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unha visión diacrónica da arte atlántica 
dentro dun novo marco cronolóxico

■	mAnuel sAntos estévez
 Grupo de investigación prehistoria social y económica, instituto de Historia – csic

Resumen  baseado en escavacións e en análises 
iconográficas e espaciais, propoño a existencia de 
tres períodos na arte rupestre atlántica. primeiro 
período: desenvólvese probablemente durante o 
neolítico, os paneis están en superficies horizontais 
ou convexas e decoradas con elementos xeométricos. 
segundo período: a principal característica dos 
paneis é a representación de armas da idade do 
bronce. terceiro período, os paneis amosan un claro 
cambio iconográfico, introdúcense representacións 
de animais (cervos, cabalos e serpes) e figuras 
xeométricas (deseños circulares, labirintos,  
trisqueis e esvásticas) e a figura humana  
é incorporada por primeira vez.

AbstRAct  based on excavations, and 
iconographic and spatial analysis, i propose the 
existence of three periods in the Atlantic rock art. 
First period: this probably developed during the 
neolithic; the panels are on horizontal or convex 
surfaces and decorated with geometrical 
elements. second period, the main feature of 
panels in this period is the depiction of weapons 
from the bronze Age. third period, panels show a 
clear change in iconography, animals (deer, horses 
and snakes) were introduced, as well as 
geometrical motifs (circular designs, labyrinths, 
triskelions and swastikas); human beings were 
depicted for the first time.

1. Introducción

A arte rupestre concíbese como unha tecnoloxía usada por distintas sociedades en dife-
rentes momentos da Historia. De aí que a súa produción case non coñeza excepcións no 
espacial ou no temporal. na europa atlántica a arte rupestre, como recurso expresivo e de 
comunicación, non é encadrable nun único período, como tampouco o son outras tecnoloxías 
como a arquitectura ou a cerámica. Fronte a concepción dun fenómeno que se autodefine ou 
que se define de xeito intuitivo, proponse unha delimitación sistemática do obxecto de estudo 
a través da análise dos aspectos estéticos empregados nos paneis. neste traballo abordaremos 
a cronoloxía dun estilo concreto ou dunha iconografía concreta e non dun conxunto de grava-
dos dunha zona determinada. Deste xeito o criterio xeográfico non é o único que delimita a 
parte do rexistro arqueolóxico a traballar. 

en primeiro lugar, este enfoque baséase no uso de fontes non sempre utilizadas á hora 
de datar a arte rupestre do noroeste de iberia como son as escavacións ou a cronoloxía de 
deseños e motivos presentes en eidos xeográficos alleos á península ibérica, pero que tamén 
están presentes na arte atlántica. en segundo lugar, concibese a arte rupestre como un monu-
mento e non só como cultura material, isto leva a pensa-los petróglifos como elementos da 
cultura transformadores da paisaxe e cunha prolongada persistencia no tempo e, como tal 
monumento, sometido a transformacións que posibilitan esa pervivencia. en terceiro lugar, 
como tales produtos materiais reflicten, dunha maneira ou doutra, unha forma de pensa-lo 
espazo por parte dunha cultura (criado, 1993). A través do estudo da materialidade téntase 
un achegamento á cultura que a produciu.

A partir dos traballos publicados nos anos 70, a arte rupestre atlántica empeza a ser consi-
derada, dende entón e ata a actualidade, como un fenómeno unitario e uniforme. polo tanto a 
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súa xénese, desenvolvemento e final tamén foron considerados unitarios no tempo. A partir dos 
anos 80, trala publicación de Los petroglifos gallegos (peña & vázquez, 1979) e de Grabados rupes-
tres de la Provincia de Pontevedra (García & peña, 1981) consolídase en Galicia, e exclusivamente 
neste país1, a idea de que a arte rupestre prehistórica do noroeste de iberia é un fenómeno aso-
ciado a un único período cronolóxico comprendido entre outros dous fenómenos, que tamén 
no seu momento, se consideraron ata certo punto uniformes e tamén estreitamente unidos a 
períodos crono-culturais determinados. polo tanto a arte rupestre era posterior á construción 
dos megálitos e anterior ós castros, por elo os gravados rupestres debían ser encadrados exclu-
sivamente na idade do bronce. Do mesmo xeito que os paneis con armas gravadas servían para 
datar tódolos petróglifos, a superposición das construcións dos castros sobre combinacións cir-
culares en santa tegra servían como argumento para datar tódolos restantes deseños. 

esta forma de enfocar en Galicia a cuestión dos petróglifos do noroeste chega ó seu 
extremo en peña & rey (1993, 2001), quen sosteñen que o chamado “grupo galaico de arte 
rupestre” ten o seu desenvolvemento entre finais do iii e inicios do ii milenios a.c. esta hipó-
tese cronolóxica basease, fundamentalmente, na cronoloxía das armas representadas, na pre-
senza dos denominados idoliformes, que estes autores relacionan cos localizados nos accesos 
a algúns dolmens do noroeste ibérico. pero, quizais a debilidade máis destacada desta hipó-
tese é que non sexa capaz de explicar satisfactoriamente a presenza de certos deseños e com-
posicións que noutras áreas xeográficas posúen unha cronoloxía diferente en miles de anos á 
proposta por peña e rey. 

