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“HEI, NENO, TEÑO XERRAS.” ENXOVAIS FUNERARIOS NA 

LANZADA DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO

“¡Eh, mira, tengo jarras!” Ajuares funerarios de A Lanzada desde una perspectiva de género 

“Ei, hi, ontziak dauzkat!” A Lanzada-ko ehorzketa hatuak genero ikuspegitik

“Hey, Guy, I have tankards.” Grave goods in A Lanzada from a gender perspective

Celtia Rodríguez González (*)
Mário Fernández Pereiro (**)

Diego Torres Iglesias (***)

Resumo: 
Os enxovais funerarios son unha das formas que nos permite establecer as diferenzas sexuais e 
xerárquicas no pasado. Moitos exemplos a niveis internacionais demostran, dende os anos 80, os 
avances producidos na arqueoloxía neste campo. Na Galiza aínda non se puxeron en marcha este 
tipo de estudos, polo que consideramos necesario aplicar esta metodoloxía á necrópole de A Lan-
zada. Este xacemento ten unha bagaxe moi abundante de materialidade, sendo un exemplo para-
digmático das necrópoles do noroeste peninsular. Isto é posíbel pola existencia dunha mostra de 
individuos moi ben conservados e con enxovais ben documentados.
A nosa proposta divídese en dous pasos: procurar establecer unha descrición dos materiais cos 
que contamos, seguido dun estudo interpretativo dos obxectos cerámicos asociados a cada un dos 
individuos segundo o que aparece no seu enxoval. Desta maneira, e sempre dende un enfoque 
fenomenolóxico, poderemos establecer paralelismos, diferenzas e semellanzas entre todos os in-
dividuos atopados neste rexistro. Polo tanto, enxovais e tumbas, servirán como modelos de dife-
renciación xerárquica, sexual e social. Todo iso tendo en conta o contexto no que viviron e no que 
foron enterrados.

Palabras chave: 
Arqueoloxía de xénero, Enxovais, Identidade, Fenomenoloxía, Galiza.

101

(*) Membro IFP Síncrisis, Universidade de Santiago de Compostela. 
Rúa Neira de Mosquera nº 7, 5to, 15702, Santiago de Compostela (A Coruña). celtiarg@gmail.com
(**) Membro IFP Síncrisis, Universidade de Santiago de Compostela. 
Rúa Corredoira das Fraguas nº 32, 1º A, 15703, Santiago de Compostela (A Coruña). mariofdezpereiro@gmail.com
(***) Bolseiro do Museo de Pontevedra (Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación 2017, Deputación de Pontevedra). 
Rúa Gontade nº 1, 36679, Cuntis (Pontevedra). dtorres.ig@gmail.com



C. Rodríguez González et al.

Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 101-114

102
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Resumen:

Los ajuares funerarios son una de las formas que nos permiten establecer las diferencias sexuales 
y jerárquicas del pasado. Muchos ejemplos a nivel internacional muestran, y desde los años 80, los 
avances producidos en este campo de la arqueología. En Galicia, estos estudios aún no han sido 
implementados, por tanto, consideramos necesario aplicar esta metodología a la necrópolis de A 
Lanzada. Este yacimiento contiene abundante materialidad, siendo un ejemplo paradigmático de 
las necrópolis del noreste peninsular. Esto es posible debido a la existencia de individuos bien con-
servados y a la presencia de ajuares funerarios bien documentados. 
Nuestra propuesta se divide en dos pasos: procurar establecer una descripción de los materiales 
con que contamos, seguido de un estudio interpretativo de los objetos cerámicos asociados a cada 
uno de los individuos, respecto a sus ajuares funerarios. De esta manera, y siempre desde un enfo-
que fenomenológico, podremos establecer paralelismos, diferencias y semejanzas entre todos los 
individuos encontrados en este registro. Por lo tanto, ajuares y tumbas servirán como modelos de 
diferenciación jerárquica sexual y social. Todo ello teniendo en cuenta el contexto donde vivieron y 
fueron enterrados.

Palabras clave:

Arqueología de género, Ajuares funerarios, Identidad, Fenomenología, Galicia. 

Laburpena:
Ehorzketa hatuek iraganeko bereizketa sexual eta hierarkikoen berri izateko bideetako bat dugu. 
Mundu mailako adibide ugarik, eta 80. hamarkadaz geroztik, agerian uzten dituzte esparru arkeo-
logiko honetan burututako aurrerakuntzak. Galizan ez dira horiek ezarri, hortaz, aukera ezin hobea-
goa iruditzen zaigu A Lanzadako nekropolian metodologia hori aplikatzea. Aztarnategia, material 
ugari duen heinean, penintsulako ipar-mendebaldeko nekropolien adibide pragmatiko dugu; aztar-
nategiak ongi kontserbaturiko gizabanakoak zein ondo dokumentaturiko ehorzketa hatuak baititu. 
Geure proposamena bi pausutan dago banatuta: berreskuratutako materialen deskribapena burut-
zea eta ondoren, ehorzketa hatuak aintzat izanik, gizabanako bakoitzarekin erlazionaturiko objektu 
zeramikoen interpretazio-azterketa bat ezartzea. Gauzak horrela, eta betiere ikuspegi fenomenolo-
giko batetik abiatuta, erregistro honetan aurkitutako ehortzien arteko paralelotasun, berdintasun 
eta ezberdintasunak zehazteko. Hatuak eta hilobiak, hortaz, hierarkizazio sexualaren eta sozialaren 
bereizketa eredu izango dira. Kontuan izanik gainera, non bizi izan ziren eta non lurperatu zituzten.

