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NARAÍO: UN CASTELO NO ALFOZ DE PONTEDEUME.
DAS FONTES DOCUMENTAIS
ÁS INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS
Manuel Anxo López-Felpeto Gómez1
En lembranza de Alfonso Fuentes Martínez

De xeito análogo ao que se narra no filme Despertares2 sobre as grandes expectativas xeradas co éxito inicial dun tratamento experimental subministrado a individuos
catatónicos, frustrado ao se comprobar a súa ineficacia tras manifestar os doentes unha
paulatina recaída, o castelo de Naraío, situado na parroquia homónima de San Sadurniño
(A Coruña), viviu un efémero rexurdimento, despois dun esquecemento de case que cincocentos anos, para retornar ao estado de abandono tras sorprender cunha singularidade
arquitectónica insospeitada e un potencial arqueolóxico en consonancia.
Isto aconteceu no marco dunha intervención perseguida durante moito tempo pola
sociedade civil da bisbarra3, acordada cos propietarios, a Casa de Alba4, promovida pola
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e acometida, en dúas quendas entre xaneiro de
2007 e xullo de 20105, segundo respectivos proxectos executivos redactados polo arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez (2006; 2008).
Incardinada con ela, foi simultaneada unha actuación arqueolóxica dirixida por
quen subscribe, da que o presente artigo constitúe a primeira exposición in extenso6. Non
contemplando a disertación sobre o mundo do medievo no tempo e territorio dos Andrade
(tema xa tratado por diversos autores7), limitamos o bosquexo inicial aos avatares históri1. Arqueólogo autónomo.
2. Título en español de Awakenings, dirixida por Penny Marshall (1990).
3. A Sociedad Histórica, Artística y Arqueológica Dugium ou a Asociación de Veciños “O Castelo” de Narahío, entre outras
entidades.
4. Quen cede en usufruto a posesión ao concello de San Sardurniño, por un período de trinta anos, segundo consta en escritura de 30 de setembro de 2005, perante o notario Juan Carlos Carnicero Íñiguez (Alonso Rodríguez e López Hermida 2013,
529).
5. A primeira entre xaneiro e maio de 2007 e a segunda de novembro de 2009 a xullo de 2010.
6. Tras a aparición dunha síntese dos traballos realizados en primeira fase asinada por nós como arqueólogo director (LópezFelpeto 2008), foron incorporándose referencias en posteriores artigos partindo de informacións compartidas ex profeso,
(Ramil González e Carneiro Rey 2013), ou con datos entresacados (Alonso Rodríguez e López Hermida 2013) dos informes arqueolóxicos valorativos correspondentes a ambas e dúas campañas (López-Felpeto 2007; 2011).
7. Especialmente interesantes resultan os traballos de Correa Arias (2004; 2009).
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cos que de Naraío e do castelo expresan as fontes documentais xa transcritas e/ou publicadas, e cuxo coñecemento resultou, certamente, imprescindíbel na planificación e a abordaxe do traballo de campo, agradecendo a aquela liñaxe a súa teima polos litixios, dos que
en boa medida nos abastecemos para entrar en contexto.

I. Naraío e o seu castelo nos documentos medievais
Se ben Naraío aparece nas fontes medievais como fito de demarcación territorial
tanto na doazón de Munia Fróilaz no documento fundacional do mosteiro de San Salvador
de Pedroso (inicios do século XII) como na concesión do privilexio de couto dado por
Afonso VII8 ao de San Xoán de Caaveiro, no primeiro sen nomear o actual río Castro9 e
no segundo citando o Pousadorium de Narayo, a súa mención como ente poboacional
situaríase, segundo Andrés Barón Faraldo, na zona de influencia territorial daquel mesmo
grupo aristocrático dos Fróilaz, o máis poderoso das elites nobiliarias galegas durante os
séculos XI e XII, e así se reflicte, por exemplo, nas doazóns, ao mosteiro de San Martiño
de Xuvia, de Rodrigo Fróilaz, no ano 1114: “omnia de hereditate de Narayo cum homine
Aluito et uxore et filiis”10 ou de Pedro Suárez, no 1163: “Et de monasterio de Narayo tam
laycaly quam de eclesiastica totum meum directum”11.
No ámbito de Caaveiro tamén o colocan outros pautos, como as vendas, no ano
1248, das herdades de Pelaio Pérez e a súa irmá Ermesenda: “et usque ad Narayo”12 e de
Mariña e Rodrigo Pérez e mais sobriños: “et ex Nario”13 ou desavinzas como a que recolle a sentenza, de 1252, do preito sostido entre o mosteiro e os homes de Nareyo por non
lle respectaren o couto e no que se alude a Rodrigo Gómez (último conde de Trastámara
do clan Fróilaz) como señor desta terra:
“(...) contendas e demandas que eran ontre dom Martiño, prior do moesteiro de Sayoane de Caaveyro, por sy e por todo o convento desse miismo
lugar da hua parte, et don Martín Martínez, clérigo de Narayo, e Martim
Menéndez, Johán Meéndez, Fre Meéndez e Pedro Iohanez, Vermún Perez,
Fernán Martínez, Lopo Martínez, Pedro Meéndez, Johán Esvarado, Suer
Meéndez, Fre Rodríguez, Martim Iohanez, Johán Froyaz, Pay Pérez Corvo,
fazentes por sy e por tódolos outros omes de Nareyo, que eran todos pre8. Toledo, (1151)/08/06 (Recuero Astray, González Vázquez e Romero Portilla 1998, 145-147, doc. 138).
9. Cal Pardo (1984, 14) identifica o límite “por ambas mestas” como a confluencia dos ríos de Naraío e o Xubia.
10. Barón Faraldo 2006, 380, nota 75.
11. Ibidem, 383, nota 88.
12. 1248/04/27 (Fernández de Viana, González Balasch e De Pablos Ramírez 1997, 328-329, doc. 248).
13. 1248/05/13 (Ibidem, 329-330, doc. 249).
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sentes e outorgantes, da outra parte, dizendo o prior iadito e o convento
que os de Nareyo que lles entravan e passavan aos seus coutos e aos seus
privilegios que avían do tempo que o dito moesteiro fora edifficado. Sobrestas demandas e queyxumes foron ante don Rodrigo Gómez, que era
ricome da terra e señor de Nareyo”14.
Agregada ao alfoz de Pontedeume, a parroquia de Santa María de Naraío está
presente no privilexio de 127015 onde aquela poboación recibe de Afonso X o foro de
Be-navente e no que xa se apuntan denuncias dos habitantes a causa dos excesos “de
caualleros et de escuderos et otros omes malfechores”16 que semellan unha constante
territorial.
A carencia de referencias coñecidas ás datas de construción do castelo e, mesmo,
ao promotor, aparellan nas mencións o feito da súa existencia á do señorío xurisdicional no que se encadra coincidindo, agás contadas (e non motivadas) excepcións, en
introducilo na órbita das sagas Piñeiro ou Andrade durante os séculos finais da Idade
Media, vencellando, ademais, as mudanzas na súa titularidade ás loitas dinásticas protagonizadas por Pedro I e Henrique II, que rematarán no entronizamento da dinastía
Trastámara.
Felipe de la Gándara y Ulloa17 refire na súa crónica este conflito como a causa
directa do traspaso da fortaleza de Naraío dos Piñeiro aos Andrade:
“Fernan Perez de Andrade, fue gran seruidor del Rei Don Enrique, i le
acompañò siempre despues que se embarcò con èl con gente de su casa en
el Ferrol, dandole su padre nauio, i flete, i no se le quiso dar otro cauallero desta tierra, llamado Gonçalo Piñeiro, Señor de la fortaleza de Narayo,
i su tierra; que Don Enrique se la quitò, i la diò à Fernan Perez su Valido”.
Tamén, ou por iso, Andrés Avelino Comerma y Batalla18 sitúa a Gonzalo Piñeiro
como “Señor de la fortaleza de Naraío y sus tierras” en tempos de Henrique II, incorpo14. 1252/07/07. Traslado da sentenza feita polo notario público de El-Rei, Martiño Pérez, en Pontedeume, a 13 de abril de 1316
(Ibidem, 352-354, doc. 271).
15. Dado en Guadafaiera, a 30 de decembro de 1270, segundo Correa Arias (2006, 122) quen transcribe: “et santa maría de
nareyo”.
16. López Ferreiro 1901, 161-169, doc. XXXIV: “Sepan quantos este priuillegio uieren et oyeren como nos don alfonso [...]
porque los omes de la tierra de pruços et de besoucos et de las feligresias que dizen de [...] et sca. maria de mareyo se nos
enuiaron querellar muchas uezes que recebian muchos males et muchos tuertos de caualleros et de escuderos et otros omes
malfechores que les Robaban et les tomauan lo suyo sin su plazer, et nos pidieron merced que les diesemos hun lugar, qual
touyesemos por bien en que poblasen et les otorgasemos los nuestros Regalengos et todos los nuestros derechos que auiamos et auemos et deuemos por auer en esta tierra et estas feligresias sobredichas. [...] Saluo ende el padronadgo de las nuestras eglesias que retenemos para nos et ellos que ayan la renda dellos, la que solian dar a nos o al Rico ome que la terra tenia
por nos”.
17. De la Gándara y Ulloa 1662, 304, Cap. XXVIII.
18. Comerma y Batalla 1903, 22-25.
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rando unha tradición oral, contida nun escrito privado19 que ven asegundar as razóns da
súa transferencia a Fernán Pérez de Andrade O Boo como vinganza do monarca polo lexitimismo petrista do primeiro:
“ <<Puede ofrecerse la razón de dudar porque los sucesores de Gonzalo
Piñeiro no conservan la torre de Naraío y su tierra y la posea el Conde de
Lemos. En esta duda, hay una tradición vulgar, que no se halla confirmada en historia alguna, de que Gonzalo Piñeiro era también Señor del Pazo
de Franza y que en él había tenido oculto al Rey Don Pedro cuando vino á
esta tierra perseguido por su hermano y que por esto luego que D. Enrique
entró á reinar lo desposeyó del castillo de Narahío, su tierra y regalías..>>”.
José Francisco Correa Arias20, aínda asumindo e explicándose os cambios de lealdades do Andrade pola súa posición entre o señor natural (Henrique, o conde de
Trastámara) e o reinante, estima errada, ou altamente improbábel, esta opción xa que
supón a Fernán Pérez, acompañando a Fernando Ruíz de Castro, ao servizo de Pedro I na
campaña de Aragón cando este o distingue coa concesión dun privilexio real, en
Murviedro, no ano 1364, polo que recibe en morgado a freguesía de Naraío21:
“Por fasr bien e merçed a vos Ferrent Péres de Andrade, mio vasallo, por
muchos, buenos et leales seruiçios que me auedes fecho et façedes de cada
día, douos en donaçión, por juro de heredat, para siempre jamas, la feligresía de Santa María de Naryo, que es en Gallissia, en la jurisdiçión de
Puentes Deume, con todas sus términos et vasallos, et montes, et pastos, et
prados, et justiçias, et sennorío, et pechos, et fueros, e derechos foreros da
la dicha feligresía et de sus términos, segunt la pertenescen, que lo ayades
por mayoradgo con estas condiçiones que siguen:
Primeramente, que la non podades vender nin dar, nin enagenar, nin empeñar, nin trocar, nin cambiar; mas que la ayades para en vuestra vida, vos
el dicho Ferrant Perez, et despues de vuestros días, que la aya et herede por
mayorazgo cualquier vuestro fijo o fija legítima que vos ordenaredes en
vuestro testamento et postrimera voluntad”.