por esta razón considero que é necesaria a elaboración dunha hipótese que concilie toda 
a información dispoñible acerca da cronoloxía do estilo atlántico. como veremos a continua-
ción, a proposta que se defende neste capítulo semella corroborar que, tal e como afirmaron 
os investigadores da primeira metade do século xx, a arte rupestre atlántica desenvolveríase 
dende o neolítico ata a idade do Ferro, é dicir, nun marco cronolóxico semellante ó das res-
tantes tradicións rupestres europeas postpaleolíticas. A hipótese que se presenta ten que ser 
capaz de interpretar a presenza de tódolos deseños que compoñen o estilo Atlántico, debe 
conciliar tódala información dispoñible e debe ser de utilidade para axudar a comprender un 
maior número de fenómenos históricos, sociais e culturais coetáneos.

cambio e tradición no noroeste da Península Ibérica

co fin do neolítico e o inicio da idade do bronce na europa occidental en torno á segunda 
metade do iii milenio a.c. teñen lugar cambios sustanciais na paisaxe e na sociedade, estes 
procesos teñen a súa repercusión na arte, en especial naqueles aspectos relacionados coa 
representación do poder. nos Alpes, tanto en valcamonica como nos Alpes marítimos fran-
ceses prodúcese un cambio na iconografía da arte rupestre, materializado na proliferación de 
representacións de armas metálicas. noutras zonas, como no sur de Francia, eríxense nume-
rosas estatuas-estela con figuracións femininas e masculinas onde destacan as rexións de 
rouergue, baixo languedoc e provenza. este mesmo fenómeno é detectado no norte de ita-
lia cunha destacada concentración en lunigiana (Arnal, 1976; Anna, 1977). nas illas británi-
cas e irlanda son reformadas algunhas estruturas rituais como os henges que adquiren maior 
complexidade e parecen facerse menos accesibles (bradley, 2007, p. 142). A reforma dos 
monumentos, xunto á introdución de enterramentos individuais, poderían estar directa-
mente conectados cun incremento da división social (bradley, 1994, capítulo 1). é tamén 
neste momento cando, nas illas británicas, empeza a declina-la produción de arte rupestre 
ata desaparecer definitivamente.
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na península ibérica tamén son localizadas numerosas estatuas-menhir con remarca-
bles similitudes coas xa mencionadas de Francia e italia, aínda que a súa distribución é 
máis dispersa. en relación a este fenómeno destacan as estatuas do norte de portugal e as 
estelas gravadas, en lousas e rochas, do cantábrico, que soen ir acompañadas de puñais  
e/ou alabardas metálicas gravadas, como é o caso de peñatú (Asturias). na península ibé-
rica advírtese unha sustancial transformación da paisaxe ritual, as tumbas megalíticas clau-
súranse e son substituídas por enterramentos individuais, aparecen os primeiros depósitos 
de armas e, na arte rupestre, segundo en que zonas, ou sofre unha notable transformación 
ou ben é substituída por outras expresións artísticas, como son as xa mencionadas estatuas- 
-menhir.

estes cambios, entre outros observables no rexistro arqueolóxico, só son unha parte das 
profundas transformacións sociais que teñen lugar en europa occidental na paisaxe sagrada. 
Ditos fenómenos poden ser interpretados como consecuencia do xurdimento dun novo grupo 
social dominante que, a xulgar pola forma en que é representado na arte, semellan ser con-
templados como guerreiros, aínda que é posible que houbera xa síntomas da presenza de 
 desigualdade social nos enxovais do último megalitismo (criado & Fábregas, 1989), é nos 
inicios da idade do bronce cando xurden toda unha serie de formas que expresan explicita-
mente o seu dominio sobre a paisaxe. este último punto é esencial se temos en conta que a 
través da construción da paisaxe non só é representada a sociedade, senón que tamén se cons-
trúe o mundo. A transformación da paisaxe é necesaria para consolidar un novo sistema 
social, ideolóxico e cultural. A construción de monumentos é síntoma da consolidación dun 
novo modelo social e cultural. Fixémonos no caso dos túmulos daneses (Kristiansen & lars-
son, 2006, p. 350), onde 10 000 destes monumentos son realizados nun corto período de 
tempo en torno ó 1500 a.c.; como símbolo e materialización da consolidación dun proceso 
social que debeu comezar con anterioridade, pero que non é detectable no rexistro arqueoló-
xico e na paisaxe ata este momento. A construción dunha nova paisaxe persegue a intención 
de consolidar cambios. na transición entre o iii e ii milenios a.c. parece producirse a culmi-
nación dun proceso anterior e o arranque dunha serie de cambios que pronto ou tarde crista-
lizarán nas denominadas sociedades guerreiras ou xermánicas (vicent, 1998) antes de dar o 
paso definitivo a un sistema estatal e tributario.

nas seguintes liñas trataremos de ver como a arte rupestre contribuíu a materializar cer-
tas transformacións ideolóxicas e sociais e como, por outra banda, estes cambios parecen bus-
car lexitimidade no mantemento, polo menos aparente, dalgunhas tradicións estéticas prece-
dentes, como se os mecanismos de transformación buscasen ser presentados como unha 
continuidade co pasado (sahlins, 1987, pp. 49–54).

