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FOTOGRAFÍA DIXITAL: NOVAS 
PERSPECTIVAS DE REXISTRO E 
ANÁLISE DA ARTE RUPESTRE 
GRAVADA EN GALICIA

A fotografía ten sido un dos principais sistemas 
de documentación da arte rupestre ao aire libre en 
Galicia, dada a súa capacidade para captar a luz. A 
introdución dos dispositivos para fotografía dixital no 
NW non supuxo a utilización da imaxe como base 
de traballo, excepto a non correspondencia da cor e 
o calco dixital en pinturas rupestres. Este texto anota 
diferentes experiencias, no rexistro fotográfico dos 
soportes gravados e na súa análise dixital posterior, 
que poden abrir novas vías para o estudo sobre 
superficies graníticas.

1.O rexistro fotográfico.

Ao longo deste texto relataremos algunhas das 
posibilidades que ofrece a documentación fotográfica 
de gravados, a iluminación e a súa análise dixital 
posterior. 

Nos últimos anos, diversas publicacións teñen revisado 
o uso de sistemas de documentación e de reprodución 
dos gravados galaicos (Moneva, 1993), poñendo 
énfase no calco sobre plástico (Seoane, 2005) ou na 
fotogrametría (Vázquez, Vilas e Carrero, 2015) polo 
que non imos redundar en enumerar os diferentes 
sistemas e técnicas empregadas tradicionalmente 
na actualidade. Si que tentaremos facer un breve 
percorrido polo esencial na traxectoria da fotografía da 
arte rupestre do NW para denotar a súa evolución.

Dende os primeiros tempos da súa incorporación 
á investigación presentar os gravados en imaxe 
fotográfica, ten sido unha das prioridades á hora de 
amosar, documentar e certificar a súa existencia 
(Moneva, 1993). Salvando algunha das primeiras 
fotografías coñecidas de Francisco Mª de la Iglesia 
con luz natural na Punta Herminia da cidade 
herculina (Colectivo A Rula, 2017, sección Achados e 
Interpretacións, (figs. 3 e 7) e Francisco Tettamancy 
Gastón con fotografías do pintor Luis Mosquera 
Gómez (1991, pp. 30 e 45), a tendencia xeral no s.XX 
para documentar e evidenciar a arte rupestre ao aire 
libre do NW sería a intervención directa sobre os 
soportes. Para o rexistro fotográfico dos gravados, os 
sucos eran remarcados con negro de fume (Sobrino 
1954) e con xiz ou pigmentos brancos ata o remate 
do século. Sanches (2012, p.169) fala sobre estas 
actuacións de subliñado e marcado dos motivos:

..a fotografia a preto e branco permanece durante 
muito tempo de difícil utilização pois a especificidade 
desta (contraste claro‑escuro) resiste a um desenho 
/representação adequados, enquanto não forem 
vulgarizados outros métodos complementares de 
apoio (…) é assim frequente a marcação dos sulcos 
com giz branco (ou outras cores) de modo a criar o 
desejado contraste na fotografia.
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Se collemos coma exemplo algunha das obras dos 
Sobrino, pai (2020), fillo (1951) e a de Enmanuel 
Anati (1968) podemos atopar certa diferenza no 
emprego dos pigmentos escuros e claros. No caso 
dos Sobrino o pigmento empregado vai depender 
da cor da superficie. Como refire Lorenzo‑Ruza nun 
artigo (Sobrino, 1951, p. 260), seguindo o esquema 
de preparación do soporte herdado do seu pai, se 
limpábanse da superficie do afloramento gravado os 
musgos e liques, resultando unha rocha branqueada 
e abiótica. Neses casos a cor elixida sería a do negro 
de fume polo forte contraste coa superficie clara. 
Ainda que non se especifica na obra, é probable 
que o pigmento de feluxe fose disolto. Este detalle 
parece percibirse nalgunhas imaxes do Corpus 
Petroglyphorum Gallaeciae  do ano 1935 (Sobrino, 
2020, pp.196 e 228), nas láminas XL e sobre todo na 
LXXII, onde os sucos pintados semellan reflectir a luz 
polo seu estado húmido. Para os Sobrino, o xiz branco 
era reservado para as superficies escuras. Nunha 
fotografía da lámina LXVI do Corpus aparece Ramón 
Sobrino Buhígas (Sobrino, 1935, p. 222) cun bloque 
branco na man marcando os motivos nun soporte de 
superficie escura. No caso das fotografías da obra 
Arte rupestre nelle Regioni occidentali della Peninsola 
Iberica (Anati, 1968), a diferenza está no emprego 
líquido do pigmento branco que vai empregar sobre 
todos os soportes, sexan claros ou escuros. Para 
marcar os motivos, o pigmento branco é disolto e 
aplicado con pincel, unha técnica que se mantería ata 
a actualidade nas tarefas de elaboración de calcos.

