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Para determinar o estado de
conservación das estruturas arqueolóxicas do Castro de Viladonga é
preciso un coñecemento riguroso e
detido do xacemento, neste texto tratamos os estudos previos necesarios
para un futuro proxecto de actuación
integral.
É prioritaria unha análise exhaustiva dos materiais, técnicas e
tipoloxías construtivas para realizar
unha avaliación do deterioro.
Debemos analizar, ademais, o
contorno do xacemento, a climatoloxía, os axentes medioambientais e
todo o que poida aportar información
para controlar a evolución do estado
do xacemento, tendo en conta a complexidade e a gran dificultade que supón abordar a conservación de restos
arqueolóxicos á intemperie.

MATERIAIS / APARELLO
CONSTRUTIVO
As estruturas arquitectónicas
do Castro están constituídas con materiais locais abundantes nas proximidades do mesmo. É un tipo de
construción sinxelo adaptado ó uso e
aproveitamento dos recursos naturais
e construtivos do contorno.
Os materiais utilizados son basicamente pedras de orixe metamórfico: lousa, esquisto, filitas, coa presenza de seixo extraído seguramente
dunha canteira próxima ó Castro, no
monte Cordal. A arxila, tamén local,
é de dous tipos unha de cor vermella
e outra de cor ocre.
A pedra de lousa é usada tanto
en paramentos como en pavimentos (lastrados, empedrados) e para
outros elementos construtivos como

escaleiras, fogares, etc.As rochas
son de orixe metamórfica e caracterízanse pola súa estrutura e pola
súa composición. Trátase dunha es-

trutura esquistosa que se define pola
orientación planar dos seus minerais
en planos de esquistosidade; segundo
a súa orientación terá maior ou me-
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nor tendencia á exfoliación. A composición é basicamente de silicatos
complexos de alumina: mica, clorita,
minerais de arxila e, en baixa proporción, óxido de ferro e calcita. Son rochas de gran fino. A cor depende da
composición mineral e variará dende
o negro, cando hai alto contido de
materia orgánica carbonosa, ó verde,
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ricas en clorita, ou vermellas, con
abundantes óxidos de ferro.
O tipo de aparello varía dunhas
estruturas a outras, pero en xeral
caracterízase pola súa irregularidade, trátase de laxas máis ou menos
alongadas; noutros casos son pedras
irregulares pero tenden a ser cuadrangulares, como por exemplo na

muralla principal. Os lastrados son
laxas máis grandes cuadrangulares
colocadas sobre o chan apisonado.
A arxila utilízase como elemento cimentante ou de asento entre
as laxas de pedra que compoñen o
muro. Tamén se usa para os pavimentos apisonada ou batida. Para
o asentamento das pedras tamén se
usa a terra sen máis, sobre todo no
paramento interior da muralla pricipal, construído de mamposto ou
sillarejo irregular en forma e tamaño
e aglutinado con terra, posiblemente
extraída do foxo. Como protección e
reforzo do muro colocan un parapeto
exterior de terra.
En canto á cimentación, como
norma xeral, os muros aséntanse sobre terra apisonada, pero nalgunhas
zonas como no barrio sur, algún dos
muros aséntanse directamente sobre
a rocha nai. A base dos muros xeralmente preséntase reforzada por grandes pezas de seixo branco ou noutros
casos con pedra de lousa pero de
gran tamaño, casualmente estes muros conservanse mellor cós que están
asentados directamente sobre a terra.
Outras construccións presentan na
base unha plataforma ou zócalo do
mesmo material, lousa.
Consérvase gran cantidade de
palla-barro composta por arxila ou
barro mesturado con palla, pólas, etc.
Este material é secado ó aire e seguramente utilizado para revestimento dos
muros e teitos como elemento illante.