19. Ibidem, 22: “curioso documento sacado del Archivo de la señora viuda de D. Juan Piñeiro, Legajo 1º.- Lugo, en una nota
simple sin fecha y firmada por D. José Sánchez de Melgar y Sueiras”.
20. Correa Arias 2004, 96.
21. Este privilexio rolado, que recollemos de Correa Arias (2009, 592-595, doc. X), dado en Murviedro a 1 de maio de 1364,
suscita non poucos debates ao se pór en dúbida a adición ao orixinal das doazóns de Vilalba e Pontedeume (v.p.e. De Castro
2005 e o propio Correa 2006) pero, en todo caso, non atinxe á doazón de Naraío, homologada na historiografía.
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Isto tampouco é óbice para que O Boo sexa obxecto da súa confirmación, xa por
Henrique II, quen lle outorga, en 137122, a mercé desta freguesía xunto con outras da contorna:
“(...) por conosçer a vos, Fernan Perez de Andrade, nuestro vasallo, quanta lealtad en vos fallamos e fianza que en vos fezimos, e por quanto afan
ovistes e avedes tomado por nuestro serviçio, e por vos dar gallardon dello,
y por vos fazer bien y merçed por muchos y buenos y leales y muy grandes
serviçios que nos fezistes y nos fazedes de cada día, porque vos y los de
vuestro linage valades mas y seades muy honrados e aiades con que nos
podades mejor servir, e finque en remembrança para otros que lo supieren
e oyeren, e aviendo voluntad de vos heredar en los nuestros reynos, damos
vos por juro de heredad para agora e para siempre jamas, para vos y para
vuestros herederos y para los que de vos venieren, la felegresia de Nareyo,
[...] e la felegresia de Naraio, que fue juridiçion de la Puntedumia, [...] Las
cuales felegresias vos damos, con todos sus terminos y con la justiçia alta
y baja, etc”.
Dende entón a fortaleza
de Naraío ficará en posesión
desta liñaxe23 ata que, no século
XVI, o casamento de Teresa, vinculeira de Fernando Pérez, I
conde de Andrade, con Fernando
Ruiz de Castro Osorio y Portugal,
conde de Lemos, propicie a
fusión de ambos e dous títulos
nobiliarios na persoa do seu fillo
Pedro Fernando Ruiz de Castro
Andrade y Portugal.
Xa no século XVIII e tras
o falecemento sen descendencia,
en 1777, de Joaquín López de
Zúñiga Sotomayor y Castro,

Fig. 1. Brasón da liñaxe Andrade na porta do castelo

22. Privilexio real dado en Burgos, a 19 de decembro de 1371. Transcrición de Manuela Piñeiro Pita e Alberto Veiga Álvarez
(2000, 31).
23. Correa Arias (2009) incorpora prolixa información ao respecto das relacións de parentesco, secuencia e datas á fronte da
dinastía: Fernán Pérez de Andrade III O Boo, ou O Vello (1362-1397), Pedro Fernández de Andrade IV (1397-1404), sobriño, e fillo de Xoán Freire, Nuno Freire de Andrade III O Mao (1404-1431), fillo, Pedro Fernández de Andrade V (14311435), fillo, María de Andrade (1435-1440), filla, Fernán Pérez de Andrade IV O Mozo (1442-1470), tío e titor, irmán de
Pedro, Diego de Andrade (1470-1490) fillo, e Fernando Pérez (1490-1540), fillo.
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extínguese a Casa de Castro como herdeira do condado de Lemos, pasando á Casa de
Berwick e Alba.
Talvez Fernán Pérez O Boo se limitase simplemente, como insinúa Correa Arias24,
a anexar o brasón na porta interior do castelo cadrando coa realización de obras menores,
pero é indubidábel que a primeira noticia acreditada en relación á súa existencia explicitada na bibliografía25 correspóndelle e resposta, novamente, a unha querela que sustenta o
prior de Pedroso, Gómez Fernández, contra el por mor da pretensión de recabar as “rentas, quebrantando privilegios et mercedes “da institución e dos moradores das súas terras.
En sentenza26 do ano 1377 na que, en nome dos arrendadores reais, se presentan “Alfonso
Felguero de Neda, Rodrigo, el castillero de Naiaro, Semuel Lapapa Judío”, o procurador
do prior e veciños do couto do devandito mosteiro pon de manifesto que
“(...) eran mucho agraviados por Fernán Peres de Andra, caballero, vasallo de nuestro Sennor el Rey, et que, ansy commo grand cavallero poderoso en el Reyno de Gallisia, de fecho, contra derecho, diera su mandamiento por que Pedroso e de sus collonos et diesen et pagasen a los dichos
Alfonso Felgar et Samuel Judío, por nombre de los arrendadores mayores,
summas de monedas foreras e de allí adelante todos los otros pedidos e
derechos al dicho Sennor Rey perteneçientes, por secución cumplimiento
que los fisiera prender los cuerpos e levarlos presos al dicho castillo de
Batán, eso por Rodrigo Esquiso [Esquío], su castillero”.
Como veñen transmitindo os textos, nunca foron apracíbeis as circunstancias nas
que se desenvolveron os territorios baixo o control dos Andrade, e menos no convulso
século XV, no que se vai producir a grande revolta irmandiña, aínda que, como indica
Carlos Barros Guimeráns27, esta “non caeu do ceo” xa que veu precedida de múltiples episodios de violencia.
Debemos supor que a primeira irmandade de 1431, encabezada polo fidalgo Roi
Xordo contra Nuno Freire de Andrade O Mao, e que ten o epicentro nos seus dominios e
área de influencia, debeu afectar a rutina de Naraío malia que as fontes nada concretan ao
respecto.
A última, de 1467-1469, desatada por mor do cúmulo de agravios e danos infrinxidos polos señores, cabaleiros e prelados, e liderada por persoeiros das elites urbanas e
24. Ibidem 2004, 148.
25. Cal Pardo 1984, 103-105.
26. Dada por Martín Eanes, xuíz de El-Rei, en Santiago de Compostela, de 3 de febreiro de 1377 pola que se declara o mosteiro de Pedroso exento de tributos, contra as pretensións de Fernán Pérez de Andrade e dos arrendadores reais (Cal Pardo
1984, 262-264, doc. 26).
27. Barros Guimeráns (2006, 369) considera que houbo múltiples “ensaios parciais, por zonas e localidades, especialmente
intensos a partir da ‘primeira irmandade que derrocou fortalezas’, en 1451, nas rías de Pontevedra e Arousa” ata o punto de
que propón variar a secuencia tradicional das dúas irmandades por “outra tripartita: primeira, en 1431, segunda, en 1451, e
terceira, en 1467”.
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rurais (un deles o mariñán Alonso de Lanzós) mantén o carácter antinobiliario, co apoio
real (toda vez que é o propio Henrique IV quen concede a provisión para organizar a Santa
Irmandade do Regno de Galicia).
A súa xeralización supón a desaparición temporal da escena de Fernán Pérez de
Andrade O Mozo28, e a fuxida e prisión de Diego, fillo, por Teresa de Zúñiga29 na febre dos
asaltos á práctica totalidade dos fortíns galegos, incluso o de Naraío, ao seren identificados como símbolos de opresión e de refuxio dos esbirros que, por si ou a encarga dos
señores, viñan cometendo abusos contra as xentes e os bens, tal e como se recoñece no
preito Tabera-Fonseca30.
Os testemuños alí rexistrados, que conveñen en sinalar como responsábeis dos feitos á “hermandad que en este Reino de Galizia ubo”31 ou ás “comunidades y hermandades
pasadas”32, acadan un especial interese non tanto por aboar o feito de se ter visto estruturalmente afectado Naraío pola revolta, cousa que, se ben non é corroborada por algún, si
parece de conciencia común (empregándose invariabelmente o verbo derrocar coa imprecisión que conleva), senón por diversos aspectos que atinxen á súa reconstrución.
En xeral, nas alusións a este castelo nárrase ter coñecemento dunha campaña de
rehabilitacións da que non acertan a valorar o alcance (rexístrase maior varianza de termos ao definir as actuacións de reposición atopando aqueles asimilados a llebantar,
rehedificar, reparar, aderesçar/aderençar ou corrigir), malia que algunha testemuña
considere que “todabia no quedaron las dichas fortalezas tan bien aderençadas como de
primero”33.
A pesar de non constar represalias persoais, tampouco parece haber dúbidas sobre
que Diego de Andrade fixo recaer a carga das reparacións sobre “basallos e subditos”34,
“vezinos”35 ou “gente comun que fueran de las dichas tierras en las derrocar”36, facéndose
efectiva de distintos modos.