Outro método, con menor uso, foi o bicromático ou 
método de contraste cromático (Sanches, 2012), que 
foi empregado por Borgna (1973) na conca media 
do río Lérez. Este sistema impregnaba a superficie 
da pedra con pigmento branco, tamén disolto, para 
resaltar as gravuras fondas que quedaban sen pintar. 
Posteriormente a Borgna, o emprego da bicromía nin 
foi moi profuso en soportes aos que se lle aplicou 
o método nin no tempo, reducíndose a algunha 
publicación na segunda metade da década dos anos 
setenta, como é o caso de González Reboredo (1975).

Con estes recursos citados de resaltado visual sobre 
o soporte, tentábanse sortear as problemáticas de 
visión no sistema fotográfico en branco e negro. 

Nese primordio a fotografía non era entendida coma 
un método de reprodución fiel en si (Vázquez, Vilas 
e Carrero, 2015), senón coma un soporte gráfico 
onde plasmar a existencia de motivos representados 
mediante o uso de pigmentos sobre o soporte ou 
sobre a mesma fotografía (Moneva, 1993; Domingo,  
2013; Seoane, 2005). González Reyero (2006 p.189): 
engade que un dos usos máis recorrentes das 
fotografías foi o seu emprego como testemuña do 
achao e coma argumento definitivo no discurso 
científico.

Nos anos 90, as cámaras fotográficas dixitais chegan  
á documentación arqueolóxica. A súa popularización 
e consecuente accesibilidade favoreceron o aumento 
da documentación gráfica  de soportes gravados 
e a súa difusión.  As utilidades que lles demos en 
arqueoloxía son semellantes ás anteriores: ilustrar o 
afloramento rochoso, a captura de trazos e motivos 
gravados evidentes, a reprodución da contorna ou 
a localización relativa do soporte. Nalgúns casos, a 
documentación detallada  dun afloramento gravado 
ten incluído tamén a fotografía a escala micro, ben 
cunha finalidade de achegarse á execución técnica 
(Rey Castiñeira e Eiroa, 2010), ben cunha premisa 
de diagnose e monitorización de áreas con riscos de 
degradación no eido da conservación do patrimonio. 
Polo demais, teñen mellorado tanto os dispositivos, a 
técnica e o aumento da calidade  coma o aumento na 
resolución das  imaxes, o que permiten a consecución 
de documentos con gran cantidade de información. 
No referente ao resaltado ou pintado dos sucos tamén 
se ten avanzado na redución de intervención sobre 
os soportes, sendo conscientes da fraxilidade destas 
manifestacións das que por desgraza temos exemplos 
suficientes da súa degradación en Galicia. 