neste texto tratarase de amosar cómo dende o neolítico Final ata a idade do Ferro, 
fóronse producindo transformacións na iconografía, na perspectiva, na forma de situa-la arte 
na paisaxe e na forma dos soportes, en definitiva no xeito de representar. transformacións 
que tiveron lugar coincidindo con cambios sociais que, en termos xerais, supuxeron unha 
progresiva complexización social dende sociedades que poderíamos denominar segmenta-
rias ata sistemas de xefatura. pero estes cambios, polo menos dende o punto de vista dos sis-
temas de representación, non sucederon da mesma maneira en todo o noroeste peninsular, 
mentres nunhas zonas detéctase a persistencia de certas tradicións estilísticas, noutras zonas 
obsérvanse rupturas e a adopción de sistemas de representación novos que puideran estar 
manifestando un menor grado de compromiso coa tradición rupestre atlántica.

en definitiva, preténdese levar a cabo unha reflexión sobre a relación dialéctica entre 
cambio e tradición nos sistemas de representación na transición entre o neolítico e a idade 
do bronce e entre este período e a idade do Ferro no noroeste de iberia.
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A arte rupestre atlántica: un novo marco cronolóxico2

en aras dunha maior claridade expositiva examinaremos de forma separada aqueles 
deseños que, por diversas razóns, poden aportar maior información sobre o tema. estes dese-
ños son tamén os máis representativos deste grupo estilístico, polo que a súa análise vainos 
permitir definir, con máis ou menos precisión, unha proposta cronolóxica. non vamos abor-
dar as coviñas ou os círculos simples por tratarse de motivos demasiado sinxelos, polo que a 
datación dun caso concreto destes elementos non é facilmente extrapolable. As temáticas que 
vamos examinar son aquelas que presentan certa complexidade estrutural e que aparecen de 
forma recorrente na arte rupestre atlántica, trátase das combinacións circulares, as armas e 
os cuadrúpedes. Así mesmo, tamén serán tidos en conta outros deseños e iconografías en 
fases máis avanzadas da nosa análise.

combinacións circulares

existen dous tipos de construcións, de características moi distintas, nos que se ten docu-
mentada a utilización de fragmentos de petróglifos con combinacións circulares: castros e 
megálitos. en relación ós primeiros, a súa implicación cronolóxica semella clara, xa que en 
tódolos casos se trata de asentamentos da segunda idade do Ferro. trátase dos castros de 
codeseda (A estrada), castro lupario (rois) e Alto do castro (cuntis), ó que habería que 
engadi-la existencia de superposicións de construcións castrexas a petróglifos, como é o caso 
do castro de sta tegra (A Guarda) ou a simple destrución de gravados con combinacións cir-
culares para a extracción de material construtivo tal y como ocorreu en castrolandín (cuntis). 
A maior parte desta información foi moitas veces avaliada e interpretada como un indicio de 
que, polo menos, parte das combinacións circulares están en desuso na segunda idade do 
Ferro, o que marcaría un claro límite temporal para a realización destes gravados.

A relación con estruturas megalíticas é máis complexa. o uso de petróglifos con deseños 
circulares en construcións dolménicas, cairns e cistas ten sido ben documentado en reino 
unido e irlanda (bradley, 1997; beckensall, 2002) e en menor medida en Galicia (García 
martínez, 1975). na primeira zona coñécense petróglifos con círculos concéntricos formando 
parte de cairns, como é o caso de Weetwood moor (inglaterra). As similitudes formais, temá-
ticas e compositivas entre moitos gravados de loughcrew (irlanda) e os petróglifos atlánticos 
son evidentes e as semellanzas entre gravados de Gavrinis e algúns de Galicia xa foron sina-
lados por outros autores (sobrino lorenzo-ruza, 1951, 1953; mac White, 1951; sartal, 1999). 
tal e como ten proposto Fredell (no prelo), quen, baseándose en observacións de estratigrafía 
horizontal, presenta a posibilidade de que os círculos máis complexos e de maior tamaño 
sexan anteriores ós cervos e que os máis sinxelos e de menor tamaño sexan contemporáneos. 
certamente é posible observar como, cando as composicións circulares máis complexas e os 
cuadrúpedes comparten panel, estes últimos ocupan posicións periféricas; mentres que 
cando os cuadrúpedes ocupan posicións centrais, os círculos son máis sinxelos e de execu-
ción menos plástica e máis plana (Fig. 1). baseándonos nesta posibilidade poderíase propor, 
cando menos, dous períodos para a execución das combinacións circulares dos petróglifos 
atlánticos, unha con combinacións complexas e unha segunda con combinacións máis sinxe-
las asociadas a cervos, pero isto será detallado máis adiante.

se aceptamos estas conexións entre arquitectura megalítica e arte atlántica, deberíamos 
pensar que polo menos unha parte das combinacións circulares gravadas en pedras ó aire 
libre poderían datar do iii milenio, incluso non deberíamos desbota-la posibilidade de que 
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algúns destes deseños puideran ter sido incluso anteriores. A este respecto destacamos o 
exposto por bacelar Alves (2008, p. 407) sobre a existencia de dúas tradicións artísticas no  
iv milenio a.c., unha xeométrica presente en megálitos e na arte atlántica ó ar libre situados 
ó noroeste de portugal e outra figurativa presente nos megálitos e na arte rupestre esquemá-
tica situada ó noreste, división esta xa apuntada tamén por martinho baptista (1984). polo 
tanto, coido que o máis razoable é considerar polo menos unha parte das combinacións cir-
culares como pertencentes ó neolítico Final e/ou neolítico pleno.