28. A quen, por certo, o cronista Vasco de Aponte (1986, 137), persoeiro ao servizo de Fernando de Andrade, lle atribúe o dominio sobre “ciento y veinte [homes] en Naraío”.
29. Correa Arias 2009, 376.
30. Xerado polas demandas de Juan Pardo de Tabera, sucesor de Alonso de Fonseca y Ulloa no arcebispado de Santiago, ao lle
esixir a este dar conta da reparación das fortalezas da mitra compostelá damnificadas na revolta de 1467-69. As declaracións
vertidas, correspondentes aos anos 1526 e 1527, foron publicadas por Ángel Rodríguez González (1984).
31. 1526/12/13. Testemuño de Pedro da Cancela, labrego da freguesía de Santiago de Franza (Rodríguez González 1984, I, 35,
103-104).
32. 1526/12/14. Testem. de Juan de Couto ou de Souto, veciño da freguesía de San Martiño de Andrade (Ibidem, I, 35, 107108).
33. 1526/12/13. Testem. de Ruy de San Boulo ou Rodrigo de Sanboulo, labrego da freguesía de San Boulo de Caaveiro
(Ibidem, I, 35, 105-106).
34. 1526/12/13. Testem. de Pedro Dañido ou Pedro de Nido, escudeiro da freguesía de San Martiño de Andrade (Ibidem, I, 35,
104-105).
35. Testem. de Ruy de San Boulo.
36. 1526/12/14. Testem. de Juan Gallego de Teixeira, veciño da freguesía de Santiago de Caaveiro (Ibidem, I, 109-110).
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Son normalmente asumidas as achegas diñeirarias que “repartian e mandaban
repartir por los dichos vezinos e personas susodichas contias de marabedis”37 sempre coa
finalidade de pagar “a los oficiales que las labravan”38, “a los ofiçiales e maestros que las
azian”39, “a los maestros e ofiçiales que las aderesçaban”40, de maneira que “conçertaram
e hizieran iguala con un Roy Miguez, maestro que azia las dichas fortalezas de lo que le
abian de dar por las hazer”41, cunha única excepción42 quen, concordando no pagamento
aos oficiais, sostén que este foi custeado polo Andrade:
“(...) dize este testigo que vido quel maiordomo que cogia las rentas del
dicho Diego d’Andrade que se llamaba Pedro de Timirans que bibia en la
Puentesdeume pagaba los dichos ofiçiales que en ellas labraban porquel
testigo xe los bio ansi pagar al dicho maiordomo y las vido pagar a un
Rodrigo Miguez, maestro de obras de las dichas fortalezas”.
Tamén mencionan as serbentias43, achegando “las cosas nesçesarias al reparo e
rehedificacion de las dichas fortalezas e palaçios”44 entre as que se cita o aporte de infraestrutura para o carreto de material de obra como “piedra, madera e barro”45, procurando por
si a mantenza xa que “aunque serbian comian a sus costas e trayan lo que abian de comer
consigo”46.
Aseveran, ademais, castigos aos que non contribúen co estipulado: “y quel que no
pagase lo peñoraban e le azian que pagasen lo que les hera repartida”47, “con lo que les
mandaban ayudaban e sino lo hazian les tomaban los bois e los echaban presos en los suetanos de la fortalezas hasta que lo fazian”48.
Sirvan de expoñente, pola súa proximidade, as confesións de quen afirman ter acudido ao encastelamento nesa contextura. Unha, a de Juan de Giasen ou Juan de Xiançe49,
labrego e veciño de Santiago de Caaveiro quen asegura ter:
37. Testem. de Ruy de San Boulo.
38. Testem. de Pedro da Cancela.
39. Testem. de Juan Gallego de Teixeira.
40. Testem. de Juan de Couto.
41. Testem. de Pedro Dañido.
42. 1526/12/18. Testem. de Rodrigo Ares, labrego da freguesía de Santa María de Vilachán (Ibidem, II, 282, 436-437).
43. 1526/12/18. Testem de Alfonso Cao, labrego da freguesía de Santa María de Fisteus (Ibidem, II, 282, 437-442).
44. Testem. de Pedro da Cancela.
45. Testem. de Pedro Dañido.
46. Testem. de Juan de Couto.
47. Testem. de Juan Gallego de Teixeira.
48. 1526/12/15. Testem. de García Mexia, escudeiro da freguesía de Santaia de Curtis (Ibidem, II, 282, 431-435).
49. 1526/12/14 (Ibidem, I, 35, 106-107).
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“(...) bido que las comunidades pasadas derrocaron las fortalezas de Nario
y la de Andrade que heran de Fernan Perez de Andrade, las cuales como
dicho tiene bido derrocar y despues de derrocadas dize el testigo que bido
quel dicho Fernan Perez de Andrade e Diego de Andrade, su hijo, las tornaron a rehedificar y llebantar otra bez a costa de los basallos y vezinos de
las dichas fortalezas yendo a trabaxar en ellas e serbir de todo lo nesçesario al llebantamiento de todas las dichas fortalezas e quel dicho testigo fue
a trabaxar en la fortaleza de Nario donde el dicho testigo bibe y era subdito e ansi lo hazian los otros de la dicha fotaleza de Andrade e demas del
dicho serbiçio dize el testigo que pagavan todos ellos para pagar a los
maestos e ofiçiales que en ellas trabaxaban los quales repartian a cada uno
y el que no pagava el dicho repartimiento lo penoraban por ello, porque
dize el testigo quel no pagara tan ayna lo que le fuera repartido y que le
penoraran una capa por ello hasta quel dicho testigo ubo de pagar e que
ansi las llebantaron e corrigieron como agora estan e que si estan mejor
que de primero antes que fuesen derrocadas quel dicho testigo diçe que no
lo save”.
Outra, a de Pedro dos Fojos50, labrego da freguesía de Santa María do Cabalar quen
tamén ratifica ter ollado as fortalezas de:
“Villalba y Andrade y Nario que heran de Fernan Perez de Andrade, derrocadas las quales vido que las derroco la hermandad pasada y la gente de
la tierra que con la dicha hermandad andaba e ansi derrocadas dize el testigo que vido quel dicho Fernan Perez de Andrade e su hijo Diego
d’Andrade las hizieron tornar a llebantar e rehedificar a los dichos basallos della y gente de la tierra que fueran en el dicho derrocamiento dellas,
las quales las llebantaron a sus costas andando serbiendo en ellas en las
cosas nesçesarias que para tal rehedificamiento e reparo dellas heran
necesario e todo a sus costas e que demas del dicho serbiçio dize el dicho
testigo que se repartieron entre ellos contias de maravedis para pagar a los
maestros e oficiales que en ella trabajaban e las hazian e para toda la costa
e que ansi pagaron los dichos marabedis todos a quien fueron repartidos
porquel dicho testigo dize quel mismo fue a servir con su persona e con sus
bueis y carro a la fortaleza de Nario donde el dicho testigo bibe e de cuya
jurisdiçion era e otros a las otras que dicho tiene e demas desto pago lo que
le fuera repartido por los dichos maestros e oficiales que las hazian como
los otros”.
50. 1526/12/14 (Ibidem, I, 35, 109).
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As relacións entre poboadores e señores de Naraío non parecen mellorar nas seguintes décadas, e diso hai máis mostras como no documento que insta (en 1486) ao alcaide Paio Rodríguez, a entregar a Pedro de Izaca, quen se tiña acollido no castelo por ter
dado morte a Gómez de Galdo, rexedor da vila de Viveiro51 ou o que deriva da disputa
entre os veciños de Naraío e Igrexafeita (da mesma xurisdición) que se rexistra na carta
de 1491, que os reis Fernando e Isabel envían ao gobernador de Galicia, Diego López de
Haro52:
“Sepades que Vasco Lopes, en nombre de los vesinos del coto e feligresias
de Santa Maria de Narahio e Santa Maria de Iglesiafecha nos fizo relaçion
por su petiçion que ante nos en el nuestro Consejo presento disiendo que
Fernan Peres de Andrada e Doña Maria de Haro les han levado e levaban
emposiçiones nuevas e serviçios no devidos, echandoles pechos, asy majar
pan e acarrear leña e velar en el Castillo de Narayo en lo tal dis que sy asy
pasase quellos resçibirian en ello mucho agravio e daño. E nos suplicaron
e pidieron por merçed sobre ello les mandasemos prover de remedio con
justiçia, e como la nuestra merçed fuese”.
As novas en canto á actividade relacionada co bastión desaparecen con este contencioso, figurando na escritura de morgado en favor de Teresa de Andrade (1543)53 e
incluíndose finalmente como deshabitada nunha listaxe que José Couselo Bouzas publica
baixo o epígrafe “Recuento de las fortalezas de Galicia en 1603”54.

II. O castelo a través das intervencións arqueolóxicas
A fortificación, que resposta ao tipo de castelo roqueiro, ocupa a práctica totalidade dunha cuiña granítica á que se acomoda topograficamente, acadando sobre a súa superficie un desenvolvemento moi complexo dende a cota superior, situada a 174,53 m. snm.
ata a súa base, coa que ten unha diferenza relativa de altitude que oscila entre 23 m. norte
e 50 m. sur (río Castro).
51. Santiago, 1486/10/05 (Archivo General de Simancas: RGS, 148610,87).
52. Dada en Sevilla, a 11 de febreiro de 1491. Na mesma data os monarcas envían outra carta de apercibimento ao matrimonio en resposta ao temor a represalias amosado polos denunciantes destes agravios, desconfiando que Diego de Andrade os
quixese “matar, ferir e lisiar, prender o embargar o faser otro mal e daño e desaguisado alguno en sus personas e bienes”.
(Piñeiro Pita e Veiga Álvarez 2000, 50-51).
53. A Coruña, 1543/04/27. “Acta notarial de publicación de la Escritura de Mayorazgo de Don Fernando de Andrade y Doña
Françisca de Zúñiga en favor de su hija Doña Teresa de Andrade y Ulloa (La Coruña, 1 de febrero de 1515): Primeramente,
yo el dicho conde don Hernando doy et dono por el dicho mayorazgo [...]. Yten el mi castillo de Naxao, con las feligresias
de Narayo y <Ig>rejafeita, e Lamas, e Reçemel, <e> Ferreyra, con los vasallos, e señorio e juridiçion çivil e criminal, alta
e bajo, mero y misto ynperio, e con todos los frutos y rentas, pechos y derechos, e con todos los bienes propios que yo ende
tengo”. (García Oro 1994, 475).
54. Couselo Bouzas 1926, 116-117: “Narayo (deshabitada), del Conde de Lemos”.
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Dende unha óptica estrutural, as percepcións transmitidas polo enxeñeiro Comerma concretadas tanto nos textos como nas aportacións de material planimétrico55 (non sen
certas inexactitudes, como se verá) e fotográfico56, xunto con outras imaxes, obtidas á
marxe, neste tipo de soporte (perspectivas norte57 e leste58) constitúen una valiosísima
representación do aspecto que ofrecía antes da derradeira alteración de relevancia que o
conxunto sufriu e que veu de par da concesión da explotación hidráulica no entorno, á
empresa “Electra del Narahío”, cara a década de 1930, e que se foron concretando no
tempo coa construción dun azude (con reutilización de sillares na súa fábrica), a canle de
captación perimetral ao outeiro (sur) e os viais para maquinaria (norte-oeste).

Figs. 2, 3. Perspectivas leste e norte do castelo sobre fotografías de 1888 e Ca. 1900
55. Comerma y Batalla 1903, 26 –fig. 1, planta-, 27 –fig. 2, sección norte/sur-, 29 –fig. 3, fachada sur- trazadas “por los distinguidos dibujantes D. Norberto Piñeiro y D. Antonio Alberto”.
56. Ibidem, s.p., fig. 4 –vista parcial do conxunto, norte- e fig. 5 –detalle das portas de acceso, nordés-. Ambas e dúas son atribuídas por este autor aos “señores San Román y Mesía” resultando a primeira, parcial, idéntica a unha postal, integrada
nunha serie, da que descoñecemos a extensión, que incorpora os epígrafes “N. 905 Ed. Julius Nagelschmidt Berlín / Ferrol
Castillo de Narahío / Serie III – Núm. 5 – Papelería <<El Correo Gallego>>” (a mesma casa editora que a daquela publicación, velaí a conexión!?).
57. Manexamos asemade unha copia, facilitada polo arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez, asinada pola casa ferrolá
“Pascual Rey” da que parece acreditada a súa actividade na rúa Real, número 147, e a quen Guillermo Escrigas (2009) lle
concede especial relevancia: “mención á parte merece Pascual Rey, o fotógrafo da vida ferrolá da última década do XIX e
primeira do XX” (marco cronolóxico –Ca. 1900- que lle atribuímos).
58. Unha nova visión de conxunto dende o leste, co erro tipográfico da súa impresión en espello, recollida e datada polo citado Escrigas (2009) no ano 1888 (e de autor descoñecido) aparece reproducida, coa mesma inversión de imaxe, en Carré
Aldao (1936, II, 837) coa anotación: “Ponte do Eume – Castillo de Andrade, en Nogueirosa (siglo XIV)”.
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O reduto, para cuxa síntese descritiva parece oportuno contrastar as certezas que
os coñecementos actuais nos proporcionan coa visión que ten dado o propio Comerma59,
está conformado por unha planta poligonal ben irregular, englobando dous recintos aterrazados de diferentes momentos.

Fig. 4. Planta, sección
norte-sur e fachada sur,
adaptadas de Comerma y
Batalla (1903, figs. 1-3)

59. Obviando a fantasía que supón a inclusión do túnel que deseña dende o alxibe da torre da homenaxe ata o río, darémoslle
un voto de confianza ao enxeñeiro, incorporando no texto, entre [ ], as claves alfabéticas usadas por el e incluíndo a pé de
páxina as observacións máis relevantes da súa descritiva que se perciban como complementarias ás achegadas por nós, e
que avanzamos de maneira xenérica (numérica) seguindo as asignacións alfanuméricas definitivas dos diferentes espazos
(Ámbitos) de compartimentación empregados nas intervencións.
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Fig. 5. Ámbitos alfanuméricos asignados nas intervencións arqueolóxicas
(2007 e 2009-10)