Hitz-gakoak: 
Genero arkeologia, Ehorzte-hornidurak, Identitatea, Fenomenologia, Galiza.

Abstract:
Grave goods are one of the ways that allows us to establish sexual and hierarchical differences in 
the past. Many examples at international levels show, since the 80s, the advances produced in ar-
chaeology in this field. In Galicia these studies have not yet been implemented, so we consider it 
necessary to apply this methodology to the necropolis of A Lanzada. This site has a very abundant 
baggage of materiality, being a paradigmatic example of the necropolis of the peninsular northwest. 
This is possible because of the existence of a well documented sample of conserved individuals with 
grave goods.
Our proposal is divided into two strides: try to establish a description of the materials we have, 
followed by an interpretative study of the ceramic objects associated with each individual, regar-
ding what appears within their grave goods. In this way, and always from a phenomenological 
approach, we can establish parallels, differences and similarities between all the individuals found 
in this registry. Therefore, grave goods and tombs will serve as models of hierarchical, sexual and 



“Hei, neno, teño xerras.” Enxovais funerarios na Lanzada dende una perspectiva de xénero 103

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 111.-114. or. Monografikoa: “Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea”

1. Introdución

Consideramos que un dos aspectos que máis 
datos poden aportar para entender ás socie-
dades é o seu modo de enterramento, xa que a 
morte reúne a identidade –clase social, xénero, 
ideoloxía etc.-, o corpo e a sociedade dese indivi-
duo (MORAGÓN, 2012). A necrópole é o espazo 
onde, nos casos que hai individuos e enxoval, se 
produce a conexión máis directa entre os obxec-
tos e os suxeitos, polo feito de que os mesmos 
describen a forma na que a comunidade entendía 
aos individuos depositados nas tumbas. Son estas 
identidades diversas as que en conxunto definen 
á comunidade obxecto de estudo.

Deste xeito, entendemos que unha das formas 
de abordar a información que poida conter unha 
necrópole sobre a comunidade alí enterrada é a 
través dos restos materiais alí depositados e con-
servados. Esta materialidade –restos humanos, 
enxovais e tumbas que conteñen aos anteriores- 
e a súa análise en profundidade poden aportar o 
coñecemento necesario para entender e inter-
pretar as relacións das comunidades do pasado 
(MONTÓN, 2012).

Deste xeito, na actualidade, as análises do ri-
tual funerario desenvólvense dende o punto de 
vista social e a representación do pensamento, 
polo tanto é lóxico que incorporemos dentro 
deste marco a categoría de xénero (IZQUIERDO, 
2007). Esta categoría é considerada como unha 
negociación, é dicir, como un ente inserido dentro 
da propia mente humana que marca as diferenzas 
socioculturais e as esferas de interacción das so-
ciedades do pasado (STIG, 2013). Nas últimas dé-

cadas, os estudos de xénero ampliaron os modos 
de análise da arqueoloxía da morte, fomentando 
a necesidade de observar as diferenzas sexuais, 
que son as que nos permiten establecer as ca-
tegorías de xénero (ALARCÓN y SÁNCHEZ, 2012; 
ARNOLD y WICKER, 2001; IZQUIERDO y PRADOS, 
2004; MILLEDGE, 2006; SÁNCHEZ, 2007). 

Polo tanto, non se pode entender unha ne-
crópole sen ter que revisar o concepto de xénero 
dentro da mesma, coa fin de procurar e atopar 
desigualdades sociais entre as persoas que foron 
depositadas nela. Noutras palabras, o concepto 
de xénero é unha categoría social baseada nas 
relacións entre as persoas, o que é o mesmo: na 
práctica social. É polo tanto parte do desenvolve-
mento da historia humana (DÍAZ-ANDREU, 2005).

A nosa aproximación á necrópole da Lanzada 
parte da arqueoloxía da morte. Para as investi-
gadoras, os enterramentos e as súas formas de 
entendelos reflicten actitudes e simbolismos das 
sociedades do pasado. É un proceso que vai den-
de o propio tratamento da persoa finada, como 
é a dor sentimental, o tratamento do corpo, ou 
deseño da tumba, ata a cerimonia de deposición 
tanto da mesma como dos materiais que foron 
deixados dentro da sepultura. Todo este proce-
so chega a nós, a partir de moitos factores que 
se poden ver no deseño da tumba, a súa orien-
tación, a deposición ou o tratamento do morto 
ou dos materiais asociados. Polo tanto, é a partir 
disto co que podemos sacar unha serie de conclu-
sións respecto ás identidades das persoas finadas 
dentro do contexto da sociedade á que pertencía 
(IZQUIERDO y PRADOS, 2004).

social differentiation. All this considering the context in which they lived and in which they were 
buried.