2. A fotografía rupestre.

Na fin do primeiro terzo do século XX, Walter 
Benjamin (2019, p. 15) transcribía :“...a natureza 
que fala á cámara é distinta á que fala ós ollos...” 
meditando sobre as diferenzas entre a visión humana 
e a nova tecnoloxía, capaz de capturar o instante. A 
cámara fotográfica capta frecuencias lumínicas de 
intensidade débil para ser percibidas polo ollo humano 
no espectro da luz. Grazas a esta capacidade, este 
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dispositivo é empregado en astrofotografía (pois as 
longas exposicións permiten captar máis detalles do 
ceo nocturno) ou na fotografía a alta velocidade e o 
desenvolvemento de  novos sistemas de rexistro de 
datos como a femto‑fotografía (Velten et al., 2012).
Esa cualidade de ir alén da visión humana vai ser 
fundamental para entender o seu uso na análise dixital 
no tratamento de imaxe.

2.1. O soporte: A forma e o fondo

A percepción dun soporte e a súa morfoloxía é o 
produto da conxunción de múltiples informacións. 
Cando facemos unha toma fotográfica dunha rocha de 
granito gravado estamos a captar a forma e o fondo. 
Por forma, entendemos o que abranguen os volumes 
e a superficie do soporte, namentres que o fondo é o 
material pétreo coa distribución da súa composición e 
cos elementos vivos da rocha.

2.1.1 A superficie como forma

Se observamos a superficie cun enfoque 
xeomorfolóxico podemos facer unha lectura do 
proceso dende a execución do gravado ata o seu 
estado actual coma se dunha paisaxe xeolóxica se 
tratase. Con esta premisa, se entendemos a superficie 
orixinaria coma una meseta xeográfica, as accións 
de gravado van conformar vales, canóns, cuncas e 
depresións nesa superficie inicial. Ademais, os sucos 
fragmentan ese chan en múltiples áreas recortadas 
e aumentan a superficie exposta, multiplicando 
as frontes de ataque ao meteorismo. Co paso do 
tempo, co relativo desgaste e a perda diferencial de 
material pétreo, os perfís e arestas desas alteracións 
superficiais terán tendencia a estabilizarse en función 
da profundidade. Xunto con isto, hai que sumarlle 
as outras características da xeoloxía do afloramento 
e a súa resposta específica aos factores erosivos 
endóxenos.

Actualmente, existen numerosos estudos no mundo 
que afondan cunha mirada topográfica nas mostras 
gravadas. Podemos buscar unha relación entre 
o aumento dos traballos actuais sobre modelos 

tridimensionais dos soportes e ese cambio na 
percepción das superficies gravadas coma unha 
microtopografía (e.g. Melard, 2010). Non debemos 
esquecer que ese enfoque xeográfico está tamén no 
fundamento do estiramento por non correspondencia 
da cor na arte rupestre para crear imaxes en falsa 
cor ao aplicar técnicas e métodos habituais na área 
da teledetección (Pereira, 2012, DStretch, mejora de 
imagen para arte rupestre, para.1). 

2.1.2 O granito como fondo

Coñecemos a día de hoxe numerosas áreas rupestres 
en granitoides repartidas por todo o mundo. Se cadra, 
a comparación de exemplos en diferentes latitudes, 
xunto coa valoración excesiva dos efectos da erosión 
no granito gravado, ten predeterminado o avance no 
estudo dos petróglifos en Galicia. A día de hoxe os 
granitos ocupan unha ampla extensión do territorio 
do NW, con aproximadamente a metade do territorio 
galego (Vidal et al., 2019, p. 51). Os granitos son unhas 
rochas compostas principalmente por tres minerais: o 
cuarzo (variando entre o 20% ata o 60%), o feldespato 
(alcalinos e plaxioclasas ) e máis a mica (moscovita 
e/ou biotita). En liñas xerais, a orde de alteración 
deses compoñentes principais comezará pola mica, 
pasando polos feldespatos e finalmente o cuarzo. Así, 
tanto os grans de feldespato coma, sobre todo, os de 
cuarzo, elevados sobre a cota media do panel, son os 
candidatos preferentes dunha superficie gravada ou 
reempregada en diferentes episodios para establecer 
as cotas máximas de partida. Así, as eivas organizadas 
na distribución destas compoñentes do córtex poden 
indicarnos unha actividade substractiva na rocha.