Armas

respecto á cronoloxía da maioría das representacións de armas, parece existir certo con-
senso en situalas nos inicios da metalurxia. isto aplícase ós puñais e espadas curtas de folla 
triangular e ás alabardas, armas que concretamente cabería situar entre o 2500 e o 1800 a.c. 
en datas convencionais. é probable, así mesmo, que as posibles representacións de idolifor-
mes podan ser encadradas no mesmo período cronolóxico, xa que son moi recorrentes as aso-
ciacións entre armas do bronce inicial e idoliformes nos petróglifos3. Hai que a apuntar a 
posibilidade de que os chamados idoliformes sexan representacións de estelas antropomor-
fas, tal e como apuntan bueno & alii (2005), o cal semella reforzar a hipótese cronolóxica 
apuntada. existe unha tendencia á disociación entre as representacións de armas e os restan-
tes motivos característicos da arte rupestre atlántica. De 38 petróglifos con armas da idade do 
bronce catalogados na actualidade, soamente 12 aparecen compartindo a mesma pedra que 
outros deseños atlánticos4, incluso algúns petróglifos con armas non presentan no seu con-
torno outros petróglifos con outro tipo de motivos atlánticos. por esta razón debemos ser pru-
dentes á hora de utilizar estes gravados para datar a totalidade da arte atlántica, especialmente 
cando as armas gravadas só están presentes na metade occidental do actual territorio galego. 
como veremos, a cronoloxía das armas semellan datar unicamente uns dos períodos nos que 
se desenvolve a arte rupestre atlántica.

FiG. 1 – esquerda: laxe das rodas de lombo da costa, exemplo de combinacións circulares complexas en posición central con 
cuadrúpedes en posición marxinal (a partir de calco publicado en García Alén & peña santos, 1981). Dereita: os carballos, 
cervos en posición central con círculos concéntricos en posición marxinal. 
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cuadrúpedes

non deben existir demasiadas dúbidas acerca de que os cuadrúpedes do estilo Atlántico 
pertenzan a un só e único marco cronolóxico. Dentro deste grupo de deseños temos dúas 
especies que poden ser identificadas con certa claridade: cervos e cabalos. A posibilidade de 
que os cuadrúpedes tiveran sido feitos nun mesmo período é coherente co feito de que os 
subestilos ou variantes formais dos cuadrúpedes teñan unha distribución local, e que ditos 
subestilos rara vez aparecen compartindo unha mesma localidade. existe unha variante espa-
llada polas penínsulas das rías baixas, outro presente no val medio do río lérez e polo menos 
un terceiro localizado no baixo miño. no caso de ter existido certa superposición no tempo 
destes subestilos, cabería esperar aparecesen nas mesmas localidades. Así mesmo, as esce-
nas de equitación seguen os mesmos patróns de distribución local dos subestilos, desta 
maneira os équidos que forman parte deste tipo de composicións teñen as mesmas caracte-
rísticas formais que os restantes cuadrúpedes locais, por esta razón se consideran plena-
mente coetáneos. 

Así como o cervo non é datable como motivo, xa que aparece en gravados rupestres 
dende o paleolítico superior, non ocorre o mesmo coas escenas de equitación. A este respecto 
dispoñemos dunha valiosa información cronolóxica. A primeiros do ii milenio a.c., aparecen 
no próximo oriente as primeiras evidencias sobre a posible existencia de monta de cabalos, 
que aínda non pode calificarse de equitación, por elo non é ata o século ix cando aparecen, 
na cultura asiria, as primeiras evidencias sobre a práctica da equitación e, polo tanto, o uso 
desta técnica na guerra, xa que é a partir deste século cando a arte da monta se desenvolve o 
suficiente como para permitir certa velocidade e o uso simultáneo das rendas e as armas 
(Drews, 2004). esta mesma diferenza establecen Anthony & brown (2007) cando sosteñen 
que a “cavalry” non se documenta ata o 1000 a.c. é a partir deste momento cronolóxico cando 
a práctica da equitación pasa a europa, polo que cabería esperar que esta técnica non se intro-
duciría na parte máis occidental de europa antes do i milenio a.c., como así parecen testemu-
ñalo as máis antigas representacións de escenas de equitación en europa, do mesmo parecer 
son Guilaine & zammit  cando afirman que “…no existen evidencias de jinetes hasta el i mile-
nio” (Guilaine & zammit, 2002, p. 231).

respecto á cronoloxía dos cuadrúpedes e de parte das combinacións circulares, hai que 
mencionar os resultados das escavacións levadas a cabo no petróglifo de os carballos (campo 
lameiro), que xa foron publicadas en diversos artigos (santos, 2005, 2008b; santos & seoane, 
2010). De xeito sintético podemos dicir que os resultados indican que existe un só momento 
de uso do contorno inmediato deste petróglifo. este momento de uso está representado por 
un depósito de espesor cronolóxico que iría dende o século viii ó iv a.c. este conxunto estra-
tigráfico preséntase de forma que as unidades estratigráficas con evidencias materiais antró-
picas sitúanse unhas sobre as outras sen solución de continuidade na zona situada fronte ó 
panel e coincidindo co límite inferior da distribución dos gravados. 

polo tanto os resultados da escavación no contorno inmediato do petróglifo de os carba-
llos parece indicar que este petróglifo estivo en uso e debeu ser realizado entre as postrime-
rías do bronce Final e ó longo da primeira idade do Ferro.