O primeiro (Ámbitos 0, 1, 2), situado na zona máis elevada, á que se pasa, tras salvar a porta exterior, a través da que supoñemos entrada orixinal [B], abovedada (de medio
canón rebaixado), con cubo de sección semicircular imbricado no seu flanco norte, sobre
cuxa fronte se engasta a pedra armeira da liñaxe dos Andrade (gornecida con tornachuvias), e que aínda conserva, como elementos do sistema de cerramento, as ranguas de xiro
dos pivotes nos extremos superiores das xambas, sobre os que viraría un portón de dobre
folla (quizabes con poxigo) reforzada cunha tranca ou alamude na parte media, segundo
amosan os furados de encaixe.
Unha vez traspasada, accédese cara á dereita a unha área (Ámbito 1) que, situada
nun plano superior, viría compoñendo un espazo (patio) que posuíu piso de madeira fundamentado en canzorros (lateral suroeste) ou acomodo da rocha sustentante (laterais nordés e sueste) da torre da homenaxe.
Esta (Ámbito 0), asentada sobre afloramento no cume e nunha posición excéntrica, ten planta cadrada e acceso elevado, na fachada sueste, a través dunha porta con arco
de medio punto.
Á esquerda (Ámbito 2), cruzando un estreito limiar no centro dunha estrutura
transversal60 [m], ingrésase a un local [H] con cuberta abovedada [aa-bb]61 hoxe desapa60. Da que Comerma y Batalla (1903, 28) indica que “no quedan más que los cimientos”.
61. Ídem. que se conserva “sólo cubieta de bóveda la parte a b” (o que representa o extremo inmediato á poterna).
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recida, que conduce directamente a unha poterna [F]62 tamén elevada, actualmente desfigurada, protexida por un esporón [L] visíbel na súa marxe sur (Ámbito 5).
Este recinto está delimitado ao norte por unha camisa que se estende dende a poterna ata o cubo, manifestando en planta un desenvolvemento irregular e descontinuo solucionado, no desencontro da aliñación, coa incorporación dun reforzo ou contraforte, visíbel na fotografía de Ca. 1900, e hoxe erradicado xunto cunha grande parte da sillería de
revestimento.
A estrema oposta resólvese nun lenzo rectilíneo, compartido co chanzo inferior,
entre a poterna e a porta primitiva, preto da cal resiste, no andar superior, un parladoiro63
iluminado a través dunha fiestra xeminada (con perda do mainel).
O segundo recinto (Ámbitos 3, 7), ao sur, de planta hexagonal alongada, tería o
acceso a través da porta apuntada externa [A], adosada ao cubo [M] da interior, que integra tamén algún dos riscos da defensa como a rañura para grade e a bueira cenital, e que
comunicaría con esta no tramo64 [R] intermedio (Ámbito 7) con banzos labrados na rocha.
Limitado ao norte, como se ten dito, polo lenzo común ao espazo superior e que,
dada a súa envergadura nesta fachada, posibilita a pervivencia dos vestixios (machinais,
repisas e canzorros) de apoio dos armazóns de dous sobrados, está cinguido por outros
cinco, igualmente rectos, sendo o máis longo unha cortina paralela (acoutada no extremo
sueste por torre/contraforte) na que se perciben catro seteiras como únicos elementos
defensivos superviventes, con todo, tres delas non posúan xa máis que o arrinque tralo
esboroamento que sufriu no último século.
Esta eiva, compartida cos muros e cuñais occidentais e orientais, impide tamén a
verificación doutros sinais de asento das plantas altas65 así como a confirmación da posíbel
existencia dun parladoiro [V]66, dunha latrina [T] situada no extremo suroeste67 e dunhas
escaleiras [e] situadas no vértice noroccidental que resolverían a comunicación vertical68.
Verbo da súa distribución horizontal, aínda subsisten restos de tabiques de porte
reducido [S]69 compartimentando diferentes habitáculos [C, D, E] que Comerma debuxa
incompletos pero sen contradicións cos apreciados nas escavacións.
62. Ídem. que “la puerta F es ojival” (non obstante, mentres que na sección reflicte esta particularidade, no alzado aparece
representada con arco de medio punto).
63. Estrañamente omitido por Comerma, con arco de medio punto, que tiña ou conserva só o asento occidental.
64. Espazo que Comerma y Batalla (1903, 25) denomina “rastrillo” e presenta “rodeado de muros aspillerados”.
65. Ibidem. (27, fig. 2) representa os correspondentes canzorros no lenzo oposto.
66. Ibidem., 26 -fig. 1-, 28, 29 -fig. 3-: “Sin embargo, como en la cortina del S., además de las saeteras, hay una ventana V con
un asiento de piedra en un costado” (oriental, segundo se deduce da documentación gráfica).
67. Ibidem, 28, 26 -fig. 1-: “Nos ha llamado la atención una especie de matacán T que existe en el ángulo O. del espacio C y
en el cual no hay más que una gran losa de granito formando piso saliente al exterior y sostenido por dos canecillos: en el
centro de esta losa hay un agujero circular de 0m,4 de diámetro, lo cual nos induce á creer que acaso no fuera matacán sino
una letrina, toda vez que cuadra casi en la vertical del río”.
68. Ibidem, 28, 26 -fig. 1-: “En el muro Oeste del espacio E se conservan perfectamente los escalones e que conducían al piso
superior y al camino de ronda del castillo”.
69. Ibidem, 28: “está destruído y sólo quedó de él una altura de 0m,6.”
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A composición compleméntase con diversas arquitecturas escalonadas en toda a
lomba, entre as que sobresaen a do abastecemento de auga, os accesos e a cava periférica.
A primeira delas, situada ao sur (Ámbito 4), entre o recinto anterior e a valgada,
desenvólvese cunha coiraza constituída por un paredón recto de cerramento (oeste) disposto en perpendicular a aqueles, semellando ter correspondencia, cando menos, con
outro transversal situado a carón do río e que, en boa lóxica, debería presentar puntos de
tránsito ou comunicación cara ao cume70.
Na base da pendente oposta, norte, abriríase o foxo defensivo (Ámbito 10) cunha
delineación simétrica ou adicional ao leito do Castro, mentres que o camiño de entrada
(Ámbito 8) axeitaríase en zigzag á encosta dende o punto de vao daquel ata dar no cerrado superior.
1. A primeira fase (2007)

A intervención arqueolóxica desenvolvida na primeira fase (2007)71 supuxo a aterraxe nunha paisaxe senlleira, inzada de mato, que garantía especiais dificultades72 pola
súa particular orografía (con acusados desniveis en todo o perímetro), a acumulación de
derrubes intramuros e a inestabilidade non só das estruturas erixidas senón tamén do
roquedo granítico que as soporta (alterado por exposición superficial e presión das raíces
nas gretas).

Figs. 6, 7. Perspectivas leste e nordés do castelo previas á intervención en 1ª fase
70. Desbotamos, unha vez máis, o sistema descrito por Comerma de conexión entre o alxibe da torre da homenaxe e o río conformado por un túnel [P] indicado en planta e sección e do que non aporta información textual.
71. Entre o 9 de xaneiro e o 28 de maio, na que nos acompañou o arqueólogo Xosé Ramón Martínez Casal.
72. Ás que aquí se narran e que o xacemento traía de serie, hai que engadir outras circunstancias derivadas da idiosincrasia da
empresa NEOR, S.A., adxudicataria dos traballos e hoxe desaparecida, con cuxo persoal, sen o que non houbera sido posíbel levar a termo o proxecto, nos solidarizamos.
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Neste escenario, foi orientada a converxer coa proposta fixada no proxecto executivo (Alonso Rodríguez 2006) e que se sintetizaba na limpeza, toma de datos e consolidación física do castelo. E esta confluencia entendeuse, dende a estratexia, na alternancia do
seguimento (control) arqueolóxico e da apertura de sondaxes valorativas intentando proporcionar un grao razoábel de axilidade no establecemento de directrices sobrevidas en
coherencia coas evidencias constatadas, sen esquecer o obxectivo de documentar pertinentemente o xacemento.
De xeito previo, e partindo do levantamento topográfico inicial73, foron designados
os diferentes ámbitos espaciais do conxunto mediante claves alfanuméricas74 coa fin de
vincular tanto as continxencias do proceso como os materiais antrópicos (arquitectónicos
ou ergolóxicos) recuperados, atendendo exclusivamente a criterios de operatividade e evitando calquera patrón funcional, patente nalgún caso75, para non lastrar con iso interpretacións futuras.
O control arqueolóxico tivo como obxecto observar os traballos da roza do montículo e do interior dos recintos, mesmo dos coroamentos, da limpeza de lenzos facilitando
a súa lectura e afirmado, con reintegración de fragmentos rochosos e construtivos, e da
retirada selectiva de entullo (rexistrando a posición das pezas singulares –non só as ornamentais– e aprovisionando, por acopio, aqueloutros que puidesen ser reempregados),
facéndose extensivo a accións puntuais de reposición e estabilización nas zonas máis desprotexidas, como o cubo asociado ao acceso (Ámbito 2c), espido en ambas as dúas faces
pola perda dos sillares do revestimento, e que tiveron continuidade na fachada superior da
porta interior e na fiestra xeminada (Ámbito 2b).
Consonte o previsto, contemplouse a localización das sondaxes (U.S. 1, U.S. 2)
onde fose compatíbel a habilitación para o desenvolvemento da obra coa valoración do
potencial arqueolóxico, é dicir, nos dous recintos superiores (Ámbito 2 e Ámbito 3) e, dentro destes, nos tramos máis horizontalizados que parecían ter servido de contedores deposicionais e que, a máis, ofrecían referentes (narración de Comerma e fotografía antiga).
Nos dous casos, optouse por unha traza transversal entre paramentos paralelos a fin
de relacionar as unidades murarias, superficiais e subsuperficiais, coas sedimentares.
Todo isto permitiu identificar os estratos dende os que se eliminarían os desprendementos recentes, conxuntando aqueles indicios discriminados na propia dinámica de
control (e que renegou da persecución de muros no decapado a fin de protexer os contextos) e nos puntos de sondexamento, tendo un bo auxilio na comparativa coas imaxes históricas, particularmente na perspectiva sur.
O resultados arqueolóxicos máis relevantes incidiron pois, nesta quenda, nos citados Ámbito 2 e Ámbito 3, isto é, alí onde os movementos de terras tiveron máis alcance.
73. Realizado por Alfonso Fuentes Martínez, a cuia memoria dedicamos este artigo, non tanto pola súa valía profesional, que
ben o xustificaría, senón pola bonhomía que nel percibimos.
74. Xa expresadas graficamente na Fig. 5 (en infografía de Eulalia López-Felpeto, a quen agradecemos o tratamento doutras
moitas imaxes aquí inseridas).
75. Ámbitos 0 (torre da homenaxe), 4 (coiraza), 8 (camiños de acceso) e 9 (foxo defensivo).
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Fig. 8. Situación das sondaxes U.S.1 e U.S. 2

Fig. 9. Localización das sondaxes U.S.1 e U.S.2 sobre planimetría inicial
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Ámbito 2

Integrado no recinto superior, no nivel máis baixo, e desenvolvido, como xa se ten
sinalado, entre a porta interior de acceso e a poterna, amoreaba, de inicio, unha cantidade
de rebo especialmente importante na área de confluencia entre aquela e a fiestra xeminada.

Figs. 10, 11. Ámbito 2, aspecto previo na 1ª fase: porta interior e fiestra xeminada (área leste)

Figs. 12, 13. Ibíd.: porta interior (leste) e poterna oposta (oeste)

A fin de resolver os impedimentos operacionais, decidiuse, xa feita unha limpeza
someira da vexetación, partir dos datos obtidos trala sondaxe cabo da torre da homenaxe
(U.S. 176), so o imaxinado patio (Ámbito 2a), entre o paramento máis preto desta, realizado en cachotería irregular de granito e rachas de lousa, asentado directamente sobre rebaixes precarios do afloramento rochoso, e o oposto, que posúe unha fábrica máis coidada,
aínda que con materias primas similares, manifestada no emprego de sillares e no alicerzado en caixa aberta no substrato.
As capas exhumadas entre ambos e dous presentan unha secuencia ben sinxela, na
que ao estrato superficial subxace unha camada de derrubamento pousada directamente
sobre da rocha nai, regularizada a pico, ou intermediando, puntualmente, un sedimento
76. Dimensións: 2,0 x 6,5 m.
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Figs. 14-17. Sondaxe U.S.1, estado final: planta e paramentos sur e norte

areoso con fragmentos miúdos de tella (practicamente desmantelada e, por iso, dificilmente perceptíbel a capacidade de campo) que ben puidera ter sido o piso de ocupación ou
pavimento da estancia.
Unha vez coñecidas as súas características77 procedeuse a achanzar, con supervisión arqueolóxica, a parte complementaria dese Ámbito 2a, converténdoa na primeira en
adecuarse, e prolongándoa cara ao Ámbito 2b (concorrencia da porta interior e da fiestra
bipartida) coa retirada selectiva do escombro alí amontoado o que puxo tamén ao descuberto os restos do limiar do van de transición cara a poterna.