Outro punto importante nunha superficie granítica 
é sen dúbida a cor. A pesar das apariencias pálidas, 
escuras ou neutras, os granitos posúen cores. Os 
minerais da súa composición, sumados á luz, achegan 
gamas de cor nunha superficie abiótica. Algunhas 
desas cores débense á composición da rocha ou 
ás propiedades cristalinas, e mesmo á textura ou 
á densidade da distribución mineral. A distribución 
agrupada ou dispersa dos grans pode crear unha 
trama de cor, como cando vemos unha tea de puntos 
negros sobre fondo branco ou viceversa. De feito, a 
asociación das áreas por tons concretos ou os ritmos 
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da distribución das cores poden ter a súa utilidade na 
análise das imaxes.

Outras tonalidades proveñen da capa viva 
asentada no granito que atopa nel o seu próspero 
ecosistema (briófitas, liques, fungos, algas ou 
colonias de bacterias), proliferando e medrando 
en correspondencia á exposición solar da pedra, 
humidade, vexetación circundante, inclinación, 
textura da superficie e outros condicionantes. Esta 
cuberta biótica pode variar no repertorio das especies 
asentadas do afloramento granítico e crea en 
numerosas ocasións unha camuflaxe que distorsiona 
a percepción da superficie da rocha. Mais non 
sempre a capa viva deforma a visión das evidencias 
rupestres. En moitos casos as colonias de liques 
coma os Spilonema ou as cianobacterias asentadas 
con preferencia nas zonas con maior réxime hídrico e 
deprimidas da superficie, remarcan as partes fondas 
no granito cun aumento do contraste dos trazos e do 
gravado. Isto é recoñecible en diferentes fotografías 
publicadas na obra de Anati (1968 pp. 22, 40 e 53), 
onde algúns motivos  gravados nos soportes foron  
fotografados antes de ser remarcados, grazas ao seu 
contraste biolóxico. No caso dos liques crustáceos, 
ao crear unha costra regular sobre a pedra, permiten 
detectar o que hai embaixo cunha deformación menor 
que a dos liques foliáceos,  homoxeinizando a cor da 
superficie.

3. Xogo de luces: a documentación fotográfica de 
campo coma experimento.

O rexistro fotográfico de soportes gravados é un dos 
eixes principais deste traballo. Sendo conscientes 
das limitacións e da problemática de traballar con 
suxeitos tridimensionais á hora de trasladalos aos 
medios de reprodución bidimensional, das limitacións 
da fotografía ou das deficiencias e da necesidade de 
mellora das carencias no sistema de documentación e 
reprodución gráfica da arte rupestre.

Coa finalidade de evitar problemáticas ou 
particularidades propias dos soportes, dispúxose 
un rexistro de varias mostras con gravados ou con 
evidencias de alteración antrópica da superficie nas 
penínsulas do Morrazo (provincia de Pontevedra) e 

do Barbanza (provincia da Coruña). Do mesmo xeito, 
a documentación efectuouse tanto en distintas 
condicións de iluminación coma climáticas, polo que, 
os soportes foron fotografados en diferentes visitas. 
Nas sesións con luz natural, ademais da luz oblícua e 
rasante, tamén se probou coa luz indirecta ou difusa 
que ofrecen os días cubertos, de néboa ou de lusco 
e fusco (fig.1).  Con estas condicións,  pretendíanse 
localizar detalles leves e de menor entidade, que 
cunha luz directa se queimarían. Así mesmo, ademais 
das condicións lumínicas, tamén se realizou o proceso 
con diferentes graos de humidade na superficie dos 
paneis. No rexistro da arte rupestre ao aire libre no 
NW, a metereoloxía é considerada, ás veces, coma 
un impedimento ou atranco cando realmente ofrece 
condicións variadas e propicias para a documentación, 
como é o estado seco, o húmido e o mollado da 
superficie da rocha. De feito, é ben coñecida a 
mellora na percepción dos petróglifos en días de 
chuvia polo aumento do contraste, por ser o ángulo 
de reflexión da luz na superficie natural do soporte 
diferente á gravada. Esta característica da reflexión 
da luz é o fundamento empregado pola tecnoloxía 
de visualización do RTI /Reflectance Transformation 
Imaging (Cultural Heritage Imaging, 2002) que 
aproveita a luz que reflicte un obxeto para crear logo 
un modelo de iluminación virtual interactiva.