Keywords:

Gender Archaeology, Grave goods, Identity, Phenomenology, Galiza.
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2. O sitio arqueolóxico da Lanzada: localización, 
intervencións e necrópole

A Lanzada é un dos xacementos máis impor-
tantes do territorio galego, tanto polos datos e 
materiais recuperados do pasado coma por ser 
referencial na Historia da Arqueoloxía galega. 
Situado nun promontorio costeiro entre dous 
areais, na parroquia de Noalla (Sanxenxo, O Sal-
nés) no suroeste da Galiza. Próximo ao xacemen-
to, cara o interior, localízanse terreos ocupados 
por chalés ou dedicados a actividades agrarias. 
Ámbalas dúas actividades alteraron, cando non 
destruíron, parte do xacemento. O sitio arqueoló-
xico da Lanzada consta á súa vez de varias partes, 
descritas de oeste a leste: a Punta é onde locali-
zan os restos dunha fortaleza medieval e dunha 
capela dedicada á virxe da Nosa Señora da Lan-
zada. Dende a Punta até a estrada está o espazo 
nomeado como O Campo da Lanzada. Neste pun-
to é onde se localizada a actual parte escavada 
e consolidada do xacemento, cunhas cronoloxías 
que varían dende a Idade do Ferro até a Antigüi-

dade Tardía. O último espazo está destruído pola 
construción dunha serie de chalés nas décadas de 
1970 e 1980, onde apareceron os primeiros res-
tos da necrópole. Trátase dunha gran área onde 
se foron atopando ao longo de moitas campañas 
as sepulturas que hoxe se completan cunha tota-
lidade de arredor de 100 individuos. Estes indivi-
duos datan a necrópole en distintos momentos, 
tendo en conta que a maioría están datados no 
período tardoantigo (RODRÍGUEZ, 2010).

A uns 720 m dende a zona de ocupación, en 
dirección leste, atópase o que se chama Rego dos 
Mouros, unha das fontes de auga máis próximas 
ao xacemento. Existen diferente fases de ocupa-
ción constatadas e facilmente recoñecíbeis para 
o sitio arqueolóxico da Lanzada. A máis antiga 
dátase na transición entre a Idade do Bronce e 
o Ferro, concretamente no século VIII a.C. A se-
guinte fase remítenos á Idade do Ferro, no que 
se emprega o Campo da Lanzada como lugar de 
comercio, sendo, durante a época romana, cando 
se constrúe unha industria salineira. O Campo da 

Lanzada é empregado coma zona de 
enterramento entre esta fase e os ss. 
V-VI d.C. Na Punta da Lanzada temos 
unha fortaleza medieval do século X e 
unha ermida de época moderna. Coma 
última fase de ocupación para o sitio, 
temos que referirnos á construción de 
chalets e as propias escavacións. (Figu-
ra 1) (RODRÍGUEZ, 2010, 2017).

As primeiras referencias sobre o 
achado de sepulturas, nove neste caso, 
no sitio arqueolóxico da Lanzada pro-
veñen do Padre Sarmiento no século 
XVIII, facendo mención sobre os mate-
riais (argamasa e tixolo fino) e a orien-
tación das tumbas: L-O (FARIÑA, 1974). 
Será a partir da segunda metade do s. 
XX cando o sitio arqueolóxico teña con-
tinuas campañas arqueolóxicas. Estas, 
realizadas con diferentes metodoloxías 
e finalidades, foron dirixidas por dife-

Figura 1. Zonas del Conxunto Arqueolóxico da Lanzada. Elaboración polas 
autoras.
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rentes investigadores. As primeiras intervencións, 
nos anos cincuenta, foron realizadas ao leste do 
promontorio do Con, situado entre a Punta e o 
Campo da Lanzada. Aquí son descubertas varias 
cabanas de diferente planta e as primeiras se-
pulturas (tumbas 1-2-3-4) datadas en torno aos 
séculos III-IV d.C. Estas intervencións foron di-
rixidas por Filgueira Valverde e Sánchez Cantón 
na década de 1950 (FARIÑA y SUÁREZ, 1990; 
LÓPEZ-COSTAS, 2013). Nos anos 60-70 continúan 
de forma descontinua as intervencións en dife-
rentes puntos do sitio arqueolóxico, recuperando 
grandes cantidades de material arqueolóxico e 
localizando varias concentracións de sepulturas 
da mesma cronoloxía, inda que aparece un in-
dividuo (LA60I26) no que o C14 adapta a crono-
loxía do mesmo ao século II d.C. (LÓPEZ-COSTAS, 
2013). Estas actuacións foron dirixidas por Alfre-
do García Alén  na década de 1960 (BLANCO et 
al., 1961) e por Francisco Fariña Busto do 1970 ao 
1974 (FARIÑA, 1975). A finais da década dos 70, 
por mor da construción dunhas casas, pola cara 
leste da estrada, son localizadas máis evidencias 
que volven reactivar as escavacións. Nestas serie 
de campañas, do ano 1977-79, dirixidas por Fran-
cisco Fariña Busto (LÓPEZ-COSTAS, 2013), foron 
localizadas máis tumbas e parte do hábitat cas-
trexo. As últimas intervencións na Lanzada no séc. 
XX foron na década dos 80, dirixidas por Antonio 
de la Peña  onde apareceron dous individuos de 
época tardía pola ausencia de enxoval e tamén 
pola orientación específica E-O moi característica 
de séculos posteriores á chegada do Cristianismo 
(RODRÍGUEZ, 2010). No s. XXI retómanse as inter-
vencións na Lanzada, no ano 2010 por Rafael Ro-
dríguez Martínez e Xurxo Ayán Vila (RODRÍGUEZ, 
2011); e no 2016 por Rafael Rodríguez Martínez 
(2017), consistindo na restauración e consolida-
ción das estruturas localizadas en anteriores cam-
pañas e a ampliación da zona de intervención, 
localizando máis evidencias construtivas e novos 
enterramentos nos que as datacións de C14 po-
den falar de século V d.C. segundo os datos rexis-
trados pola antropóloga a cargo do estudo dos 
restos óseos, Olalla López Costas (2013, 2015).