A TIPOLOXÍA
CONSTRUTIVA
Podemos diferenciar dúas formas contrutivas: unha habitacional,
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que se corresponde coas estruturas da
croa e outra defensivo-monumental
que se corresponde coas murallas.
As plantas das estruturas habitacionais podemos diferencialas
en varios tipos, as máis abundantes
son as plantas cuadrangulares e
rectangulares, que polo xeral, teñen
as esquinas exteriores redondeadas
e as interiores poden ser redondeadas, e menos veces en ángulo. En
menor cantidade atopamos plantas
circulares de tradición castrexa e
as irregulares preséntanse adosadas
a calquera das outras tipoloxías xa
construídas para satisfacer as necesidades espaciais.
A muralla, que xa foi descrita
anteriormente, alterna cun foxo e
ten como altura media entre 12 e 14
metros.
A funcionalidade das construcións é moi variada: vivendas,
dependencias auxiliares para almacéns, currais, graneiros, obradoiros,
edificios de carácter social, etc. A
través dos materiais atopados nas
escavacións coñecemos os diferentes
usos das construcións.
Podemos dicir que xa existe
unha certa organización espacial,
posto que as construcións agrúpanse
en barrios dispostos entre dúas rúas
ou camiños que forman dous eixos

en forma de cruz e un camiño ou rolda que circunvala o recinto.

O ESTADO DE
CONSERVACIÓN:
FACTORES
DE ALTERACIÓN
O estado de conservación das
estruturas arqueolóxicas á intemperie obríganos a citar os factores de
alteración, que sempre están interrelacionados e son os responsables da
gran dificultade que supón manter o
bo estado das mesmas.
Podemos diferenciar causas intrínsecas e causas extrínsecas.
Causas intrínsecas:
Son as derivadas da natureza do
propio material, da súa composición
e da súa estrutura interna. Neste
caso, as pedras de orixe metamórfico
(lousas, esquistos) poden presentar
alteracións que son consecuencia
do exceso dalgún dos compoñentes,
por exemplo, un exceso de calcita
aumenta, co tempo, o grao de porosidade; a presenza de pirita acelera
a exfoliación pola súa oxidación.
Por tanto, a composición pode ser a
causa dunha maior susceptibilidade
ó deterioro.

O tipo de metamorfismo no
proceso de formación será determinante dun maior ou menor grao
de exfoliación laminar, chegando
incluso á perda de materia. Todo isto
condicionado polos axentes naturais
que agravan e aceleran os procesos
de alteración.
Podemos observar que non toda
a pedra presenta as mesmas alteracións, hai muros que están ben conservados e adosados a eles hai outros
nos que a pedra está completamente
alterada, chegando á meteorización
da mesma.
Causas extrínsecas:
Referímonos a factores naturais
que actúan interrelacionados.
O clima
O factor que debemos citar en
primeiro lugar é o climatolóxico. O
xacemento está situado na comarca
da Terra Chá que presenta un clima
oceánico con trazos continentais. As
precipitacións son máis abundantes
nos meses de inverno e escasas no
verán. As temperaturas medias son
de 10 graos en inverno e 20 no verán,
chegando a estar por debaixo dos
cero graos, provocando xeadas nos
meses de Xaneiro, Febreiro e Marzo
sobre todo.
Os axentes atmosféricos son
moi importantes para estudar e entender as alteracións e a súa evolución. Facemos unha enumeración dos
mesmos:
O vento
Son preocupantes os ventos
de dirección Sur-Suroeste de maior
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ACCIÓN ANTRÓPICA