Para desenvolver as tarefas de fotografado, dispúxose 
dun conxunto de dispositivos e accesorios. O equipo 
básico inicial estaba composto por cámara réflex 
dixital de 24,5 mpx, con obxectivos de 18‑55 mm 
e 50 mm, trípode con columna central abatible, 
disparador remoto e flash de zapata. A ese equipo 
foron incorporándoselle outros complementos no 
desenvolvemento da experimentación en campo. 
Entre os accesorios están os filtros de cor, tanto 
para tinguir a luz do flash coma para o sistema de 
iluminación artificial. Dado que o granito adoita ter 
volumes, incluso en superficies de tendencia plana, 
implica a dificultade de conseguir que toda a superficie 
sexa iluminada dun xeito homoxéneo. Para aumentar 
a iluminación das diferentes facetas no panel gravado 
optouse por situar focos rasantes enfrontados e con 
filtros de cor para que a iluminación bipolar resalte a 
información do relevo da superficie. 
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Rexistro con luz natural 

O equipo diúrno para a documentación foi o básico, 
coa adición no flash dun filtro de policarbonato 
azul, empregado habitualmente para iluminación 
de espectáculos, Supergel R81. Urban Blue (Rosco 
Ibérica, 1998, sección Catalogo/Supergel).  Ademais 
de dar cor, o filtro posúe outra característica: permite 
pasar só unha porcentaxe do 10% de luz total, o 
que permite modificar a cantidade de luz emitida 
atenuando a exposición e modificando o paso das 
frecuencias lumínicas (Rosco Laboratories, 2022, 
sección Catalogo/Supergel). 

Para as tomas diúrnas, experimentouse cos diferentes 
ángulos de incidencia da luz solar: desde a luz oblicua, 
a cenital, a rasante e tamén a difusa pero tamén 
cruzando con diferentes estados de humidade do 
soporte. Esta última ofreceu resultados con marcado 
equilibrio, ademais de permitir diferenciar entre a 
cor do fondo pétreo e a forma da superficie. Se se 
combinan luz difusa, flash co filtro de cor e humidade, 
aumenta a diferenciación entre as zonas afundidas e 
as altas do soporte (fig. 1). No caso do flash co filtro e 
a superficie seca, homoxeiniza as diferenzas de cor na 
escala dos azuis cruzada coa escala do gris.

Fig. 1.  Soporte gravado da Xesteira 8 (Moaña, Pontevedra) con 
diferente iluminación natural e grao de humidade do granito: (a) 
oblícua‑seca; (b) rasante‑seca; (c) con luz difusa do solpor‑seca; (d) 
difusa‑humidade baixa;( e) difusa‑humidade alta e ( f) difusa‑mollada.

Xa mencionamos antes algunha das cualidades 
dos afloramentos mollados, como é o aumento da 
reflectividade. Se aplicamos o fundamento dun voo 
aéreo ou un escáner 3D  que vai tomando datos e 
medidas superficiais por medio dun sonar ou dun 
láser, podemos aplicar unha luz cenital ao plano do 

soporte a fotografar nun día cuberto. Asi conseguimos 
mediante o emisor (flash con filtro de cor) e o 
receptor (cámara) un rexistro daquelas zonas do plano 
perpendiculares ao eixe óptico recollendo información, 
directa e mesmo indirecta da microtopografía 
da rocha. Aínda que depende das características 
do afloramento e volumes, as áreas e puntos de 
acumulación de auga reflicten a luz emitida polo que 
será diferente a reflexión na superficie non afundida 
que acumula menos auga, ou os planos inclinados do 
gravado (fig. 2). 