3. Metodoloxía e rexistro

O marco teórico empregado na nosa investi-
gación é a corrente fenomenolóxica. Na arqueo-
loxía é a maneira que temos de aproximarnos 
aos suxeitos e aos obxectos para poder analizar a 
relación entre eles. A súa descrición e interpreta-
ción pode darnos respostas sobre as sociedades 
do pasado (JOYCE, 2005). Desta maneira, pode-
mos ollar como os seres humanos se desenvol-
veron no mundo. Todo se basea nunha serie de 
conceptos nos que a arqueoloxía establece o seu 
estudo: espazo, tempo, corpo e obxectos (GON-
ZÁLEZ-RUIBAL, 2006).

Para o estudo dalgunhas necrópoles temos 
unha serie de obxectos contextualizados no mo-
mento de enterramento: os enxovais. A maiores 
das análises realizadas directamente nos restos 
humanos conservados -dieta,  ADN etc.-, somos 
quen de, a través desta materialidade asociada, 
tentar reconstruír a identidade das persoas ente-
rradas e a xerarquía organizativa da comunidade 
que creou a necrópole. Os obxectos son unha 
forma de representar e simbolizar as relacións 
sociais, e polo tanto son capaces de mostrar as 
diferenzas das mesmas entre cada persoa ente-
rrada no contexto da necrópole. O feito de que 
sexan unha materia social, as relacións aparecen 
“encarnadas” dentro dos mesmos, simbolizando 
e representando as relacións sociais entre indivi-
duos, entre elas a de xénero. Nas necrópoles pon-
se de manifesto que o material arqueolóxico das 
mesmas, ás veces, ten significados de xénero moi 
definido e recorrente (STIG, 2013).

A nosa aproximación parte do particular ao 
xeral, polo tanto, suxeitos e obxectos e a súa rela-
ción serán os que dean as respostas que estamos 
intentando atopar. De tal xeito que establecere-
mos unha serie de premisas sobre as cales se es-
tablecerán as diferenzas dos individuos atopados 
na Lanzada.
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Polo tanto, a nosa proposta parte en primei-
ro lugar dun abundante rexistro de materialidade 
arqueolóxica que permite a súa descrición e in-
terpretación. Este estudo non deixa de ser unha 
cuantificación do enxoval que atopamos no rexis-
tro, a súa descrición e comparación en relación 
ao sexo dos individuos e as idades. É en definiti-
va unha forma de facerlle preguntas ao contexto 
para expor de maneira sinxela e clara o que nos 
ofrece o contexto arqueolóxico.

Establecendo, polo tanto, os puntos que imos 
expor da metodoloxía a aplicar, A Lanzada é un 
xacemento propicio para esta análise. Este xace-
mento é un dos que acumula maior número de 
intervencións arqueolóxicas na Galiza. Malia isto, 
unha boa cantidade delas non seguiron unha ri-
gorosa metodoloxía de documentación estrati-
gráfica, polo que a maior parte dos datos están 
descontextualizados1. Porén, grazas ás últimas in-

1  Varias problemáticas afectan ao xacemento: antigüidade 
e metodoloxía das campañas, confusión no rexistro estra-
tigráfico e a descontextualización de boa parte do mate-
rial. As campañas son moi antigas (anos 50/60/70) e non 
posúen unha metodoloxía científica como a que temos na 
actualidade. É dicir, o rexistro de UEs é moi básico, por non 
dicir que soamente se tiveron en conta a descrición das 
tumbas e dos enxovais, deixando ao lado a posibilidade de 
diferenciación da terra ou a complexidade das tumbas.

tervencións realizadas na última déca-
da e á nosa revisión da materialidade, 
do arquivo fotográfico e da documen-
tación referente ás antigas escavacións, 
todo isto depositado no Museo Provin-
cial de Pontevedra, foi posíbel rexeitar 
algúns dos erros de metodoloxía e do-
cumentación e facer unha revisión dos 
contextos e a cultura material do sitio.

4. Descrición da materialidade Ar-

queolóxica da Lanzada

Os individuos con enxoval son unha 
porcentaxe reducida sobre a totalidade 
de individuos atopados na necrópole 
da Lanzada (Táboa 1), mais supera con 

creces a calquera outra cantidade de individuos 
estudados cunha metodoloxía de estudo antro-
polóxica que en calquera outra necrópole locali-
zada na Galiza. Neste apartado realizaremos unha 
breve descrición do material asociado aos ente-
rramentos (Figura 2): cerámica, vidro, metais, 
óseo, malacofauna e restos do calzado.