intensidade no inverno. O vento
arrastra pó, suciedade, sales disoltas,
sementes, etc.
A auga
É o factor de maior potencial de
deterioro nas estructuras ó aire libre.
As precipitacións son máis elevadas
nos meses de outono e inverno.
A colonización biolóxica é
unha consecuencia das elevadas
precipitacións xunto co aumento
da temperatura na primavera, que
favorecen o seu crecemento e expansión. Abundan as plantas superiores
leñosas como os toxos, as xestas, así
como as gramíneas e dicotiledóneas,
como as uces e queirogas. O efecto
destructivo das raíces destas plantas
é variado, dende a formación de gretas e fisuras a través das que penetra
a humidade e facilita a instalación de
animais como roedores e réptiles, os
cales a súa vez crean ocos e microtúneles provocando a inestabilidade e
fraxilidade nos muros e cimentos.
Ademais dos problemas de tipo
estructural, o crecemento incontrolado da vexetacion impide unha boa
contemplación do xacemento, anulando a función didáctica.
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Outro dos efectos producidos
pola auga é o lavado da arxila das
estruturas, provocando a diminución
e perda deste aglutinante e facilitando unha maior filtración da auga no
interior dos muros.
As xeadas tamén son unha grave causa de alteración producida pola
combinación do aumento de volume
da auga debido á brusca baixada da
temperatura. Este aumento do volumen da auga sólida no interior dos
poros da pedra ou nos ocos da estructura dos muros produce as gretas
e fisuras que aceleran as exfoliacións
da pedra e posibles derrubes.
As augas freáticas amolentan e
dilúen as bases terrosas da cimentación dos muros, ademais de diluír e
lavar a arxila e a terra do interior dos
muros.
Os movementos sísmicos debemos telos en conta, xa que existe
unha canteira de extracción de grava
moi cerca do Castro e as vibracións
poderían afectar a estabilidade das
estruturas; a parte, existen movementos sísmicos cun epicentro localizado
en Triacastela e que cando son de
importancia poden afectar a estabilidade das estruturas do Castro.

O número de visitantes crece
cada ano e podemos dicir que este
factor potencial de deterioro está
bastante controlado grazas á vixilancia constante e a sinalización, pero
sempre hai algún caso de pisada innecesaria e poden producirse pequenos movementos das pedras. O paso
de miles de visitantes ó longo do ano
sempre produce certo desgaste.
Está en estudo a creación dun
percorrido sinalizado para que os visitantes non saian dunha ruta predeterminada e desta maneira non danen
os restos.

IDENTIFICACIÓN
DE PATOLOXÍAS
Despois de describir as causas
de alteración máis salientables imos
describir as patoloxías máis frecuentes que observamos cun exame
visual.
Alteración do material pétreo

A pedra pode alterarse como
consecuencia da súa propia natureza,
proceso acelerado pola acción dos
axentes extrínsecos. As alteracións
máis frecuentes son as exfoliacións
que chegan a causar a perda total da
materia.
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Alteración estrutural
Os problemas estruturais máis
frecuentes son os abombamentos
dos muros, a perda de verticalidade,
gretas nos paramentos, desprendementos, derrubes.
Estas alteracións son consecuencia, xeralmente, de problemas
na cimentación xa que a maioría
dos muros arrincan directamente do
estrato terroso, a base de terra apisonada, e pola acción da choiva e as
augas freáticas, o vento, os roedores
e outros animais, as raíces etc.; todos
estes factores actúan interrelacionados debilitando a estabilidade e
favorecendo as alteracións.

de perda. Fánse actuacións periodicamente.
Limpeza da vexetación

A limpeza da capa vexetal realízase sobre todo no interior da acrópolis, na muralla principal, no antecastro oeste e nos accesos. Consiste
en cortar manualmente cos utensilios
adecuados a vexetación de herba e
plantas leñosas e no caso necesario
con desbrozadora mecánica. Puntualmente úsase un herbicida selectivo específico para plantas leñosas.
A limpeza da capa vexetal ten
como obxectivo aminorar o deterioro
causado polas raíces e ademais facilitar a boa contemplación e comprensión espacial do xacemento por parte
dos visitantes. Realízanse anualmente dende 1982.
Consolidación

INTERVENCIÓNS
As intervencións, ata o momento, veñen consistindo na limpeza da
vexetación e na consolidación das
zonas máis deterioradas e con risco