Fig. 2.  Fotografía da superficie mollada: vista xeral do motivo, vista 
xeral con flash  e figura en detalle. Petróglifo de Penedín 1 (Moaña, 
Pontevedra).
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Rexistro con luz artificial nocturna

En sesións fotográficas nocturnas, ó equipo diúrno 
engadíronse a iluminación led e os filtros de cor. Como 
puntos estáticos de luz foron empregados dous tipos 
de formatos de iluminación led: as barras de 60 led 
de 70 lm, cun reducido alcance e exposición, e tamén 
os focos de 10 W e 20 W, que pola súa potencia 
abranguen grandes áreas e achegan máis luz á rocha, 
aínda que a maioría dos soportes estudados non son 
extensos.

Os filtros de cor tiveron utilidade na iluminación para 
o rexistro dos soportes gravados en granito onde os 
macro e microvolumes dificultan o alumeado completo 
da superficie. Nesta experiencia empregouse o papel 
de celofán en cores primarias: amarelo e vermello ou 
maxenta, ademais do policarbonato azul xa presente 
no flash, seguindo o diagrama da cor do CMYK, 
baseado no RYB (fig. 3). 

Fig. 3.Diagrama de cor CMYK e filtros de papel celofán 

Coas cores poden empregarse puntos de iluminación 
opostos sen que iso faga desaparecer información dos 
motivos. Ao ir as luces tinguidas, é posible diferenciar 
con posterioridade na fotografía a dirección da luz e 
a orientación do relevo no soporte (fig. 4 c‑d). Este 
rexistro da disposición da microtopografía superficial, 
é semellante aos modelos de orientación do relevo en 
cartogramas. 

O flash xunto coas luces coloreadas van ser útiles 
nas sesións fotográficas nocturnas. A finalidade 
do seu uso é  diferenciar áreas dunha orientación 
definida, como no caso do uso dunha ou varias luces 
rasantes sumadas ás dun flash: A descarga cenital 
tingue aquelas zonas onde non ten outra competencia 

luminosa como son as sombras onde non chegan a 
luz ou luces rasantes, e tingue as medias sombras 
onde a incidencia lumínica é feble, aumentando a 
diferenciación de áreas por mestura da cor (fig. 4 a‑b). 

Fig. 4. A Xesteira 8. Iluminación con foco de filtro amarelo (a) 
combinado co flash azul (b); vistas xeral e en detalle con barras led 
opostas (c) e puntos de luz opostos con flash cenital azul (d).

Nas sesións comprobouse o efecto de diferentes 
combinacións de puntos de luz (fig. 5): rasante (un 
ou dous focos opostos) e máis cenital (só cenital do 
flash/flash e un foco rasante /flash con dous focos 
rasantes opostos) e empregando o flash en solitario 
para superficies húmidas e secas. Os diferentes 
modos de iluminación van ter coma resultado variados 
documentos que gardan información pero tamén 
permiten a súa posterior análise dixital.
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Fig. 5. Esquema de iluminación e combinacións de puntos de 
emisión.

4. A análise dixital da imaxe.

Na actualidade, existen multitude de software e 
programas (Photoshop, ImajeJ, GIMP, rdf, etc) que 
permiten traballar directamente sobre documentación 
gráfica dixital e acentuar a diferenza entre soporte 
e pigmento no caso da pintura (Domingo, 2012; 
Domingo et al., 2013a; e Domingo et al., 2013b). En 
Galicia, o tratamento dixital de imaxe  polo momento 
só ten sido empregado para os exemplos de arte 
rupestre pintada descubertos no que levamos 
de século: na non correlación da cor (Alves e 
Comendador, 2017; De Lombera e Fábregas, 2013; 
Rodríguez‑Rellán, Fábregas e Carrera,  2019; UVigo, 
2019) ou para a elaboración de calcos dixitais sobre 
fotografía (Rodríguez‑Rellán,  Fábregas e  Carrera, 
2018 ) e puntualmente no tratamento e calco sobre 
frottage (Rodríguez‑Rellán e Fábregas, 2012).