 4.1. O material cerámico

A tipoloxía máis abundante de cerámica que 
atopamos asociada aos individuos (LA5101, 
LA51I02, LA51I04, LA60I12, LA60I32, LA60I34, 
LA60I39) é a engobada (Figura 3 e 4). Esta é deno-
minada en base a un tratamento realizado a unha 
variedade de formas cerámicas. As localizadas na 
necrópole da Lanzada trátase en exclusiva de xe-
rras de pastas ocres. A altura media destas varía 
entre os 18 e os 25 cm., a excepción dunha que 
mide 13cm. Alcorta clasifica estas xerras como 
tipo EJ1 e descríbeas coma xerras engobadas, 
monoansadas, de borde vertical y espatuladas, e 
con paralelos na Cidade de Lugo, na Vila de To-
ralla (Vigo) ou no Castro de Viladonga (ALCORTA, 
2001). A cronoloxía dada para estes obxectos é 
final do Imperio Romano e con prolongación no 

Figura 2. Enxoval dos Individuos da Lanzada. Museo de Pontevedra. Fotogra-
fías das autoras.
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séc. V d.C. Este tipo de xerra aparece tamén en 
Lugo en contexto funerario, en concreto na ne-
crópole de San Roque, asociada a conxuntos de 

pratos e cuncos, pero sen restos óseos conserva-
dos (GONZÁLEZ, 1995).

INDIVIDUO EXCAVACIÓN SEXO IDADE CERAMICA VIDRIO METAL OSEO MALACO CALZADO

LA51I01 1951 Ind - x x x
LA51I02 1951 Ind - x x x
LA51I03 1951 P.Mas AM x
LA51I04 1951 P.Mas AM x x x
LA60I05 1960 Ind - x x
LA60I06 1949-60 P.Mas AS x x x x
LA60I07 1949-60 P.Mas AM x
LA60I08 1949-60 P.Mas AM x x x
LA60I09 1949-60 P.Fem AM x
LA60C10 1949-60 * * x x x x
LA60I11 1949-60 Ind - x x

LA60I012 1961-63 P.Mas - x x x x
LA60I13 1961-63 Ind - x x x x x
LA60I15 1961-63 P.Mas AN x x
LA60I16 1961-63 Ind SA x
LA60I17 1961-63 P.Fem -
LA60I18 1961-63 P.Fem - x x
LA60I19 1961-63 P.Fem AN x
LA60I20 1961-63 P.Mas AN x
LA60I21 1961-63 P.Mas AN x
LA60I22 1961-63 P.Fem - x x x x
LA60C23 1961-63 * * x x x x x
LA60I28 1961-63 Ind - x
LA60I29 1961-63 P.Fem AM x
LA60I30 1961-63 P.Fem AN x
LA60I31 1961-63 P.Fem AN
LA60I32 1961-63 P.Mas AM x x
LA60I34 1961-63 P.Fem AN x x x
LA60I35 1961-63 Ind - x
LA60I36 1961-63 P.Fem AM x x
LA60I39 1961-63 Ind AS x x x x
TOTAL 13 13 7 6 9 20

Táboa 1. Individuos e enxoval analizados a partir dos datos dos informes (BLANCO FREIJEIRO et al., 1961, 1967) e o estudo antro-
polóxico (LÓPEZ COSTAS, 2012). Elaboración feita polas autoras. P.Fem (Probablemente Feminino); P.Mas (Probablemente Mas-
culino); Ind (Indeterminado); AM (Adulto Maduro); AN (Adulto Novo); SA (Subadulto); AS (Adulto Senil); * (Cremación). (LÓPEZ 

COSTAS, 2012; FILGUEIRA, et al., 1961, 1967). 
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A segunda forma cerámica recoñecíbel son os 
vasos de pasta de cor gris escura con desengordu-
rante de tamaño pequeno, presenza de mica pra-
teada, realizadas a torno e cun tamaño aproxima-
do de 10 cm. de alto. A decoración consiste nun 
espatulado moi común en época tardorromana. 
Estas pezas entrarían dentro da categoría V2 ou 
V2A, vasos de corpo sinuoso, monoansados, es-
patulados ou pintados, con paralelos no Castro de 
Viladonga (Lugo), Noville (Coruña) ou na cidade 
de Lugo e cunha cronoloxía similar á das xerras 
engobadas (ALCORTA, 2001).

O terceiro tipo identificado sería un tipo de xe-
rra de pasta gris feita a torno, coas paredes grosas 
que ten decoracións espatuladas de liñas incisas. 
Estas pezas son encadrábeis no tipo J1A, con pa-
ralelos na cidade de Lugo, e é un tipo de xerro que 
ten unha cronoloxía encadrábel arredor do século 
IV – V d.C (ALCORTA, 2001).

O resto de tipos cerámicos asociados son frag-
mentos indeterminados de 
cerámica común romana de 
cores vermellas ou amarelas, 
realizadas a torno. Algunha 
delas poden ser prehistóricas, 
por mor da súa tipoloxía e 
factura (BLANCO et al., 1961). 
Non obstante, esta cerámica 
prehistórica aparece asociada 
a individuos que teñen mate-
rialidade tardorromana, polo 
que consideramos que hai que 
coller con reservas esta identi-
ficación.

En relación ao sexo dos in-
dividuos e a aparición de ma-
terial cerámico. Sobre 13 se-
pulturas, 2 foron identificadas 
como femininos, 5 como mas-

culinos, 4 coma indeterminados. Así mesmo nos 
enterramentos de cremación tamén se localizou 
material cerámico.

Figura 3. Tipoloxías das xerras e xerros da Lanzada a partir do 
libro de Enrique Alcorta (1997)..

