
ACHADOS As escavacións no xacemento arqueolóxico deste enclave
costeiro sacan á luz até 900 pezas en só dúas semanas de traballos

A Lanzada relanzada

A escavación na Lanzada, arriba á esquerda, o director dos traballos, Rafael Rodríguez, abaixo, e dúas das pezas arqueolóxicas atopadas

"Atopárome ma.ras de
puñais de óso coa marca
do empresa~ ~~nano
que as fabricaba",
comenta Xurxo Ayán

OIh~ra ¯ Santiago

A lanzada relanzada. É o espfi’ito do
blog www.a/art~ad¢ wordpre~ com no
que se poden seguir a diario os avan-
ces das escavadóns no xa~.mento ar-
qutol&dco da Lanzada, onde xa res-
cataron "900 pezas en só dúas sema-
nas de gaballo". Así o tonta Xurxo
Ayán, un dos arqueólogos que parü-
dpan nesta inidañva do CSIC, induí-
do no marco do proxecto ’Pousedas
Xardín’da Deputaciónde Pontevedm
e que tonta con fondos europeos.

O da Lenzada é un xaeemento mí-
üco, esawado nos anos 50 polo Museo
lh’ovindal de Pontevedra, da man de
Xosé Filgueim Valverde e, posterior,
mente, nos 70, por Francisco Fariña.
Nalgunhas imaxes conservadas da-
quela época~ que tamé~ recolle o blog,
aqudes pioneiros da arqueoloxía ga-
lega dñan que guiarse case pola intui-
ción e retiraban a terca dos xaosmen-
tosconcan~debois. Os arqueólogos
conseguiron contactar co úlümo ’su-
pervivinte’ das escavadóos dos anos
70 e están a entrevistalo sobre o im-
pacto daqudes primeiros achados. Os
"investigadores xa coñecían daquela a

importanda deste enclave arqueolóxi-
co.’~as excavadóns dos anos 70,ato-
poose un sector eommor, un lugar ex-
eepdonal no que se penza que vivían
mercaderes cartaxineses, porque se
atopou cerámica de Andalucía ou po-
la peculiar arquitectura dos cas(tos’,
comenta Ayán.

É mais, na Lanzada, habitada até o
s&ulo VI da nosa era, atopoose unha
necrópole coas primeiras evidendas
óseas documentadas en Galida. "Os
esqueletos son os máis aires en estatu-
ra dos atopedos na Península", afirma.
Aimportanda do seu emprazamento
foi estmté~ca na época romana. "Eu
sempre digo que A Lanzeda era o co-
ma o ’Corte Inglés’ do Noroeste na

época andga, un cenWo comerdal de
ptim(lm importanda", apunta.

Máis de trinta anos despois, a co-
mezos de xuño retomámnse os traba-
[los de campo, desta vez, utilizando
as úlümas tecnoloxías que lles están a
permitir, como explica Ayán, coñecor
as esmmnas alquitectónicas que exis-
ten ba/xo tena ou mesmo reconstruí-
las a tzavés dan escáner en 3D.

V’mte operanos e técnicos 4~auti-
zados como a brigada n° 6-tzaballan
na escavaeión, diñ~da polo arqueó-
logo da Deputadón de Pontevedra
Rafael Rodríguez, e codirixida polo
arqueólogo do CSIC, Roberto Aboal.
Existen dúas zonas diferendadas na
escavadón: a zona norte, que xa está
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As lendas e os rituais cambiantes
Outro aspecto importante deste
proxecto integral de ’arqueoloxía
social’ é a recuperación e revisión
de lendas e historias asociadas á
Lanzada. Como recolle o antro-
pólogo Buenaventura Aparicio, o
profesor Alfredo Garc(a Alén re-
colleu nun traballo nunca publica-
do as lendas deste espazo mítico,
referidas á presenza dos mouros,
o suposto culto a unha deusa ma-
riña relacionada coa fecundidade
e coa s5a posterior cristianiza-
ción co baño das nove ondas, ou

relatos spbt"~ a Sar~ Compa-

ña. "Inter~sanos recuperar esas
lendas pero tamén ver como lo-
ron evolucionando. Estamos a fa-
lar coas colareiras do Grove ou
cos veciños da mancomunidade
de Noalla que nos contan moras
lendas e historias asociadas a es-
ta zona. É interesante ver como
o ritual entorno á capela da Lan-
zada foi cambiando durante os
séculos, como xa recolle o Padre
Sarmiento", explica Ayán. "E ta-
mén estamos a investigar sobre
as relacións desta zona caa Illa
de Ons", engade.

moi invesügada, e a zona sur, a esca-
vada nos anos 70, onde queda moito
por descubrir.

No tmballo de campo nesta zona,
que data dos sétolos III e IVdespois de
Cristo, os arque61ogos sorprendémn-
se de ter atopado "900 pezas arqueo-
lóxicas en dúas semanas". Segundo
Ayán, "están aparecendo materiais
de diferente~ épocas, nun bo estado
deconservadón, tomo un mango de
~so dun pos~le puñal, no que aparece
a marca do empresario romano que a
fabricaha, moedas de bronce, pouta-
das para ir pescar..."Pero tamén frag-
mentos de oerámica casaexa, de vidro
romano ou peitesde óso.

"QueMmos Jundlr os aduulu
atempo rear’
Unha parte importante do proxecto
é a divulgadón. "É pioneiro en Gali-
da e tamén a moitos niveis en Espa-
ña porque sup6n a xesüón integral
do patrimonio. Non s~ escavamos,
tamén divulgamos. Dicimos que es-
tamos abertos por obras, con visitas
guiadas, para que a xente non s~ o
vexa senón tamé~ toque os matenais,
ou tamén o difundimos a través dun
videoblog, cunha wcbcam coa que
podemos transmitir a informadón a
tempo real É como facer un diario da
escavadón",comentaAyín.Aescava-
ción pmfongarase até o 15 de setem-
bro e de outubro a deosmbro, comple-
tarán o traballo de posta en valor do
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