Durante os anos setenta, con
Manuel Chamoso Lamas realizáronse tarefas de consolidación nalgúns
dos muros excavados. Posteriormente, dende 1982 realízanse periodicamente traballos de consolidación
con cada campaña arqueolóxica.
Selecciónanse as partes máis deterioradas para ser consolidadas.
Consiste na reposición de pedra
danada usando sempre pedra do
tipo da orixinal e como elemento
cimentante, en pricipio usábase terra
arxilosa e posteriormente un morteiro, que aporta maior estabilidade e
duración ante as xeadas. Cando hai
algún derrube ou no caso de abombamentos graves con risco de derrube, procédese a desmontar as partes
danadas do muro ata unha altura na
que teña a estabilidade apropiada e a
partir de aí colócanse as novas fiadas
de pedra. Externamente colócanse,
como elemento diferenciador da
intervención, unhas pequenas pedras de seixo branco da zona, que
resultan estéticamente integradas no
paramento. Os muros conservan a
altura orixinaria tal como foron descubertos, sen facer recrecementos,
só se recompoñen as fiadas que están
documentadas.
Finalmente procédese a cubrir
as fiadas superiores dos muros con
terróns de herba asentados sobre terra para protexer das xeadas.
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INTERVENCIÓN DE
CONSOLIDACICIÓN- 2005
A última intervención en setembro do 2005 consistiu nunha limpeza
da vexetación e a consolidación dos
paramentos que presentaban os máis
graves deterioros. Debemos sinalar
novidades na intervención da consolidación que esperemos teñan un
resultado positivo e poidamos aplicalas a todo o xacemento. A nova
proposta consiste na colocación dunha capa intermedia entre o muro e a
capa vexetal, esta pode ser de lousa
de tellado, no caso de construcións
de planta cuadrangular, ou tela asfáltica, no caso das construcións de
planta circular, pola imposibilidade
de colocar lousa correctamente nestas últimas. Esta capa de isolamento
ten como finalidade illar ó muro da
auga e das súas negativas actuacións
no interior do muro, tamén a impedir
o arraigamento de raíces de plantas
maiores e a instalación de animales.
Esperemos que os resultados sexan
favorables para a conservación do
xacemento.
PROPOSTA DE PROTECCIÓN DOS MUROS
CAPA VEXETAL

CAPA VEXETAL

CAPA VEXETAL

Criterios
Os criterios a seguir son sempre
os de mínima intervención e respecto
ó orixinal. Utilízanse materiais orixi-
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nais, incluso reciclados do propio
xacemento, e só cando é preciso úsase argamasa con cemento para dar
maior estabilidade ás restitucións.
O xacemento está concebido
como “ruína consolidada” sen ningunha intervención musealizadora”,
sen carteis indicadores ou paneis
informativos. Trátase de conservar as
estruturas tal e como aparecen e manter a unidade “monumento-paisaxe”.
O museo “in situ” vai proporcionar
toda a información necesaria para a
interpretación dos restos arqueolóxicos. (1)

PROPOSTAS FUTURAS
O primeiro paso para traballar
na conservación das estruturas arqueolóxicas é o coñecemento, por
tanto, continuaremos cos estudos que
van permitir diseñar futuros plans
de actuación. Debemos realizar un
diagnóstico detallado de todas e cada
unha das estruturas, creando unha
documentación exhaustiva tanto gráfica como escrita das patoloxías e as
súas causas.
É prioritario recoller a información nunha ficha de diagnóstico de
cada estrutura para arquivalo todo
nunha base de datos. Por suposto é
moi importante a actualización periódica dos datos.
A localización nun plano de danos de todas as alteracións facilitará
unha valoración de risco potencial de
alteración.
Entre os estudos previos sería
moi interesante realizar analíticas
que axuden a comprender o deterioro
e a súa evolución, como a caracterización da pedra mediante análise pe-

trográfico, análise do chan e arxila,
un estudo da vexetación e da fauna
que deberán ser os primeiros estudos
a realizar paralelamente ó noso diagnóstico.
Debemos continuar co seguimento e mantemento dos traballos
realizados ata o momento, intentando
mellorar sempre que sexa posible.
Todo o noso traballo ten como
finalidade a conservación do xacemento para o seu estudo, uso e desfrute de tódolos que estamos e dos
que están por vir.
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