Figura 4. Parte do enxoval cerámico da Lanzada no Museo Provincial de Pontevedra. 
Fotografías das autoras.
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4.2. O vidro

Existen diferentes tipos e formas no material 
vítreo localizado na Lanzada (Figura 5), locali-
zándose en 10 sepulturas fragmentos ou pezas 
completas realizadas neste material. Estes vidros 
son variados, de medidas e cores distintas, iden-
tificándose vasos, botelliñas ou frascos, mais que 
parecen manter unha clara relación cronolóxica, 
podendo adscribilos a unha cronoloxía tardo ou 
posromana. 

As tipoloxías identificadas son, por exemplo, 
o vidro do individuo LA60I07 correspondente á 
tipoloxía 96 A (ISINGS, 1957: 113), o do indivi-
duo LA60I08, coa tipoloxía 32 (ISINGS, 1957: 46). 
Moitas destas pezas conviven con cerámica de 
época romana e romana tardía, como é o caso 
das cerámicas engobadas dalgúns individuos 
(LA60I06, LA60I08, LA60C23, LA60I32, LA60I39). 
As cores dos vidros, aínda que transparentes, po-
den ter coloracións pardas (LA60I06, I09), amare-
las (LA60I07), ou meladas (LA60I05, I08). Tamén 
existen restos de vidros pulverizados asociados ás 
sepulturas LA60C23 e LA60I39.

Como análise inicial do enxoval, imos destacar 
o vidro do individuo LA60I07. Este tipo de peza 

denomínase como “cunco 
tronconico alto con bordo en-
curvado e esvasado de aresta 
viva”. Este tipo de vidros son  
unha variante do tipo Isings 
96,  que se atopa en contex-
tos do século IVd.C, Os seus 
paralelos apareceron en ou-
tros contextos como son Lugo, 
Santomé e Baños de Riocaldo 
(XUSTO, 2001).

De 10 sepulturas con enxo-
val vítreo, 3 eran individuos 
femininos, 4 masculinos e 2 in-
determinados. Sendo a última 
unha de cremación (LA60C23) 

que non permite realizar esta clasificación.

4.3. O metal

O material metálico que aparece en grande 
cantidade ao longo de toda a necrópole son cra-
vos ou chatolas de ferro. No primeiro caso posi-
belmente se trate dos cravos que aseguraban as 
caixas de madeira que contiñan ao individuo e no 
segundo das chatolas localizadas nas solas do cal-
zado. Estas últimas serán analizadas en posterior 
apartado.

Os alfinetes, localizados na cremación 
LA60C23 ou co individuo LA60I36, o primeiro de 
cabeza cónica e de bronce e o segundo é un frag-
mento e formaría parte dun broche de bronce. 
Tamén foron recuperados das tumbas, unha bi-
sagra de metal dun cinturón composta por dúas 
pezas (individuo LA60I12), unha variña de ferro 
xunto á cabeza (individuo LA60I39) e un coitelo 
de ferro (individuo LA60I13).

Os numismas, máis alá do seu valor material, 
son moi interesantes tanto pola súa implicación 
ideolóxica como polo achegamento cronolóxico 
que aportan. O individuo LA60I13 contiña xunto 

Figura 5. Materiais en vidro do enxoval da Lanzada expostos no Museo Provincial de 
Pontevedra.
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aos pés tres moedas superpostas unha enriba das 
outras, como se estiveran depositadas nunha bol-
siña que xa desapareceu. As tres son bronces de 
Constantino II, datadas entre os anos 324 e 325 
d.C. Xunto ao individuo LA60I18 apareceu unha 
moeda de bronce de Maximiano Hércules (285-
286). Na cremación C10 localizouse unha moeda 
de bronce moi corroída, e na C23, un bronce de 
Alexandre Severo (231-235) e outro de Claudio 
Gótico (268-270).

Das sete sepulturas que conteñen metais, só 
dúas estaban ocupadas con individuos femininos, 
no caso da LA60I18 é unha moeda e a LA60I36 
un broche de bronce. Un só individuo masculino 
(LA60I12) aparece cun metal, a bisagra. E o resto 
son individuos indeterminados ou cremacións.

4.4. O material óseo

Por norma xeral, o material óseo localizado 
son alfinetes de óso de diferentes medidas, va-
riando entre os 11 e os 9 cm., sendo tamén loca-
lizados varios fragmentos en distintas sepulturas. 
Excepcionalmente, un individuo (LA60I28) ten 
asociado unha costela de carneiro. Das seis tum-
bas que contiñan este material, unha está ocupa-
da por un individuo feminino, tres por individuos 
masculinos e dúas por indeterminados.

4.5. A malacofauna

O contextualización da malacofauna é com-
plexa, xa que pode aparecer dentro das tumbas 
polo propio movemento dos animais ou por con-
taminacións de bolsadas de area. Tendo en conta 
isto, consideramos moi importante esta materia-
lidade, xa que grazas ao rexistro etnográfico, te-
mos documentación de ritos de fertilidade que 
se realizan no areal próximo á Lanzada (TABOA-
DA, 1972). Xeralmente son restos de cunchas de 
vieiras (LA60I12 e LA60C23), carneiros (LA60I16, 
LA60I18, LA60I19 e LA60I22) ou ameixas e ber-

berechos (LA60I30). É de notar a predilección das 
cunchas de carneiro nas sepulturas ou que a loca-
lización das cuchas de vieira do individuo LA60I12 
estiveran sobre os pés (BLANCO FREIJEIRO et al., 
1961). Tamén é moi interesante a presencia dun 
parto distócico,  no que o individuo LA60I30 apa-
rece rodeado de abundantes restos de diferentes 
bivalvos, o que pode estar indicando a importan-
cia algún ritual de enterramento coas embaraza-
das (TABOADA, 1972).