77. E previo selado mediante o recubrimento con fibra xeotéxtil, procedemento habitual aplicado tamén ás restantes Unidades
de Sondaxe executadas.
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Figs. 18, 19. Ámbito 2 ao remate da 1ª fase: porta e fiestra xeminada (leste) e poterna oposta (oeste)

Ámbito 3
Colmado, ao igual que no Ámbito 2 superior, optouse pola sondaxe como táctica
previa a calquera movemento de terras, sendo executada a U.S. 2, transversal aos Ámbitos 3a e 3b78, revelando a semellanza dos paramentos (sillería granítica e rachas de lousa
tomada con argamasa calcaria) e a presenza, no situado ao sur, cara ao río, dos restos dun
elemento defensivo (seteira ST-3.2).

Figs. 20, 21. Ámbito 3, aspecto previo na 1ª fase: áreas oeste e leste

O depósito entre ambos e dous está constituído, grosso modo, polo manto vexetal
superficial que cobre o muro intermedio [S] citado por Comerma, o cal separa un potente
estrato de sillares (derriba do lenzo sur ocorrido no século XX, e con rastro de espolio)
que ten correspondencia co coetáneo desplome interior da citada seteira.
Dende esa partición medial ata o paramento norte, localízase o rebaixe horizontal
da rocha para dispor o tránsito principal do recinto na planta baixa, aparecendo, en cam78. Dimensións: 2,0 x 8,5 m.
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bio, entre aquel e o lenzo sur, os probábeis restos do desprendemento da cuberta (con
xenerosa presenza de tella) adscribíbel á etapa de abandono do castelo, e que, reservado
para futuras intervencións, deveu en rasante para o desentullo do Ámbito 3.

Figs. 22-24. Sondaxe U.S.2, estado final: planta, paramento norte (co
muro S de Comerma en primeiro termo) e seteira ST-3.2 (sur)

A liberación, que non o esgotamento, deste sector fixo perceptíbel unha grande
parte da súa composición en planta e alzado.
Así, na vertical, mentres a parede norte xa contaba coa prolongación do zócolo
rochoso adaptado (desbastado) á acomodación dos perpiaños suplementares, xunto cos
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indicadores portantes do trabexamento dos andares superiores (negativos –machinais- e
positivos –canzorros ou resaltes–), o do sur exhibiu a liña de seteiras que se advirte na
fotografía de 1888, pervivindo tan só parcialmente as tres occidentais (ST-3.1, ST-3.2, ST3.3) nas que se constata o derrame e a simetría da deriva, e integramente unha cuarta (ST3.4) que mostra diferenzas de cota e morfolóxicas coas restantes.
No plano horizontal, malia a escasa talla mantida polos tabiques, ficou clarexada a
distribución da planta inferior en cinco espazos que parecen ter un común corredor lonxitudinal a pé do pano norte.

Figs. 25, 26. Ámbito 3 ao remate da 1ª fase: áreas oeste e sueste

Figs. 27, 28. Perspectivas leste e norte do castelo ao remate da 1ª fase de intervención
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Non menos notábeis son os indicios dun posíbel oco (Ámbito 3d, sur) con fecho
(enreixado?) que, se cadra, puidera comunicar mediante chanzos co sistema de protección
da augada (Ámbito 4).
Por último, a observación en detalle avala para este Ámbito 3 unha construción a
posteriori da do recinto superior, non só pola diferenza estilística da porta exterior e o seu
basto adosamento ao cubo nororiental, senón pola reutilización de restos arquitectónicos
espurios na seteira ST-3.2.
Incluso se podería consignar, nalgún sector, un terceiro momento, como farían ver
os paramentos perimetrais occidentais (Ámbitos 3a, 3b) a partir do linde coa seteira ST3.1, nos que se aprecia unha mingua significativa de grosor e unha varianza de fábrica que
denotarían unha acción máis recente (reparación?), e que tamén se intúe no tramo oposto
(Ámbito 3e), inmediato polo oeste á torre/contraforte, onde se sitúa a seteira ST-3.4.
2. A segunda fase (2009-10)

A intervención arqueolóxica desenvolvida nesta segunda fase (2009-10)79 foi plantexada, en coordinación coa dirección facultativa (Alonso Rodríguez 2008) con pretensións continuistas, na idea de avanzar na liña marcada de toma de datos e consolidación
principiada na anterior, concretándose a súa incidencia, esencialmente, na fronte norte do
outeiro e nos recintos superiores.

Fig. 29. Perspectiva sur do castelo previa á intervención en 2ª fase
79. Entre o 17 de novembro de 2009 e o 28 de xullo de 2010, e na que contamos coa inestimábel colaboración de Emilio Ramil
González, responsábel e boa medida de que este artigo fose redactado.
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En relación coa encosta setentrional foron fixados os obxectivos de contrastar a
existencia do foxo defensivo que se presupuña na súa base, consignar o percorrido e composición dos camiños de acceso intuídos, deixar ao descuberto outros elementos adxacentes aos xa coñecidos do conxunto e afianzar os afloramentos graníticos que sosteñen as
defensas veciñas á torre da homenaxe.
Nos recintos superiores, centrábanse as previsións na consolidación e/ou reposición de paramentos e coroamentos de estruturas singulares como a fiestra xeminada, a
camisa ou a torre da homenaxe, a máis do baleirado e anastilose do alxibe emprazado na
súa planta máis baixa.
En calquera caso, mantivéronse as estratexias xa empregadas de conxugar control
e sondaxes valorativas, nos espazos máis sensíbeis, auxiliadas nesta quenda con outras
como os estudos xeotécnicos (mostraxes na suposta traza do foxo) ou analíticas de fábricas (pedra e morteiros).

Fig. 30. Situación das sondaxes U.S.3, U.S.4, U.S.5 e U.S.6

A actuación levada a cabo, respostou con moito ás expectativas xeradas na quenda anterior, ofrecendo interesantísimos resultados dende o punto de vista arqueolóxico,
involucrando80 partes xa especificadas como a cava defensiva, os camiños de acceso, a
camisa e a torre da homenaxe.
80. Aínda sen desprezar o interese arqueolóxico da consolidación da fiestra xeminada, os criterios que rexeron para a súa recuperación foron fundamentalmente arquitectónicos, xa que conxuntaron a súa recuperación mediante simetrías dos elementos acreditados (arco de medio punto e parladoiro) como paso seguinte á mellora dos tramos de paramentos de base (incorporación), laterais (aplomado) e superiores (desmontado e recreación).
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Fig. 31. Localización das sondaxes U.S.3, U.S.4, U.S.5, U.S.6 sobre planimetría final

Foxo defensivo (Ámbito 10)
A necesidade de contar con algún enxeño mecánico (guindastre) que puidese
sobrevoar as cotas máximas da torre da homenaxe dando servizo ao maior perímetro posíbel do conxunto, fixo imprescindíbel emprazar o cimento (zapata de formigón) nun punto
inmediato a pé do outeiro onde se presupuña a existencia do foxo defensivo.
Asumindo este imponderábel e diante da inviabilidade de localización alternativa,
plantexóuse unha sondaxe arqueolóxica (U.S. 3)81 axustada á caixa de alicerzado cuios
resultados patentizaron tanto a existencia daquela primeira defensa horizontal como
algunhas das súas características básicas, conformando unha gabia labrada no substrato,
colmatada por materiais desprendidos do propio castelo, e que configura un perfil impreciso ao respecto da súa sección transversal, xa que mentres o da escarpa semella inclinado (en “V”) o da contra escarpa tende á vertical (en “U”) rexistrándose unha separación
entre ambas e dúas de 4,4 m. a 5,4 m.
Complementariamente, foi realizada unha serie de mostraxes xeotécnicas82 aliñadas en perpendicular á probábel traxectoria da cava nun punto preto (nor-nordés) da sondaxe, e cuxa lectura lle adxudicaría unha profundidade máxima aproximada de 4 m.
81. Dimensións: 5,5 x 5,5 m (cotas finais relativas acadadas: -1,10 m.).
82. A unha distancia de 50 m. da U.S. 3, sobre o vial que actualmente bordea a cuiña, consistentes na extracción continua de
material (columnas) en cinco puntos que debuxan unha sección de referencia aproximada da cota superior do substrato marcando un perfil de escarpa a contra escarpa cos seguintes valores relativos: -3,80 m., -3,90 m., -2,97 m., -2,90 m. e -2,40 m.
(Pereira Rascado e Pereira Rascado 2010).
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Figs. 32, 33. Sondaxe U.S.3, estado final: planta e contraescarpa (noroeste) do foxo defensivo

Camiños de acceso (Ámbito 8)
Parece ocioso sinalar que o sistema de ascenso directo co que o castelo contaba ao
inicio da actuación e que se mantivo operativo ata o remate, consistente nun suplemento
escalonado de madeira, non ten correlación algunha coa traza que describiría o camiño
orixinal.
Emporiso, na sospeita fundada tanto na fotográfica histórica como en indicios
topográficos perceptíbeis sobre o terreo (ribazos), plantexouse a execución dunha serie de
sondaxes valorativas (U.S. 4, U.S. 5, U.S. 6) distribuídas en coincidencia cos treitos inicial, intermedio e final que se presumían para o mesmo.
Xa na primeira sondaxe (U.S. 4)83, nas proximidades da área superior de entrada ao
recinto, practicamente a son do cubo de flanqueo de ambas e dúas portas, quedou patente, baixo unha espesa capa (2,40 m.) de aterramento (basicamente construtivo), a morfoloxía do vial que, a máis da face interior resultante do apromado do afloramento, aparece
realizado mediante adaptación horizontal da rocha e recuberto por unha camada areosa
(con fragmentos de pizarra e tella) que constitúe o propio pavimento e estaría limitado na
súa marxe exterior, nordés, polos restos dunha barreira de protección perimetral (enmarcando unha anchura entre 3,6 e 4,2 m.), e que, á súa vez, actuaría como muro de contención, na ausencia de soporte natural, da que só se conservaba unha fileira de alicerces
(cachotería granítica asentada a óso, con argamasa e/ou lousa).
A visualización, durante a roza do outeiro, dun rebaixe da rocha na área próxima
ao punto que se asumía como o inicio do ascenso da aba, concretado, incipientemente en
superficie, nos negativos do que podería corresponder ao sistema de cerramento dun van
(batente de porta e travesa) pareceu fundamento oportuno para a apertura dunha nova sondaxe (U.S. 5)84 definida, como as restantes, transversalmente á pasaxe.
83. Dimensións: 2,0 x 6,0 m.
84. Dimensións: 2,0 x 3,0 m.
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Figs. 34, 35. Sondaxe U.S.4, estado final: planta e perfil noroeste