Seoane (2005, p. 91): reflexiona arredor do uso do 
calco dixital sobre fotografía e a súa aplicación á arte 
rupestre galaica, constatando o descoñecemento nos 
resultados de tales técnicas aplicadas á arte rupestre 
gravada do noroeste, malia que si recoñece a súa 
utilidade en arte gravada paleolítica. Tamén Seoane 
(2005, p. 91) comenta que: “Si bien, en la pintura 
se “leen” pigmentos y colores, en los petroglifos 
gallegos trabajamos sobre volúmenes”. Aquí habería 
que engadir que nos petróglifos temos volume pero 
tamén temos cor (propia do soporte ou da capa viva) 
e zonas coa gradación entre a luz e a sombra con 
todos os matices posibles entre un e outro extremo, 
dependendo da súa situación ou cota con respecto 
á superficie á que se lle engade a orientación con 
respecto ao punto de luz. O volume non pode selo 
sen luz nin sombra. Polo tanto, podemos ter dende 
áreas fortemente iluminadas e áreas en sombra, 
pero tamén outras case na sombra ou na luz. É pois 
que ao cruzarse a cor coa cantidade de luz, aumenta 
a variabilidade dos tons de cor, tendo aquelas zonas 
deprimidas unhas gamas concretas que se diferencian 
das da superficie e que imos atopar en menor medida 
ou sen organización fóra deses localizacións. 

En canto á análise da fotografía para a extracción de 
información, está máis desenvolta naquelas áreas da 
Península Ibérica onde predomina a arte pintada. Pero 
tamén, nace pola concepción da fotografía de arte 
rupestre coma documentos arqueolóxicos do soporte 
gravado  (Domingo , 2014) e susceptibles de ser 
analizados. A fotografía dixital, ao ser unha matriz de 
datos (Rogerio‑Candelera , 2013), é posible aplicarlle a 
metodoloxía de análise da arqueoloxía espacial. Eses 
datos, en forma de cor e luz, podemos estudalos 
como se de xacementos ou acumulacións de materiais 
se tratasen dispersos nunha área cunha localización 
concreta, pois teñen asociada información en forma 
de coordenadas dentro da malla de píxeles (Rogerio‑
Candelera, 2013). Na análise dixital e tratamento da 
imaxe, Domingo (2013a, p.26):  reflexiona sobre a alta 
resolución das capturas fotográficas que permiten 
achegarse máis á superficie captada facendo máis 
doada a percepción de detalles máis complexos de ver 
en campo. Esta característica das fotografias dixitais 
facilita a avaliación e observación en diferentes escalas, 
a comprobación da relación entre a superficie gravada 
e o soporte granítico, así como o traballo directo nos 
píxeles da malla que conforma as fotografías. 
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Para o desenvolvemento desta experiencia, empregouse 
como base de traballo un considerable conxunto de 
fotografías efectuadas baixo as diferentes condicións 
mencionadas de iluminación (natural/artificial) e de 
estado da superficie (seca/mollada) respectando na 
medida do posible a ortogonalidade do plano do panel 
coa posición da cámara. Tamén se incluíron mostras 
de diferentes soportes graníticos, con especial 
atención ao tamaño dos grans de cuarzo, elevados 
pola súa cualidade de referentes de cota de inicio na 
microtopografía da codia orixinal do afloramento. Por 
medio do ensaio‑erro, a observación activa e mediante 
o uso do software de edición de imaxe Photoshop, 
analizouse a organización e constitución das áreas de 
cor e tonalidades (fig. 6): relacións e asociacións entre 
grupos de píxeles, agrupacións con formas reiteradas, 
distancias entre píxeles da mesma gama de cor por 
medio de buffers, realzado do relevo ou a extracción 
de cores concretas entre outras probas. 