Dos 9 enterramentos que conteñen malaco-
fauna, 3 son individuos femininos, 5 indetermina-
dos e o restante é unha cremación. O individuo 
LA60I16, indeterminado, é un subadulto que apa-
rece cunha cuncha de carneiro.

4.6. O calzado

Identificamos que gran parte dos individuos 
enterrados na Lanzada portaban calzado pola 
ampla presenza de chatolas, que eran chatola-
das nas solas. Nunha das sepulturas localízase a 
sola do que se coñece como botas clavatae, moi 
similares ás das necrópole tardorromana das Pa-
redes, Oviedo (REQUEJO, 1999). De 31 sepulturas 
que teñen enxoval, 20 teñen trazas de ser ente-
rradas con calzado, sendo 4 individuos femininos, 
8 masculinos, 6 indeterminados e 2 cremacións. 
De feito, considérase que nestas cremacións fo-
ron enterrados varios individuos pola abundante 
presenza de chatolas (BLANCO et al., 1961).

5. Análise das evidencias

Na análise da materialidade localizada na Lan-
zada, observamos semellanzas e diferenzas, que 
poden permitir responder a unha serie de pre-
guntas sobre as persoas que viviron e morreron 
na Lanzada e a comunidade da que formaron par-
te. Polo tanto, establecendo as bases da arqueo-
loxía actuais, como é o espazo, o tempo, a cultura 
material e o corpo, podemos expor as diferentes 
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respostas sobre ditas identidades e tamén procu-
rar unha nova interpretación (SÁNCHEZ, 2008).

Unha das cousas máis interesantes na arqueo-
loxía é ver como se articula o espazo. Na Lanzada 
existen varias zonas que conviven entre si no em-
prazamento actual e que aluden a distintas épo-
cas cronolóxicas: a zona da necrópole –na que 
nos centraremos-, a zona de hábitat e a Punta, 
onde se localiza a fortaleza e a ermida (Figura 1). 

 Consideramos a necrópole de A Lanzada como 
un espazo heteroxéneo, sendo posíbel dividilo en 
áreas diferenciadas. Por un lado, o sector exterior 
no que se realizaron as primeiras intervencións 
dos anos 50-60 e as últimas dos anos 80. A se-
gunda área sería a zona suroeste, onde a estrada 
fai unha curva, que foi intervida na segunda fase 
de escavacións nos anos 70. E, por último, a loca-
lizada no propio Campo, onde apareceron no ano 
2016 varias sepulturas dentro do que se conside-
raba zona do hábitat. Actualmente, estas están 
en fase de estudo por parte da antropóloga Olalla 
López Costas, que xa ten experiencia previa nes-
ta necrópole, como xa indicamos anteriormente 
(LÓPEZ-COSTAS, 2013).

Temos distintas áreas escavadas nas que se 
aprecian as diferenzas claramente pola única 
aparición de enxoval nas tumbas escavadas nas 
primeiras intervencións, as situadas no sector ex-
terior. Esta diferenza co resto dos enterramentos, 
xunto ca diferente tipoloxía ou a orientación das 
tumbas, indica a posibilidade de que se superpo-
ñan diferentes sociedades polos distintos rituais 
de enterramento ou que estes dependan da iden-
tidade do individuo a enterrar.

Nas escavacións dos anos 50-60 atopábamos 
individuos que foron enterrados en catro modali-
dades: fosa simple, fosa simple cun ímbrice baixo 
a cabeza, fosa de pedras ou capuccina con tégula. 
Nas localizadas noutras campañas, desaparecen 
as tumbas capuccinas e as de ímbrice e aparecen 
as de lascas de pedra, manténdose sen embargo 

as sepulturas simples. Non se aprecian diferencias 
en canto a sexo dentro da tipoloxía de tumbas, 
pero si que constan diferenzas dependendo 
idade. En relación á orientación das sepulturas 
atopamos claras diferenzas. Mentres que no 
conxunto escavado nos 50-60 estas variaban 
moito (SE-NO, SO-NE, SN, NE-SO), no caso das 
segundas seguirá sendo a mesma orientación (O-
E).  

Isto fainos derivar ao concepto do tempo. Os 
individuos analizados nesta investigación son os 
que teñen enxoval. Polo tanto, a materialidade 
é variada, pero toda ela nos leva a pensar que 
o conxunto de individuos enterrados con enxo-
val puido vivir –e morrer- entre os séculos IV-VI 
d.C. Esta cronoloxía respáldase polas tipoloxías 
dos vidros localizados (ISINGS, 1957) e material 
cerámico, nomeadamente as xerras engobadas e 
os vasos de pastas grises (ALCORTA, 2001). Ade-
mais, cómpre ter en conta os paralelismos con 
outras necrópoles para este mesmo período por 
toda a Península Ibérica, onde se producen aso-
ciacións de vasillas cerámicas e cuncas e vasos de 
vidro cos individuos enterrados (AREZES, 2017). 
Todos estes recipientes serven para a contención 
de líquidos, incluído aceite, tal e como se puido 
comprobar trala análise do sedimento do vaso do 
enxoval do individuo LA60I32.