O datos fornecidos ao seu remate veñen abundar no xa averiguado, repetíndose o
patrón morfolóxico dunha verea conformada por labra da rocha en vertical para a dotar
dunha parede interior, en horizontal para o soporte do pavimento (outravolta integrando o
preparado e a superficie de uso –semellante ao da U.S. 3, aínda que máis desenvolvido–)
e outra de cerramento lonxitudinal para a protección do exterior (neste caso, tan só identificada por sillares de base ou os negativos de asento no substrato, pero tamén co emprego de lousa e argamasa).
A máis, a singularidade ven dada pola percepción dun umbral que, segundo se
pode deducir, contaría cun portón, dunha anchura máxima de 2,20 m. (equivalente á do
espazo útil para o ingreso) que xira sobre un eixo e estaría asegurada cunha aldraba horizontal (cuxos respectivos negativos de desgaste e de encaixe se conservan).
Resalta tamén a presenza de concrecións ferrosas adheridas ao piso rochoso do
que se podería inferir a existencia dalgún revestimento de madeira neste limiar inicial da
subida.
Dende o punto de vista estratigráfico, ás capas superiores, para as que a súa inclinación permite supor unha orixe natural, subxace unha camada horizontal de matriz areosa (gran groso de orixe fluvial –grava de seixo arrolado–) sen materiais antrópicos, no
que aparenta un aporte intencionado, nunha soa acción, que cobre un depósito de derrubo
pousado sobe o pavimento orixinal, e que tería unha explicación funcional dando solución
á inutilización do camiño por desprendementos (quizais derivados dos efectos da revolta
irmandiña de 1467) supoñendo o seu recrecido e a acomodación final dos novos accesos
a unha cota superior.
A sondaxe (U.S. 6)85 situada no tramo intermedio, ben preto da retorta, reflicte a
mesma pauta no sistema construtivo (rebaixe vertical e horizontal) aportando informacións adicionais relativas á protección periférica exterior (deixando un espazo útil de circulación de 4,2 m.), presentando neste caso as fiadas inferiores como complemento a un
85. Dimensións: 2,0 x 5,0 m.

naraio_catedra22 09/12/2015 13:41 Página 186

186

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios

Figs. 36, 37. Sondaxe U.S.5, estado previo e final: paramento sur con batente
da porta de acceso ao camiño

Figs. 38, 39. Ibíd., estado final: planta e perfil oeste

Figs. 40, 41. Sondaxe U.S.5, estado previo e final: face interior (sur) da verea
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novo corte perpendicular da rocha, e novidosas pola execución dunha canle simple na cara
interna do camiño á que se lle podería outorgar unha aparente función drenante.
A secuencia estratigráfica confirma, tamén neste caso, a inutilización do pavimento primixenio pola caída de materiais e o seu recubrimento mediante unha potente capa
areosa como opción habilitadora para proporcionar o que, consideramos, último sistema
de acceso antes do abandono definitivo do castelo.

Figs. 42-45. Ibíd., estado final: planta, estrutura de protección perimetral (norte), canle de
drenaxe (sur) e perfil leste

Os traballos completáronse coa supervisión arqueolóxica subseguinte do achanzado da traza do tránsito, en zigzag, por medio da retirada dos estratos de abandono superiores e a limpeza dos afloramentos, deslindando con precisión a continuidade do panel
interior no tramo baixo (nordés-sudoeste) mantendo o perfil vertical da rocha, realzado
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por aparello de sillería (segundo as fiadas ou entalles conservados) e simultaneando no
restante (noroeste-sueste), de acordo co cambio de orientación, as funcións de protección
exterior e muro de contención.

Figs. 46-49. Perspectivas do camiño de acceso a unha cota aproximada á que presentaría canda o
abandono do castelo

Camisa (Ámbito 1)
A pantalla de protección da torre da homenaxe, desenvolvida dende a poterna occidental ata o cubo nordés, que faría de límite norte do recinto superior, atopábase desprovista, en boa medida, dos sillares de recubrimento, e amosaba unha traza descontinua, en
planta, mediante a suma de segmentos con varianzas de orientación en función da acomodación aos afloramentos rochosos que lle serven de sostén, acusando incluso no tramo
medio, fronte ao vértice norte do torreón, unha creba que, cando menos no intre de abandono, se solucionaba mediante unha especie de contraforte, aínda visíbel na fotografía histórica.
Os traballos desenvolvidos nesta defensa foron plantexados, baixo unha estratexia
de control, para conseguir unha documentación exhaustiva tanto dos materiais empregados no aparello interno e externo (con toma de mostras) como na avaliación dos sillares
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de base e/ou pegadas que permitisen perseguir a implantación, non só para a súa representación na planimetría de detalle, senón tamén, e en especial, para dar respaldo á consolidación e reposición subseguinte.

Figs. 50, 51. Estado previo da camisa antes da consolidación e detalle da súa acomodación á rocha do
substrato

O proceso deu como resultado a recuperación parcial da súa morfoloxía tal e como
debeu de ollarse canda a reedificación postirmandiña, presentando unha fábrica concordante coa do conxunto (sillares racheados con material pizarroso, en xuntas horizontais e
verticais, e argamasa aglutinante) pero coa significativa incorporación, na masa interior,
de doelas da bóveda da cuberta da torre, empregadas como recheo, o que apuntala a hipótese de que se trata dunha obra posterior á orixinal.

Figs. 52, 53. Doela da bóveda da torre reutilizada no recheo da camisa e aspecto da mesma ao remate
da 2ª fase de intervención

Torre da homenaxe (Ámbito 0)
Edificada, como queda dito, no punto máis alto do promontorio e nunha posición
excéntrica, posúe planta cadrada (9 m. de lado, cun grosor de muro de 2,25 m.), acceso
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elevado na fachada interior sueste, a través dunha porta con arco de medio punto (2,5 m.
de alto) cuxo limiar ten continuidade cara ao exterior por un balcón (do que só quedan os
implantes de canzorros, cortados a rentes) situado a 4,5 m. do entaboado do patio, dende
o que aínda presenta unha envergadura de 12,5 m. (16 m. totais).

Fig. 54. Perspectiva sur da torre da homenaxe previa á intervención da 2ª fase

Realizada en sillería granítica, integra un alxibe situado na planta inferior sobre o
que se situaría un piso de madeira (como os restantes), a unha cota máis baixa que a soleira de entrada, apoiado sobre bastos saíntes conservados nos vértices, outro sobrado intermedio soportado por repisa moldurada (cuarto bocel) continua nos laterais sueste e nordés, só interrompida no extremo norte en correspondencia co oco de paso mediante escaleira (supostamente de madeira, non conservada) a unha terceira planta situada por baixo
do coroamento.
Entre as dúas intermedias, mantense unha estrutura de combustión da que só se
mantén a cambota e o fumeiro embutidos na propia fábrica da torre (vértice oeste).
Malia que non conserva indicios das defensas superiores, conta con seteiras nos
paramentos nordés (ST-0.1, ST-04) e suroeste (ST-02, ST-03). A de embaixo (ST-01) résgase inmediatamente por riba da bóveda do alxibe con deriva oblicua orientada cara ao
acceso ao patio, tendo as dúas seguintes abucinado simétrico e enfoque cara á área da
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Figs. 55-58. Interior da torre da homenaxe antes da actuación: alxibe, seteira ST-0.1, porta de acceso
elevado e cambota (entre repisa e seteiras ST-0.2 e ST-0.3)

poterna e esporón occidental (ST-02, ST-0.3), e sendo a cuarta (ST-3.4) a única non conservada íntegra, afectada polo desmoroamento e tapiada en precario con cachotería.
As operacións desenvolvidas na torre da homenaxe tiveron como obxecto tanto o
coroamento da torre (Ámbito 0a) como o alxibe (Ámbito 0b).
As actuacións no coroamento concretábanse na limpeza da fábrica interna para a
súa consolidación e impermeabilización, co fin de pór freo aos estragos que os axentes
atmosféricos e a vexetación viñan provocando nun zona xa de por si moi deteriorada.

Figs. 59, 60. Coroamento da torre libre de vexetación: vistas norte e nordés
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Os pormenores recabados durante a supervisión arqueolóxica, se ben non permitiron concretar o sistema de defensa superior (ameado?) do que fora dotada para o seu
amparo, si fixeron posíbel perfilar unha hipótese respecto da fisionomía da cuberta, ao se
conservar a cornixa interior moldurada nos laterais sueste e suroeste, presentando neste a
imbricación de tres ménsulas86 (dúas fragmentarias e unha terceira parcialmente exenta,
pero reimplantada finalmente) e que servirían de apoio (mediante asento de argamasa e
lousa) a doelas graníticas de sección hexagonal (algunha delas aínda caída no alxibe ou
xa reutilizada no recheo da camisa) para armar unha bóveda (de medio canón, ou apuntada?) termando dun teitume de madeira e cuberto de tella.
O grao de desmantelamento da face superior deixou visualizar o sistema de saída
de fumes do lar, malia que non pervive a cheminea, e a danada seteira ST-0.4, na que se
estabilizou a deriva sueste (única conservada), despois de lle ser retirado o recheo do van
e antes de acometer a impermeabilización xeral mediante o recubrimento integral superficial con tea illante e cal hidráulico.

Figs. 61, 62. Traballos de limpeza do coroamento: paramentos suroeste (cornixa interior, ménsulas e
seteira ST-0.3) e sueste (cornixa interna)

Figs. 63, 64. Ibid.: paramentos noroeste (cambota e fumeiro) e nordés (seteira ST-0.4, conservada
parcialmente)
86. Agradecemos a David Chao Castro e Carlos Galbán Malagón a asesoría na identificación de elementos e uso de termos
artísticos.
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O alxibe, situado na base da
torre, mostraba ao comezo da intervención a carencia, por impacto dos sillares
vencidos do coroamento, dunha parte
importante da súa bóveda, de medio
punto resolta a base de doelas graníticas
apoiadas en arcos distais (resaltes nos
paramentos suroeste e nordés) e dividida en dous tramos por un arco perpiaño.
A acumulación dos materiais caídos no fondo (tan só uns poucos ficaron
pousados no extradorso), provocou a
práctica colmatación do vaso onde convivían nun medio anegado.

Fig. 65. Coroamento da torre xa impermeabilizado. Vista nordés

Figs. 66-68. Aspecto do alxibe previo aos traballos de baleirado: vistas sueste (dende o coroamento e porta de acceso) e sur (área nordés)

As propostas contempladas para
a súa recuperación abranguían tanto o
baleirado como a reposición do cerramento superior, e iso nunha intervención con pretensións de albiscar, por
medio dos materiais ergolóxicos, actividades ou usos cotiáns desenvolvidos no
torreón e, a través dos arquitectónicos
desprendidos dos andares superiores, abundar no coñecemento da súa morfoloxía orixinal
e do proceso que deu no abandono, ademais da aspiración de rematar coa anastilose da
cúpula do alxibe.
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Así as cousas, só podía ser entendida a supervisión arqueolóxica mediante a súa
equiparación metodóxica á dunha escavación en área aberta, conlevando o rexistro tridimensional e o recoñecemento e inventario do material recuperado.

Figs. 69, 70. Estado do alxibe despois do baleirado: vistas cenitais sueste e nordés (dende o coroamento)

O proceso de exhumación e a limpeza posibilitou, en fin, visualizar o interior do
alxibe revelando evidencias ben transcendentes como aquelas que rexeitan, definitivamente, a existencia do túnel que deseña
Comerma, xa que a fábrica constatada
non só está choída sobre si senón que é
parte intrínseca da torre, tanto nos arcos
de apoio das estremas da bóveda como o
central, e, ademais, a canle de alimentación87 situada no paramento nordés.
Outrosí revelou un solado elaborado, case que exclusivamente, por lou-

Figs. 71-73. Vista do solado do alxibe: rocha rebaixada no vértice norte (sup. e esqda.) concertando con
lousa granítica.
87. Aínda que non foi localizado o sistema de abastecemento, e non se pode descartar o subministro mediante o carrexo en recipientes, cremos na posibilidade da captación por gravidade previsto na construción da fábrica interior da torre.
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sas graníticas concertadas, complementado no vértice norte pola rocha do substrato, sobre
a que se construíu a torre, integrada e regularizada (presentando uns finos regos de drenaxe cara ao centro da arca).

Figs. 74, 75. Vista interior dos paramentos nordés e suroeste do alxibe antes da anastilose

O rigor na supervisión fixo posíbel levar a termo a anastilose da bóveda, obtendo
a información sobre o oco de acceso, situado na parte oriental, consistente nunha pequena boqueira rectangular que disporía dunha tampa acomodada en entalles no rebordo.