tanto polos resultados das escavacións como pola cronoloxía atribuída á practica da 
monta do cabalo, non podemos remontar máis aló do século ix as representacións de cuadrú-
pedes na arte atlántica.
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secuenciación do estilo atlántico de arte rupestre

se consideramos válida a hipótese da existencia de dous momentos distintos para a pro-
dución de combinacións circulares, unha anterior e outra coetánea ós cuadrúpedes, podere-
mos definir dúas formas ben distintas de executar estes deseños. no primeiro caso as combi-
nacións circulares posúen sucos profundos, que en ocasións aproveitan protuberancias nas 
rochas, formando auténticos releves, usan recursos estéticos que as aproximan máis á escul-
tura que ó gravado. son combinacións circulares complexas, con múltiples aneis dos cales 
parten liñas sinuosas que unen as figuras formando composicións barroquizantes, onde os 
espazos entre círculos son ocupados, en ocasións, por numerosas coviñas deixando poucos 
espazos baleiros entre figuras. xeralmente ocupan posicións destacadas no releve, en aglo-
meracións pedrosas no cumio de outeiros ou inmediatas a rupturas de pendente. pola contra, 
as composicións nas que os cuadrúpedes ocupan unha posición central, as combinacións cir-
culares son máis regulares, máis simples, de sucos menos profundos, nas composicións as 
figuras aparecen perfectamente separadas e o emprego de coviñas é máis restrinxido. neste 
caso os círculos non presentan liñas que os unan entre si, ocupan superficies máis inclina-
das, en posicións máis discretas no releve e a súa presenza no conxunto do panel é marxinal. 
Ambos tipos de combinacións circulares parecen responder a principios formais e estéticos 
distintos e o seu papel nas composicións semella indicar una cronoloxía tamén distinta. en 
principio debemos pensar que estilos distintos reflicten formas diferentes de entender o 
espazo, e polo tanto de representalo. estes cambios estilísticos implican, xeralmente, cambios 
na cultura e na sociedade, por esta razón proponse unha cronoloxía diferente para ambos 
tipos de combinacións circulares.

un exemplo interesante que axuda a ilustrar a existencia de dous posibles períodos na 
produción de combinacións circulares témolo en laxe das rodas (cotobade). A maior parte 
do panel foi ocupado por círculos cuxas características formais corresponderíanse co período 
máis antigo, pola contra, na periferia do mesmo atopamos un grupo de cuadrúpedes cuxa 
cronoloxía sería máis serodia. Así mesmo tamén é posible observar unha posible superposi-
ción de dous cuadrúpedes sobre círculos concéntricos, neste caso os círculos aparecen tamén 
nunha posición periférica, nunha superficie inclinada, con sucos menos profundos, cunha 
execución menos plástica e sen conexión física coas restantes combinacións circulares. esta 
última composición sería un exemplo de combinación circular coetánea cos cuadrúpedes.

cambios na iconografía na Prehistoria tardía na arte rupestre atlántica

se temos en conta tódala información dispoñible, debemos pensar que, ó longo dos tres 
milenios anteriores á nosa era, fóronse sucedendo variacións na iconografía e en aspectos for-
mais do estilo atlántico. por outra banda, percíbese certa continuidade noutros aspectos estilís-
ticos, o cal permítenos falar da existencia dunha tradición atlántica de arte rupestre milenaria.

este estilo de arte rupestre parece orixinarse no neolítico (sobrino buhigas, 1935, reed. 
2000; sobrino lorenzo-ruza, 1951; shee twohig, 1981; bradley, 1997; beckensall, 2002; san-
tos, 2005, 2008a, 2008b; Alves, 2008), ocupando parte da fachada atlántica europea. nem-
bargante na península ibérica, pervive durante a idade do bronce como así o amosan as ins-
culturas de armas desta época. A historia deste estilo prológase polo menos ata a primeira 
idade do Ferro e posiblemente ata parte da segunda idade do Ferro, como así perecen amo-
salo a presenza de elementos decorativos típicos desta época: escenas de equitación e labirin-
tos, así como o resultado das escavacións5. 
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De forma moi sumaria podemos dicir que os petróglifos máis antigos presentan, case 
exclusivamente, deseños xeométricos e predominantemente circulares: coviñas, círculos con-
céntricos, círculos encerrando coviñas, óvalos e sucos sinuosos; durante a idade do bronce 
incorpóranse as representacións de armas: puñais, espadas e alabardas fundamentalmente; e 
na idade do Ferro aparecen as escenas de caza de cervos, escenas de equitación, figuras huma-
nas, círculos concéntricos e labirintos, entre outras figuras minoritarias.