Fig. 6. Algunhas mostras do tratamento dixital: non correspondencia 
da cor e tratamento selectivo da cor a partir da toma nocturna con 
luz rasante (a); análise espacial da distribución da cor por buffers 
de proximidade sobre fotografía diúrna con flash cenital azul (b) e 
corrección da exposición e análise por buffers sobre toma diúrna 
sen flash (c).

Aseméllanse aos procedementos e técnicas empregados 
na elaboración de calcos dixitais en pinturas (Domingo,  
2012, Domingo et al. 2013a, Domingo et al. 2013b 
e Domingo 2014), pois comparten a finalidade de 

tentar diferenciar entre superficie e áreas intervidas 
e a recuperación da información en zonas esvaídas. 
Pola contra, difiren no feito obvio de que a análise 
da pintura busca o pigmento engadido sobre o 
soporte,  namentres que no gravado o que se procura 
é a sombra e a luz creadas polas substraccións 
do soporte e a interacción coa cor da superficie. 
Ademais da organización, a análise fundamentouse na 
identificación e diferenciación na microtopografía do 
relevo daquelas áreas elevadas fronte ás afundidas. 
Estas áreas van estar representadas na fotografía por 
gamas e tonalidades de cor concretas segundo a súa 
posición topográfica ao cruzarse a escala de cor propia 
dos minerais da pedra co grao de luminosidade ou 
escala de grises.

5. Consideracións e perspectivas.

No estudo en profundidade dunha estación rupestre 
é recomendable a visita en reiteradas ocasións 
ao longo do ano ou cando menos con diferente 
meteoroloxía que proporciona diversa iluminación 
natural e condicións do soporte. O coñecemento 
do afloramento e o panel gravado aumenta de xeito 
exponencial coa combinación do rexistro diúrno e 
nocturno. Aínda se enriquece co afinamento das 
posibilidades que abre o uso de luces tintadas de cor, 
pois aumenta a cantidade de información diferenciada 
que podemos recadar da superficie. Ademais, o 
emprego de fontes de iluminación de distribución 
horizontal, coma as barras led de baixa intensidade, 
permiten achegarse a unha análise máis fina da 
superficie na prospección de alteracións antrópicas 
para a súa documentación fotográfica. 

A suma das experiencias de campo, xunto coas 
comprobacións diante da pantalla, achegaron 
informacións de interese con respecto á fotografía 
como fonte documental analizable artística, técnica 
e arqueoloxicamente. A experimentación de 
campo abriu a posibilidade de obter outro tipo de 
fontes gráficas e microtopográficas baseadas na 
diferenciación directa das áreas iluminadas e no 
rexistro da reflectividade da superficie mollada. 
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Co desenvolvemento e afinado dos procedementos 
de tratamento e análise da imaxe, fornecerase 
un sistema de análise da superficie que reduza a 
necesidade do contacto co soporte gravado na súa 
documentación e rexistro. Unha das posibilidades será 
a do calco dixital sobre fotografía. Outros documentos 
gráficos obtidos no rexistro fotográfico, sexan con 
luces de cor opostas, coa superficie húmida e mollada 
ou imaxes xa tratadas, virán complementar ao 
modelado tridimensional dos soportes como base de 
comparación e de axuste dos resultados. 

A observación, en detalle das diferentes imaxes 
de cada soporte, permite recoñecer alteracións da 
superficie dos soportes coma trazados de fondo e 
ancho heteroxéneos, sucos cun só talude lateral ou 
trazados descontínuos e intermitentes de pouco 
grosor. Habitualmente este tipo de evidencias 
é documentado só parcialmente no proceso de 
rexistro pola súa irregularidade formal ou pola súa 
resposta á luz rasante. Así, abrirase campo para o 
estudo do detalle ou para a mellora na visualización 
e documentación doutras mostras rupestres menos 
evidentes de gravado sobre granitos no NW da Iberia. 
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