Figs. 76, 77. Proceso de remontado da bóveda do alxibe mediante o emprego de cimbra de madeira

Figs. 78, 79. Anastilose da bóveda do alxibe: vista parcial (área nordés) e detalle da boqueira orixinal

naraio_catedra22 09/12/2015 13:41 Página 196

196

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios

Resulta tamén reveladora a presenza no tanque de diversos elementos exentos integrantes de estruturas singulares dos pisos superiores, entre os que destacan doelas da
bóveda e fragmentos da ménsula sur, xunto con outros da cambota, que nos confirman o
desmoucamento nun episodio violento (irmandiño) e nunha acción que debeu derivar no
incendio da torre como testemuñan os sinais sobre o material lígneo (madeira queimada),
cerámico (tellas con deformación plástica e recristalización) e metálico (estribeira e
legón?) recuperados no seu interior ou no extradorso e que concordan co desplacado por
choque térmico da sillería granítica visíbel en toda a face interior, especialmente na situada por riba do alxibe, e no aspecto doutros materiais residuais que xacen sobre este.

Figs. 80, 81. Doela da bóveda da cuberta da torre caída no interior do alxibe e acopio doutras recuperadas no mesmo

Por outra parte, a escasa presenza de enseres localizados no seu fondo implicaría
o recado preventivo por parte dos posuidores antes da revolta ou o espolio durante a
mesma.
3. Materiais ergolóxicos

Dentro dos materiais ergolóxicos recuperados (1.300 unidades ou fragmentos) nas
dúas fases de intervención no castelo, correspóndelle unha pequena proporción aos elementos líticos88 e metálicos, que van dos máis comúns, como cravos ou ferraduras, aos
singulares, entre os que cómpre salientar dous numismas89, unha estribeira e un aveño de
labranza (legón?)90, sendo a cerámica91, sen dúbida e con grande diferenza, o resto con
máis presenza (97%), estando testemuñada, a máis dos materiais construtivos (tixolo
–case que anecdótico– e tella), por tres grupos: a cerámica común de tradición medieval,
a louza e, en menor medida, as anforetas de Indias.
88. Tan só un posíbel bolaño granítico de forma tendente a esferoidal e reducidas dimensións (111x98x89 mm.).
89. Brancas de Henrique III e Henrique IV de Castela, acuñadas nas cecas de Sevilla e Burgos, localizadas respectivamente na
Unidade de Sondaxe 2 e no Ámbito 2b (a pé da fiestra xeminada).
90. Recuperados da torre da homenaxe, afectados polo lume e consolidados por Victoria Folgueira Fariña.
91. Estudo realizado polo arqueólogo Xosé Ramón Martínez Casal, a quen corresponde a autoría das fotografías da cerámica
común que aquí se inclúen.
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Figs. 82, 83. Estribeira e aveño -legón?- (NR09/0/26, NR09/0/30). Sobre bóveda e no interior do alxibe

a) Cerámica común de tradición medieval
Dentro deste epígrafe hai que diferenciar dúas producións: unha, de orixe claramente local –ou cando menos da rexión noroeste–, cun amplo repertorio formal aínda que
limitado ao servizo de cociña e almacenaxe, case en exclusiva, que podemos denominar
como cerámica de pastas grises/negras ou oxidantes; e un segundo grupo de cerámicas de
pastas vermellas/alaranxadas que se limitan ao servizo de almacenaxe e que presentan
unha procedencia foránea ao ámbito galego.
A cerámica de pastas grises e negras, groseiras e pouco compactas, elaboradas a
torneta92 ou torno rápido93, ten certa homoxeneidade morfolóxica con amplo índice de formas globulares e bases planas, características de contedores asociados ao servizo de cociña, tendo nos bordos o risco máis característico. A súa presenza no xacemento maniféstase en tres tipos: as olas de bordo de pestana, aconcavado e realzado, pertencentes a un
horizonte claramente baixomedieval.
A ola “de bordo de pestana”, o máis difundido e que acada maior variedade morfolóxica, con bordo en T e colo sinuoso, amosa tamén pequenas superficies aconcavadas
cara o interior do bordo para o asento da tapadeira, corpos globulares e bases planas, de
diferente diámetro. A pasta é de composición granítica, con tratamentos desiguais e desengraxantes non plásticos finos, compostos por micas e seixos, limitándose o remate das
superficies a un sucinto afinado na zona superior, e situándose a decoración, exclusiva de
acanaladuras horizontais externas, no ombreiro.
92. Denominado tamén torno baixo, torno lento ou roda, o movemento de rotación imprímese manualmente, polo que as revolucións son lentas, desacelerándose ao modelar coas dúas mans, realizándose a elevación das pezas engadindo rolos ou faixas que se regularizan cun torneado intermitente. A súa utilización deixa unha serie de marcas na cerámica: soldaduras de
base-corpo, rolos e faixas en corpo, corpo-colo, pegadas dactilares verticais internas, textura pouco compacta e irregularidade xeral.
93. Este instrumento confírelle maior grao de revolucións á modelaxe da peza, ao ser a forza centrífuga a que fai elevar o obxecto. As pezas así elaboradas presentan máis regularidade, homoxeneidade e compactidade, favorecendo unha maior complexidade e diversidade de formas. As pegadas do seu uso consisten en estrías ou marcas concéntricas horizontais en todo o
corpo. Se ben se considera que durante a Baixa Idade Media se xeneraliza o seu uso, iso non significou unha redución significativa do emprego da torneta, sendo difícil, en ocasións, dada a mestría dos torneiros, discernir o sistema utilizado.
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A ausencia de fragmentos grandes e as características das fracturas (pola unión de
rolos) parece indicar unha elaboración en torneta.
A ola “de bordo horizontal aconcavado”, para asentar a tapadeira na súa parte
interna do bordo (superior) horizontal, presenta un beizo redondeado ou plano e, quizais,
colo de perfil moi estrangulado e breve. A pasta adoita ser groseira, con desengraxantes
de seixo mal decantados (aflorando) e un tratamento superficial bastante parco, cinguíndose a un conciso afinado na zona do bordo, que lle conferiría un tacto rugoso.

Fig. 84. Ola de bordo horizontal aconcavado (NR09/0/38).
Interior do alxibe

A ola “de bordo realzado” correspondería a un conxunto cerámico que presenta un
bordo esvasado, oblicuo ou horizontal, rematado nun beizo máis ou menos destacado,
redondeado na variante A ou apuntado na B. A prolongación inferior típica do bordo de
pestana recórtase, ao contrario que o extremo superior do labio, desenvolvido notabelmente, sobre todo no caso da primeira, que englobaría recipientes de maior tamaño, presentado aportes oxidantes, e cuxa decoración, no caso de existir, se visualizaría en impresións máis ou menos circulares/ovoides no ombreiro, sendo realizadas nunha pasta máis
groseira que as da segunda, aínda que non chegan a tanto como as da ola de bordo horizontal aconcavado. As da variante B presentan tamén aporte oxidante pero o desenvolvemento do beizo é menor, a pasta é máis fina e a decoración está realizada a base de acanaladuras horizontais no colo.

Figs. 85-87. Olas de bordo realzado (NR09/0/27, NR09/0/28, NR09/0/31). Interior do alxibe
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Asemade, documéntanse tipos de xerra, destinados ao servizo de almacenaxe, en
anacos de bordos con pico vertedor, lobulados, e de asas, asociados a decoracións paralelas, mamelóns e en cordón.
A cerámica de pastas vermellas/alaranxadas, de tradición medieval ao igual que
a anterior, atópase moi ben representada, estando caracterizada pola súa cor viva e a relativa delgadeza das súas paredes (5-6 mm.). A pasta destes recipientes, destinados principalmente ao servizo de mesa e almacenaxe, ou funcións auxiliares, é dura e compacta,
sendo fina en canto á textura e corte. Apenas presenta vacúolas e o calibrado dos materiais non plásticos (mica, seixo e calcita) é xeralmente óptimo, agás excepcións.
O conxunto reflicte formas cerradas, como a xerra, que manteñen os corpos globulares, colos de perfil suave e bases planas, un bordo engrosado polo xeral (malia que non
aparece esta parte en ningún exemplar da colección) e un baquetón externo de separación
de corpo e colo. Presentan alisados na superficie exterior e a aplicación dun engobe con
espatulado e brunido vertical.
A súa cronoloxía situaríaas entre os séculos XV e XVII, procedendo de alfares
levantinos ou meseteños, sendo Valladolid un importante centro produtor destas facturas
durante os séculos XV e XVI.

Figs. 88, 89. Cerámica de pastas alaranxadas -xerra ou botella- (NR09/6/6, NR09/6/7). Sondaxe U.S. 6

b) Louza
A carón de toda esta cerámica común, rexistranse, se ben nun número bastante
máis reducido, fragmentos de recipientes destinados esencialmente ao servizo de mesa,
que poderiamos cualificar como de louza de luxo, destinada ao uso das “elites” residentes na fortaleza e cuxa presenza deriva dos contactos desenvolvidos por mor da industria
pesqueira e do salgado da Galiza durante a Baixa Idade Media con centros mercantís da
Coroa de Aragón, especialmente, e tamén do sur peninsular, estando concernido o elenco
recuperado por louza branca ou decorada en azul e morado.
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A louza branca é o tipo máis representativo e abundante da época baixomedieval,
e está caracterizada por un revestimento de verniz ou esmalte de cor branca leitosa ou brillante, segundo o caso, de estaño aplicado a toda a peza.
En liñas xerais, son pezas realizadas en cocción oxidante, que presentan unha pasta
clara (rosa ou amarelo pálido), dura, ben depurada, de tacto poirento, textura fina, fractura quebrada fina e materiais non plásticos apenas perceptíbeis (cerámicos e calcíticos).
Morfoloxicamente contemplan un índice moi amplo, significado por cuncos, escudelas, pratos e fontes.
Trataríase de producións baixomedievais de procedencia sevillana, especialmente
do barrio de Triana, cunha cronoloxía do século XV (segunda metade).
A louza en azul e morado ten a súa principal referencia histórica, durante a Baixa
Idade Media, nos alfares de Sevilla, cunha cronoloxía entre os séculos XIV e XV, podéndose levar até o século XVI94, sendo imitada a produción, tralo seu declive, nas meseteñas.
Son cerámicas cubertas con verniz branco estannífero brillante de tonalidade branca-leitosa e decoración en azul e morado, derivada de óxidos minerais como o cobalto e
o manganeso, respectivamente.
A maioría responde a formas abertas tipo prato fondo, con base convexa e grandes
paredes oblicuas, situándose a decoración na superficie visíbel (interna) e compoñéndose,
máis menos, por círculos concéntricos en series moradas e azuis intercalando motivos
vexetais e xeométricos nesas mesmas cores, cun claro estilo mudéxar.