A arte atlántica, aínda que ten conservado ó longo de diferentes períodos certos aspectos 
estilísticos, non ocorreu así cos deseños, coa forma do soporte, coa perspectiva ou co patrón 
de emprazamento e distribución territorial. esta interesante dialéctica entre tradición e trans-
formación posibilitou que; ó longo de quizais máis de tres milenios (iv milenio-primeira 
metade do i milenio a.c.), este estilo tivera conservado moitos dos recursos formais e estéti-
cos, como é o uso do falso releve, uso practicamente único do granito como soporte6, existen-
cia de certa “censura” respecto á representación humana, a cal está ausente ou ben represén-
tase metonímicamente, as coviñas e os círculos concéntricos semellan ser empregados polo 
menos ó principio e ó final do desenvolvemento deste estilo; ocupación continuada dalgun-
has localidades rupestres ou incluso, uso das mesmas pedras nas que se foron engadindo gra-
vados en cada período, contribuido, deste xeito, á construcción de lugares definidores de iden-
tidade colectiva (santos, 2007).

para ilustrar de qué xeito a arte rupestre pode reflectir cambios sociais e culturais imos 
centrar a atención nas transformacións formais e iconográficas. A secuenciación que pro-
poño non debe interpretarse como a sucesión de fases que van suprimindo ás anteriores.  
certos produtos culturais, especialmente os monumentos, tales como algunhas construcións 
arquitectónicas ou a arte rupestre, teñen ciclos de vida distintos a outros produtos, como por 
exemplo a cerámica (prieto & santos, 2009). A arte rupestre soe ser reutilizada e reinterpre-
tada mediante a asignación de novos significados. A aparición de novos significados non 
sempre vai acompañada do engadido de novos motivos, por esta razón as veces non é doado 
estudar a vida do uso dun monumento mediante a análise do rexistro arqueolóxico. por elo, 
cando propomos unha cronoloxía para un determinado período, non se está definindo un 
marco cronolóxico no que cabe a vida útil dun petróglifo, senón que é o período de tempo no 
que se considera que foi producido materialmente. como exemplo temos o grupo de petró-
glifos do poboado da idade do Ferro de castroeiro no norte de portugal (Dinis & bettencourt, 
2009), no cal, durante o período de ocupación do asentamento, foron realizadas construcións 
asociadas ós petróglifos. este último podería ser un caso claro de reutilización dun petróglifo 
que puido ser realizado durante o neolítico e que, na idade do Ferro, é incorporado a un novo 
universo simbólico 2000 años despois da súa execución.

Primeiro período

De moi posible cronoloxía neolítica. A este período correspóndenlle paneis predomi-
nantemente horizontais7, en xeral profusamente cubertos por gravados de combinacións 
circulares, coviñas e liñas ondulantes, as composicións son idénticas na península ibérica e 
nas illas británicas. parece existir, en ocasións certo “horror vacui” con profusión de liñas 
interconectadas8. os deseños forman composicións densas onde é difícil distinguir onde 
remata un motivo e empeza o seguinte. en definitiva hai un alto grao de integración entre 
as figuras e de estas co soporte. respecto a esto último, os gravados, poden chegar a “envolve-
la” pedra, ou a aproveita-las formas naturais do soporte como protuberancias, pías, gretas, 
etc. (Fig. 2)
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o tipo de perspectiva utilizada podemos denominala “natural” ou “topográfica”, é dicir, 
non se xera un espazo virtual no que se colocan as figuras. A forma de representar o espazo 
recorda dalgún xeito ás maquetas: o soporte semella ser o territorio ou o terreo do que forman 
parte as figuras. Algo semellante puidera aplicarse a petróglifos neolíticos en valcamonica e 
mont bego, que algúns autores interpretan como representacións topográficas (bicknell, 
1918, apud Delano, 1987; Arcà, 2004). na miña opinión quizais fagan falla máis datos para 
afianzar esta hipótese, anque non deberíamos descarta-la posibilidade de que se trate de 
mapas simbólicos ó xeito das pinturas en peles e petróglifos de norteamérica (malcom, 1998) 
e sudáfrica (maggs, 1998).

volvendo ó tema da perspectiva, temos que dicir que os paneis deste período, ó atoparse 
en superficies horizontais ou convexas e, ó estar decoradas con deseños simétricos, permite 
que o observador poda contempla-lo panel dende calquera punto das inmediacións do petró-
glifo, o observador pode virar en torno a el sen que, en principio, ningún punto de vista sexa 
mellor que outro. esta posibilidade de desprazarse en torno ó petróglifo sen perde-la perspec-
tiva, lembra ó observado na cerámica tipo penha do neolítico Final do noroeste da península 
ibérica, onde a contemplación da súa decoración esixe o movemento rotatorio da peza, xa que 
a decoración se organiza en metopas distribuídas horizontalmente (prieto & alii, 2003). nas 
illas británicas tamén é posible encontrar estes mesmos deseños en superficies verticais, 
poderíamos cita-los dolmens de loughcrew e Knockmany (irlanda) ou o menhir de long meg 
(cumbria – inglaterra). Anque non se pretende ignorar estes casos, hai que sinalar que a súa 
presenza é moi minoritaria con respecto a gravados en superficies horizontais.

FiG. 2 – 1, 2 e 3 – petróglifos do período 1: Deseños xeométricos, integración entre figuras, asociación a elementos naturais, 
plasticidade. 4. calco de petroglifo alpino segundo Arcá (1996).
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precisamente a colocación e forma dos petróglifos neste período permite, a aquel que o 
comtempla, divisar simultaneamente a paisaxe situada detrás da pedra, xerando, deste xeito, 
un espazo transparente, no seguinte período este espazo mudarase en opaco.

