
A investigación
antropolóxica reali-
zada pola Sociedade
A n t r o p o l ó x i c a
Galega (SAGA) na
aldea de Mallou
revelou interesantes
datos sobre distintos
aspectos da vida,
organización e econo-
mía local desta
comunidade carnotá
durante os dous últi-
mos séculos. O traba-
llo realizado polos
compañeiros Rafael
Quintía e Miguel Losada achegou a este proxec-
to, entre outros datos, información acerca do
uso e explotación agrogandeira do territorio e
sobre o aproveitamento do litoral.

A organización do solo, os xeitos de propiedade
ou a distribución das distintas vías de comuni-
cación tradicional entre esta comunidade e as
poboacións veciñas —tanto do interior como da
costa— tamén foron obxecto de estudo. A econo-
mía local e o comercio, a xestión do excedente
agrícola ou pesqueiro, a riqueza en recursos
naturais, o número de colleitas segundo a cali-
dade do solo e a climatoloxía local foron aspec-
tos básicos que tampouco escaparon a este tra-
ballo, así como o estudo da paisaxe da contorna
e o seu cambio ao longo das últimas décadas.

Aspectos máis vincu-
lados á vida social,
como o matrimonio
ou a mocidade, entre
outros, permitiron
albiscar determina-
das regras de paren-
tesco que, a falla dun
traballo máis inten-
so, fannos sospeitar
a existencia dunha
pauta patrilocal no
matrimonio. A análi-
se das festas e das
celebracións locais
revelaron tamén

interesantes lugares de agregación e relación
social entre as distintas comunidades desta
contorna, destacando San Mamede sobre todos
eles.

Os datos recollidos neste traballo de campo
abranguen, como se dixo, un horizonte temporal
que podemos acoutar en 150 anos, unhas tres
xeracións, que é ao que se remonta a memoria
viva dos veciños e que en terminoloxía emic
(punto de vista do nativo) podemos denominar o
que foi "de toda a vida".

Malia que, obviamente, estes datos non poden
ser directamente extrapolables a un contexto
temporal e cultural máis amplo ou distinto, si
que poden ofrecernos datos de interese acerca
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A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) participou como entidade colaboradora na marabillosa
aventura do castro de Mallou. Un proxecto de arqueoloxía social promovido polo concello de
Carnota, dirixido polo arqueólogo Antón Malde e coordinado a nivel de comunicación e produción
por Manuel Gago. A parte de colaborar nos labores de escavación, tanto eu como o compañeiro
Miguel Losada levamos a cabo unha investigación antropolóxica na aldea de Mallou e un traballo
de recollida de tradición oral xunto con Sole Felloza.
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A aldea de Mallou vista desde o castro. Fotos: SAGA

Texto: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)

Publicado en: http://castrodemallou.net/index.php/com-
prender-o-castro-desde-a-antropoloxia/



de como vivía e se organizaba no ámbito territo-
rial e económico, unha sociedade tradicional e
rural baseada nunha economía primaria de
subsistencia e autárquica, alicerzada na explo-
tación dos recursos locais, tanto marítimos
como terrestres.

Algo de suma importancia para estudar as posi-
bilidades de viabilidade e subsistencia das
comunidades galaicas da Idade do Ferro como é
o caso dos célticos supertamáricos que habita-
ron o castro de Mallou.

Estes datos cremos que poden ser de moita
axuda, por exemplo, para o estudo dos camiños
que comunicaban o castro coas comunidades do
interior e do litoral, para a localización dos cala-
doiros litorais de uso habitual e os posibles
emprazamentos de portos ou zonas de interese
loxístico, e tamén para a determinación e acou-
tamento das posibles zonas de pastoreo e prade-

río, as zonas de uso intensivo do monte ou as
mellores zonas para plantío e uso agrario.

Por último, en colaboración con Soledad
Felloza, traballouse asemade no campo da reco-
llida da literatura oral, das lendas e das crenzas
locais, descubrindo un mundo mítico fascinante
habitado por mouros, romanos, "ceutas", busca-
dores de sangue, terribles criaturas aladas
como a Rampoña ou fermosas soberanas como a
raíña Lupa. Grazas a este traballo de recollida
oral puidemos redescubrir unha das xeografías
míticas que rodea ao castro de Mallou e que
ficaba no esquecemento comesta pola vexeta-
ción.