Figs. 90-92. Louza en azul e morado (NR07/0/555, NR07/2/390, NR07/1/65). Sondaxes U.S. 1 e U.S. 2.

c) Anforeta de Indias
Así mesmo, documentouse a presenza de pezas cerámicas concernentes ás denominadas “anforetas” de Indias, relacionadas comunmente coa colonización de América
por parte da Coroa de Castela, aínda que sen dúbida deberon existir con anterioridade,
estando asociadas a xacementos medievais e modernos.
Estes recipientes cerámicos son herdeiros da tradición oleira do Mediterráneo, con
formas indicadas para a estiba e transporte en augas axitadas, ao maximizaren a integri94. Os alfares de Muel (Aragón) tamén se caracterizaron pola produción, entre os séculos XVI e XVII, de cerámicas esmaltadas en azul e morado.
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dade estrutural do contedor, en canto que a pequena abertura que posuían permitía un
fecho máis sinxelo cunha mínima cámara de aire no interior.
A súa función utilitaria de transporte de líquidos (óleos, viño, mel, vinagre, auga,
...) reflíctese na calidade de fabricación (vacúolas na pasta, gargalos defectuosos o corpos
asimétricos) non considerada relevante, realizada a torno e sometida á cocción en forno.
En xeral son de pasta avermellada aínda que nalgúns exemplares é abrancazada, de
pastas homoxéneas, compactas, de gran fino e en xeral sen impurezas.
No caso de Naraío poucos restos presentan morfoloxía, as pezas inclúen calcita, o
que provoca que se observen pequenos puntos negros, tanto na pasta como na superficie.
Varios exemplares, a máis, posúen un revestimento interno a modo de vidrado
verde coa fin de impermeabilizar o envase, adscribíndose normalmente ao século XVII,
aínda que a súa constatación noutros xacementos medievais galegos debe levar a lles atribuír unha cronoloxía máis antiga.

Figs. 93-95. Anforetas de Indias
(NR09/0/7, NR09/0/12,
NR09/0/24). Sobre bóveda do
alxibe
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III. Conclusións

É obvio, e premeditado, que a exposición precedente tivo especial interese en mostrar un castelo de Naraío no que partindo dun contexto histórico o máis exhaustivo posíbel, dende a recompilación das fontes medievais coñecidas (nas que se bota moito en falla
algunha referencia construtiva e, aínda máis, formal -nin a máis mínima alusión-) e transitando pola peculiar visión que Comerma nos transmite da visita realizada nos albores do
século XX (nunha sorprendente mestura de enxeñaría e imaxinación –se non è vero...–) se
chega a dar conta das primeiras intervencións arqueolóxicas que, xa neste século, tiveron
como resultado a recuperación de evidencias, se ben fragmentarias, cualitativamente relevantes como para descreber o conxunto e artellar un marco estrutural que permita elaborar teorías solventes sobre a súa e evolución95.
Como está reiterado de máis, o proxecto de actuación foi abordado en dúas quendas que, xa de principio, se desexaban e presupuñan consecutivas e que tiñan, como viña
obrigado polo estado previo do xacemento, estratexias complementarias para un mesmo
obxectivo.
Unha primeira que compendiou información e xuízos para establecer os criterios e
prioridades da seguinte, dende diferentes ópticas, como a estratéxica, dotando os espazos
intramuros dunha operatividade antes inexistente, a arquitectónica, a través da adecuación
de partes fundamentais, parcialmente visíbeis e en estado de ruína, para entender e avalar
a existencia dun encastelamento cunha envergadura insospeitada, complementada coa
descuberta doutras soterradas que confirmaban esa impresión e serían incorporadas a unha
nova planimetría, e a arqueolóxica, para a que a angueira desenvolvida puxo en relación
estratigráfica depósitos e paramentos, sentando os fundamentos do proxecto continuador
e, o que non é menor, deu na toma de conciencia do potencial que este xacemento acada.
A segunda, e por mágoa, a última ata o momento, na que se recolle o sementado
na anterior poñendo en relación o xa daquela constatado co que agora se plantexaba encol
da torre da homenaxe, algúns elementos envolventes (camisa e fiestra xeminada), os accesos (camiños) e as defensas periféricas (foxo), posibilitando a visión integral que, a
maneira de hipótese de partida, se achega a continuación nos diferentes fitos do seu evoluír temporal, antes do abandono definitivo cara a metade do século XVI.
A inicial (séculos XIII?-XIV), construtiva (fase I), na que se pode acreditar a instauración dun recinto, o superior, que se focaliza na subsistente torre da homenaxe (Ámbito 0), edificada ex novo sobre afloramento, segundo quedou de manifesto no acomodo da
rocha, achanzada, no lousado base e na totalidade de compoñentes que se perciben: o alxibe, a cambota e fumeiro (e cheminea!?), a porta elevada e balcón, as defensas laterais

95. Os materiais ergolóxicos resultan concordantes coas datas asumidas de ocupación da fortaleza e, en todo caso, non permiten acreditar inequivocamente a vida na mesma antes da primeira data coñecida nas fontes escritas (1377). Se ben podería
amagarse, dende o seu estudo, certas precisións sobre aspectos cotiáns e de uso dos distintos espazos, as conclusións resultarían ambiguas ou inconcretas xa que non se ten escavado integramente ningún Ámbito, agás a torre da homenaxe.
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Fig. 96. Panorámica da fronte norte do castelo ao remate da intervención en 2ª fase (Alfonso Fuentes
Martínez)

(seteiras), a cuberta abovedada (e o ameado?) e, incluso, xa no lateral exterior suroeste, os
apoios (canzorros) dun piso de madeira para o espazo circundante (Ámbito 1a).
Estaría conformado, ademais, pola porta de arco de medio punto rebaixado, o cubo
defensivo contiguo e unha camisa e poterna que non deberían ocupar aliñación e emprazamento moi diferentes das últimas coñecidas96 e tampouco se comprendería sen levar
asociado tanto o foxo defensivo perimetral (Ámbito 10) como os camiños de acceso (Ámbito 8) trazados en zigzag mediante rebaixe da rocha en “L” ou “U”, con estrutura periférica de protección e acomodación de pavimento areoso sobre o propio substrato97.
Unha, posterior (séculos XIV?-XV), de ampliación (fase II), consistente na reforma do conxunto complementándoo co recinto inferior (Ámbito 3), partindo da construción da actual porta exterior de arco apuntado98, adosada ao cubo citado do acceso orixinal, que contaría con dous sobrados testemuñados polos apoios correspondentes (canzorros, repisas e machinais) no paramento que o divide do superior, e que consideramos
96. De feito, durante os traballos de documentación previos á reposición realizada, foron constatados negativos de asento de
sillares sobre a rocha do substrato correspondentes á camisa precedente, que consideramos desta fase inicial, e que difiren
pouco da actual (en parte porque os afloramentos soporte non permiten unha marxe de varianza significativa na traza).
97. Descoñecemos o sistema de paso sobre a cava (que estimamos nun punto situado ao noroeste do outeiro) e a súa incorporación ao vial de acceso. Asemade, malia que foi visualizado algún degrau das escaleiras labradas na rocha que supoñen o
acceso á porta orixinal, non temos constancia da transición do vial no entronque cara a porta exterior.
98. As analíticas dos materiais construtivos (Prieto Lamas et al. 2010, 27) indican que ou ben pertencen a un mesmo momento (cousa que descartamos por razóns estratigráficas, basicamente, e quizais estilísticas) ou foron construídas nun lapso de
tempo relativamente curto xa que se mantén, para ambas e dúas, a mesma técnica de elaboración de morteiros.
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deste tempo, co engadido da fiestra xeminada99, e no oposto que contén as defensas horizontais (seteiras).
A poterna descrita como oxival por Comerma, de resultar fiábel a apreciación,
tamén debeu ser construída ou reformada nesta etapa ao igual que debería corresponder a
esta época, dado o escalonamento do conxunto, o sistema de augada (Ámbito 4) que leva
ao río Castro e cuios restos aínda son visíbeis.
Outra, destrutiva (fase III) atribuíbel, con certeza, ao asalto irmandiño de 146769 que, ata onde supomos, provocou o desmoucamento da torre de homenaxe, concretado na destrución do coroamento suprimindo na súa integridade as defensas superiores
(probábel ameado) e a cheminea, o teitume mediante a eliminación da cornixa interior nos
lados noroeste e nordés (xa danada nos demais con fractura ou deslocalizaci´´on das ménsulas) e da bóveda da cuberta (co desprendemento de doelas graníticas e tella), atinxindo
parcialmente, ademais, xa nos sobrados intermedios, unha seteira (ST-0.4) e a cambota da
lareira.
O impacto deste vencemento estrutural interno trouxo como consecuencia a fractura da bóveda do alxibe, que cedeu nas dúas terceiras partes, ficando no interior do
mesmo.
O remate da toma do castelo no torreón debeu ter o seu culme nun incendio no que
o travexamento divisorio horizontal suporía o combustíbel necesario para acadar unha
temperatura tal que afectase severamente ao propio aparello construtivo no que se observa, por exemplo, o desplacado granítico en sillares (en maior medida canto máis baixa é
a cota) ou mesmo deformacións plásticas nas tellas procedentes da cuberta.
Fóra deste espazo, ademais doutros efectos presupostos nas cimeiras do conxunto
(carentes a estas alturas de toda defensa), parece moi posíbel que se visen afectados polo
desmoroamento os cuñais do recinto inferior, tanto no extremo occidental, dende a seteira
ST-3.1 (Ámbitos 3a e 3b) como no suroriental, onde se sitúa a seteira ST-3.4 (Ámbito 3e).
Os elementos periféricos tamén se verían directamente afectados pola derruba de
muros rematando coa colmatación do foxo defensivo e a inutilización, por caída de sillares e cachotes, do camiño de acceso.
A última, axustada á reedificación postirmandiña (fase IV), e que podería tratarse tan só dunha sucesión de arranxos para paliar danos, estabilizar e habilitar un castelo
xa sen fins residenciais, en senso estrito, que sobrevive como representación simbólica do
poder señorial e/ou ao obxecto dun certo control territorial.
Isto estaría claramente apoiado en abondosas evidencias que amosan o abandono
real da torre, transmitido polos materiais depositados no alxibe e que corresponden a elementos dos sobrados e do tellado, e, aínda máis, o tapiado da seteira superior ST-0.4 que
puidera significar unha acomodación para adaptar algún tipo de nova cuberta moi en precario, desistindo de reverter a situación de desleixo.
99. Debe facerse constar a localización, entre os cachotes do recheo no extremo suroeste da súa estrutura, de material cerámico de adscrición medieval con paralelos no propio xacemento.

naraio_catedra22 09/12/2015 13:41 Página 205

Naraío: Un castelo no alfoz de Pontedeume.
Das fontes documentais ás intervencións arqueolóxicas 205

Especialmente significativa é a consideración que as doelas graníticas dos arcos da
bóveda da torre teñen para o “mestre de obras”100 que asume os traballos: aquelas que quedaron no interior do alxibe foron abandonadas alí (na base do rebo de colmatación), e
outras, quizais por quedar sobre o seu extradorso, foron recuperadas e utilizadas para o
recheo da camisa101 (Ámbito 1c) sen concederlles valor ningún, transmitindo a falla de
intencións de dotar o castelo dun porte semellante ao precedente.
Aínda máis, e concedendo que a colmatación do foxo defensivo puido deberse a
momentos de desuso na Idade Moderna (aínda que o consideramos certamente improbábel) a solución dada para recuperar os camiños de acceso mediante o depósito suplementar de area sobre o propio derrubo que os inhabilitaba, limitando o vial ao simple tránsito
sobre o mesmo, demostra esa mesma falla de perspectiva rehabilitadora onde o funcional
prevalece sobre o estético.
Por último, tamén é posíbel que se tivesen reparado os esquinais do recinto sur
(Ámbitos 3a, 3b e 3e) xa cunha fábrica distinta e acomodando as seteiras dos extremos.
En resumo, son moitos aínda os baleiros que quedan por reencher respecto deste
xacemento pero, como pode percibirse, a información obtida na execución das intervencións, conxuntando os eidos da arqueoloxía e a arquitectura, abre unha porta a expectativas que terían perfecta cabida nun plan de actuación coherente e prolongado no tempo que
contemplase a función social que ten de seu como ben patrimonial cultural, compatíbel
coa propiedade privada, e que cumprimentando obxectivos enfocados á investigación,
consolidación e posta en valor, poida garantir a transmisión dun ben da entidade que o castelo de Naraío reflicte nun territorio, en senso amplo, que o contempla e que debería esforzarse en potenciar.
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