segundo período

Descoñecemos se os petróglifos da fase anterior continúan en uso, aínda que semellan 
existir algúns indicios que puideran así indicalo, como é o achado dunha machada da idade 
do bronce nunha greta dun petróglifo típico da primeira fase como é laxe das rodas (mon-
teagudo, 1977; comendador, 1998). tamén no reino unido téñense atopado laxes gravadas 
en construcións funerarias do bronce inicial. por outra banda, semellan existir evidencias 
sobre a reutilización e reinterpretación dos petróglifos do primeiro período na idade do 
bronce. en balbirnie (escocia) un petróglifo foi extraído do seu lugar orixinal, destruído par-
cialmente e reutilizado na construción dunha cista do bronce inicial. A destrución parcial 
dun monumento e a súa reutilización nun contexto completamente novo, non debería inter-
pretarse como indicio da vixencia deste tipo de arte rupestre no bronce inicial, senón máis 
ben como un síntoma de que o gravado mudou o significado e función para o que foi conci-
bido inicialmente. por esta razón inclínome a pensar que, moi posiblemente no bronce ini-
cial, a produción da arte atlántica está definitivamente abandonada nas illas británicas.

os paneis deste período caracterízanse pola presenza de representacións de armas da 
idade do bronce, as cales están ausentes nos petróglifos atlánticos das illas británicas e do 
norte de portugal, o que puidera interpretarse como un síntoma da desaparición desta tradi-
ción nestas áreas xeográficas. Ó sur e este do río miño este momento semella coincidir co xur-
dimento das estelas antropomorfas, representacións cun contido análogo ó dos petróglifos de 
armas en Galicia, anque expresado de xeito diferente.

por lo tanto, a área de espallamento da arte rupestre atlántica restrínxese notablemente 
nos comezos da idade do bronce, neste período os gravados limitan a súa presenza á metade 
occidental de Galicia. neste período obsérvase unha interesante dialéctica entre ruptura e 
continuidade con respecto ó período anterior. o granito segue a ser o soporte practicamente 
único, continúase a empregar falso releve pero desenvolvendo representacións tremenda-
mente realistas, como é o caso dalgunhas alabardas realizadas mediante rebaixes a distintas 
profundidades e a tamaño natural. estas armas nunca aparecen empuñadas por ningún indi-
viduo, poderíamos destaca-lo espectacular panel de pedra das procesións (suroeste de Gali-
cia) que parece representar un grupo de armas que “desfilan” sen ser sostidas por ningún per-
sonaxe, isto pon en evidencia outra das características deste estilo: a figura humana está 
ausente e, paradoxalmente, este tipo de representacións incorporan un novo personaxe nas 
escenas: o home con armas metálicas, o cal é representado de forma metonímica. 

A emerxencia de representacións de guerreiros, sen antecedentes coñecidos na europa 
atlántica, ten a súa correspondencia noutras zonas, como no norte de italia, córcega, sur de 
Francia e, na península ibérica, en áreas próximas ó espazo de distribución da arte rupestre 
atlántica: norte de portugal, salamanca, Asturias e cantabria. Ó longo da idade do bronce, 
estas estelas e menhires representan figuras humanas portando puñais, espadas ou alabar-
das. estas armas puideron ter funcionado como signo distintivo dun grupo social que ten o 
privilexio de ser representado na escultura monumental. paralelamente a estas esculturas 
armadas xurden outras de idéntico estilo, pero con figuras femininas, carentes de armamento 
e con figuración dos peitos e, en ocasións, dunha serie de liñas, quizais colares ou algún tipo 
de vestimenta, que marcan a separación entre o tronco e a cabeza. A presenza de mulleres 
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neste tipo de representacións podería ser indicativo da existencia dun grupo social clara-
mente definido e, dalgún xeito, distinguido do resto da comunidade. A representación de 
armas en estelas e petróglifos puidera estar relacionado cun incremento da violencia entre 
comunidades, isto favorecería o xurdimento de grupos de guerreiros socialmente dominan-
tes (vicent, 1998, p. 836). polo tanto, a partir dos inicios da idade do bronce, introdúcese 
unha significativa novidade iconográfica: a representación directa ou indirecta do guerreiro e 
das armas, a partir deste momento será este grupo social o que presida a paisaxe. na área de 
dispersión da arte rupestre atlántica na idade do bronce, estas estelas e estátuas-menhir están 
ausentes, anque si se observan representacións das mesmas en petróglifos deste período, 
como é o caso de pedra das Ferraduras, pedra das procesións e coto das laxas.

neste segundo período as mudanzas non se reducen á iconografía. As innovacións na 
construción do espazo interno son notables. Durante esta segunda fase conviven dous tipos 
de perspectiva, unha delas supón unha continuación con respecto ó período anterior. nal-
gúns dos paneis, que en anteriores traballos foron denominados como petróglifos de armas 
en posición pasiva (santos, 2008a, 2010), atopámolos por exemplo en monte penide ou no 
ramallal (Fig. 3), nestes dous petróglifos non se representa un espazo virtual, trátase dunha 
perspectiva “natural” moi semellante á utilizada no período anterior, as armas aparecen 
nunha superficie horizontal, desordenadas e como depositadas no chan, podería tratarse de 
representacións de depósitos metálicos tal e como son atopados no rexistro arqueolóxico. 

pero paralelamente a esta forma de construír o panel, está presente outra que supón 
unha innovación con respecto á forma de concibi-lo espazo. este novo tipo de perspectiva é 
observable na práctica totalidade dos denominados petróglifos con armas en posición activa 
e parte dos petróglifos con armas en posición pasiva. en pedra das procesións, panel no que 
parece representarse un desfile de armas, lonxe de instalarse nun soporte horizontal faino 
sobre unha superficie pétrea case vertical. este tipo de perspectiva supón unha clara ruptura 
con respecto a todo o anterior na arte rupestre atlántica e, a partir da idade do Ferro, será apli-
cada de xeito xeralizado na arte rupestre.