Un lugar que presenta
un grande potencial
arqueolóxico a estudar
no futuro, referímonos
ós penedos coñecidos
como Os Mouchos, no
Outeiro da Xesta. Unha
marabillosa pala, ou
abrigo natural, confor-
mada por penedos e
outras formacións
rochosas suxestivas
que, segundo tradición
local, foron acubillo dos

mouros, de igual xeito que o fora o castro de
Mallou.

Neste ámbito de cousas cómpre sinalar que o
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nome local co que se refiren as xentes de Mallou
a este castro é A Raíña Lupa, pois neste xace-
mento posuía a famosa soberana o seu castelo e
o seu trono, cadeira pétrea que aínda se pode
contemplar sobre o Outeiro da Campá, verda-
deiro amplificador natural usado polos nenos do
lugar debido as capacidades sonoras e de produ-
ción de eco que posúe esta espenuca granítica.

Indagando nos xogos dos nenos descubríronse
posibles usos das pías naturais que adobían os
penedos do castro e tamén outros interesantes
microtopónimos que poden facer relación a
estruturas adxacentes á muralla do castro de
Mallou, como as Casiñas do raposo, baixo o
outeiro das Sete Cabezas.

A participación da SAGA neste proxecto ten
vocación de continuidade e pretensión de cali-
dade. Precisa, xa que logo, dun traballo de
campo prolongado que deberá ser desenvolvido
no tempo e que terá como albo o locus antropo-

lóxico con epicentro en Mallou. A relación entre
a comunidade e a cultura ven condicionada pola
dialéctica entre os condicionantes externos e as
pulsións internas. Por elo a SAGA comezou o
estudo da interpretación do medio físico como
resultado do rexistro histórico. A casa, a aldea,
a parroquia e a comarca son as unidades de
agregación tomadas en conta polo de agora, o
seu estudo deberá permitir o mellor coñecemen-
to da cosmovisión que sustenta a relación diná-
mica entre a xente de Mallou e o seu pasado.

Unha das liñas de investigación neste contexto,
e que queremos salientar pola potencia da cul-
tura inmaterial que a sustenta, será a da explo-
ración do proceso de construción da idea dos "
Mouros" como un proceso de establecemento
dunha alteridade sobre a que construir a propia
identidade colectiva.

Esta imaxe, estendida por toda Galicia, está
tamén presente neste lugar e, segundo a xente
de Mallou, eles terían edificado o castro que se

O traballo antropolóxico realizado pola SAGA na aldea de Mallou.
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Facendo recollida en Mallou con Sole Felloza

Os Mouchos, abrigo inmediato ao castro localizado
grazas á colaboración veciñal e ás lendas de mouros



erixe omnipresente por riba da aldea. Non se
lles atribúe, pois, aos devanceiros esta obra, se
non aos membros "doutra" sociedade, relaciona-
dos dun xeito simbiótico co seu entorno, do que
amosan un gran coñecemento, e que adoita ser
eminentemente gandeiro e montañés. A cons-
trución da idea de alteridade —os outros,
eles/nós, os mouros e axente do pobo— esixe o

desenvolvemento dun proceso de conflitividade,
redución, illamento, marxinación, afondamento
no xeito de vida dos tales "outros" baseado no
seu coñecemento do entorno; endogamia e
estrañeza. Con esta hipótese de traballo, na

SAGA vaise tentar aportar traballo neto ao
esforzo multidisciplinar realizado no castro de
Mallou de xeito exemplar por parte de todos os
voluntarios e colaboradores desta iniciativa.

Tan só nos queda agardar que o traballo de
campo realizado polos compañeiros Rafael
Quintía e Miguel Losada dentro deste proxecto
de arqueoloxía social sexa de utilidade na
marabillosa aventura de achegar luz ao noso
pasado. Dende a Sociedade Antropolóxica
Galega queremos aproveitar esta ocasión para
felicitármonos todos por iniciativas culturais
como esta e agradecerlles, en primeiro lugar,
aos promotores e directores do proxecto que
confiaran en nós para este traballo e, en segun-
do lugar pero non por elo menos relevante, a
todos os colaboradores e voluntarios polo cariño
e trato recibido no tempo que pasamos xuntos.
Rematamos por agora pero volveremos ao cas-
telo da raíña Lupa…se a rampoña nolo permite.
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Miguel Losada