Estas datacións relativas, xunto cas datacións 
absolutas –radiocarbónicas- realizadas a distintos 
individuos, fai pensar na posibilidade da diferen-
za cronolóxica entre unhas e outras. Esta hipótese 
de dúas grandes ocupacións xa foi mencionada en 
estudos previos (LÓPEZ-COSTAS, 2013): unha du-
rante os séculos centrais do Imperio Romano na 
Gallaecia (séc. I-III) e outra cara a final do poder 
romano e o reino Suevo. Este segundo momento 
sería cando foron enterrados os individuos con 
enxoval da Lanzada (séc. IV-VI d.C.) (DÍAZ, 2011).

Unha vez observada e exposta a análise espa-
cial e do contexto podemos ver as diferenzas en 
canto aos corpos e os obxectos. Da mostra anali-
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zable, é dicir, das 31 sepulturas, con seguridade 
10 son individuos masculinos e 10 son individuos 
femininos. As restantes corresponden a indivi-
duos indeterminados. A maiores hai que lle su-
mar dúas sepulturas de cremación, na que non 
se puido determinar a cantidade, o sexo e a idade 
dos individuos.

A materialidade atopada dentro das tumbas 
é variada: atopamos 13 individuos con cerámica, 
10 con vidro, 7 con metal, 6 con óso, 9 con mal-
acofauna e 20 individuos con restos de calzado. 
Tampouco somos quen de asignar un xénero defi-
nido en canto a un tipo de enxoval, consideramos 
que a deposición destes elementos nas tumbas 
pódese tratar máis dun aspecto xerárquico que 
de diferenciación sexual.

O único caso no que podemos asegurar que 
o enxoval responde á unha identidade de xéne-
ro, sería o individuo LA60I30, onde un suxeito fe-
minino finado durante un parto é enterrado con 
malacofauna. Este tipo de enxoval está asociado 
a suxeitos femininos e algúns indeterminados (un 
deles era un individuo infantil), polo que podería-
mos estar a falar dun elemento que podería evi-
denciar unha diferenciación en base ao xénero e 
a idade.

6. Conclusións e perspectiva de futuro

Partindo desta base, e sendo conscientes 
das dificultades que ten analizar tan poucos in-
dividuos asignados a un xénero, sabemos que: o 
enxoval é variado. Isto fálanos a respecto das per-
soas que viviron e finaron neste tempo partilla-
ban cultura cos romanos e coas romanas da épo-
ca. Iso, unido aos seus particularismos culturais 
e autóctonos da zona na que estamos a analizar 
estes suxeitos, establecerían un tipo de identida-
de propia como poboado non moi lonxe do que 
é a cultura romana pero si cuns particularismos 
especiais. Doutra banda, polo feito de ser unha 
mostra moi pequena, esta pequena aproxima-

ción pode dicir que os propios obxectos puideron 
ser depositados dentro dalgúns individuos das 
tumbas por cronoloxía ou por funcionalidade. O 
ámbito cronolóxico do xacemento é moi amplo e 
está por estudar de maneira máis completa, á es-
pera de novos informes. Non obstante, sabemos 
que grazas a estes obxectos, a necrópole rolda os 
séculos III-IV d.C., e posiblemente épocas poste-
riores. O feito de non ter atopado enxoval xunto 
a outros individuos puido significar un cambio na 
forma de entender o mundo, ou incluso a adapta-
ción dunha nova forma de vida ou de novas ideo-
loxías procedentes doutras partes da península. 
Outra das opcións que se pode barallar arredor 
dos enxovais é que eses obxectos, partindo da 
base de que non se atoparon sigillatas que con-
dicionan e supoñen unha sociedade de clase alta, 
poden dicir que estamos ante unhas persoas fina-
das de clase media/baixa. Polo tanto, malia non 
poder realizar unha  diferenciación do enxoval a 
respecto do xénero, a cultura material deposita-
da aporta máis datos para circunscribir á socie-
dade na que se inserían os individuos soterrados 
na necrópole: toda a materialidade responde a 
unha tradición romana que nós datamos arredor 
dos séc. IV-VI d.C. Podemos definila como unha 
sociedade patriarcal na que as diferenzas de xé-
nero estarían definidas entorno ao sexo e á dua-
lidade do sistema. A pesar de que na necrópole 
non temos evidencias claras sobre este feito, isto 
permítenos asignar unha identidade de xénero a 
cada individuo do que coñecemos o seu sexo: os 
suxeitos femininos pódense definir como mulle-
res e os masculinos como homes. Estamos a falar 
dunha comunidade inserida nunha sociedade -a 
romana- na que o paternalismo, a xerarquización 
e as cuestións de xénero estaban moi ben defi-
nidas, sendo unha das sociedades politicamente 
patriarcais máis fortes da historia (CID, 2002).

Para rematar e propoñer novos retos de futu-
ras análises, somos conscientes da necesidade de 
avanzar dentro da metodoloxía dos estudos de 
xénero. A ausencia das mulleres e a infancia na 
historiografía débense en boa medida ás caren-
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cias teóricas e metodolóxicas dos investigadores, 
as cales só poden ser superadas mediante a crea-
ción de coñecemento dende novos paradigmas. 
Non vale soamente con dicir que as mulleres non 
estamos na Historia. Iso xa o dixeron as primei-
ras investigadoras hai 20 anos. A pregunta é: cara 
onde van os estudos de xénero en arqueoloxía?
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