o panel de pedra das procesións no contorno da ría de vigo, está instalado nunha gran 
laxe duns 3 m de altura e máis de 15 m de lonxitude na base, o seu perfil é alombado, en forma 
de triángulo escaleno. os motivos gravados son un conxunto de armas pertencentes ó bronce 
inicial. é posible observar uns 12 puñais ou espadas curtas, unha gran espada de 2,40 m de 
longo9, unhas 7 alabardas, 9 figuras coñecidas como “escutiformes” e na parte superior unha 

FiG. 3 – Armas en posición pasiva: horizontal, desordenado e estático. 2. Armas en posición activa: vertical, movemento  
e perspectiva. 
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figura cuadrangular alongada semellante ás estatuas menhir. o conxunto do panel sitúase 
nunha superficie de gran inclinación, funcionando como unha barreira visual, é dicir, que a 
pedra, dado o seu gran tamaño, ocupa todo o campo visual do observador, o cal tamén supón 
unha novidade destacable en relación ó período anterior. o gran tamaño da composición con-
tribúe a dotar á imaxe de certo realismo, precisamente o nome polo que é popularmente 
coñecida expresa con claridade a sensación de movemento que transmite este panel. 

o conxunto dos gravados describe un perfil semellante ó da rocha, é dicir, que a forma 
do soporte e do panel constitúen dous triángulos escalenos concéntricos. A figura da suposta 
estátua-menhir sitúase no vértice do triángulo e o resto das figuras vanse dispoñendo cara a 
abaixo e cara ós lados. A composición suxire un eixo que divide o panel en dúas partes, este 
eixo está marcado polo “esteliforme” situado no alto, polas dúas alabardas colocadas baixo 
esta figura e un escutiforme que prolonga o eixo ata o chan. na banda dereita da composición, 
as tres alabardas miran cara á esquerda e a maioría dos puñais están inclinados cara a esta 
mesma banda. pola contra, na parte esquerda da composición, as figuras inclínanse leve-
mente cara á dereita e unha das alabardas está orientada neste mesmo sentido. por outra 
banda, a figura de maior tamaño, a gran espada, sitúase na zona máis baixa da escena, 
próxima ó eixo que divide o panel e, na parte superior, colócase a estela que, anque non é a 
figura máis pequena, percíbese como tal debido a que se sitúa no punto máis alonxado do 
observador. o efecto óptico é que o conxunto de armas da zona inferior se sitúa moi próximo 
a nós, compartindo a liña de chan e, nun último plano da composición, obsérvase unha 
pequena figura rectangular que semella situarse ó lonxe. Deste xeito, os gravadores consegui-
ron disolve-la pedra creando sensación de profundidade. 

en definitiva, o que os gravadores puideron querer expresar é unha escena na que un 
grupo de guerreiros, sostendo as súas armas, se dirixen dende a zona baixa e dende os laterais 
da composición cara un punto situado, nun lugar alonxado, ó fondo da escena, onde se observa 
a posible estela. o resultado é un efecto tridimensional, co primeiro plano ocupado polas figu-
ras da parte inferior do panel, o último plano ocupado polo esteliforme cara o que se dirixen as 
armas. para conseguir este efecto proxectouse unha composición triangular e unha colocación 
en diagonal das figuras sobre unha superficie inclinada. con isto os gravadores do bronce ini-
cial, conseguiron situa-las figuras na paisaxe cun realismo inesperado a primeira vista: conse-
guiuse crear un espazo tridimensional virtual no que as figuras poden moverse. en coto das 
laxas observamos o que semella ser unha escena moi semellante pero realizada cunha perspec-
tiva menos tridimensional: as armas avanzan cara unha estatua menhir situada á dereita.

na idade do bronce os paneis érguense adoptando unha posición próxima á verticali-
dade, de modo que restrinxen e impoñen a súa visualización. polo contrario, no período ante-
rior, adscribible ó neolítico, un grupo de observadores disporíanse en torno a un petróglifo sen 
que ningún deles gozase dun punto de vista privilexiado. pola contra nos petróglifos nos que 
se emprega este novo tipo de perspectiva, un grupo de observadores debería colocarse fronte ó 
panel, coartando deste xeito o seu movemento na paisaxe. se no neolítico se usaba unha pers-
pectiva que denominaba “natural”, agora constrúese unha perspectiva que poderíamos califi-
car de “artificial”, deséñase un espazo virtual que xera unha sensación de profundidade e de 
movemento. este tipo de perspectiva non debe confundirse coa perspectiva central, a diferenza 
da perspectiva moderna, a dos petróglifos é intuitiva10, os obxectos non se sitúan en referencia 
a un só punto, senón nunha posición relativa de uns respecto ós outros11. en calquera caso, 
este tipo de innovación supón un paso adiante na domesticación do espazo a través da súa 
representación, no período anterior o baleiro entre figuras non existe, toda a composición é 
ocupada por gravados ou polo mesmo soporte que forma parte da representación, pola contra, 
na idade do bronce represéntase o espazo existente entre as figuras, se no neolítico todo o 
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espazo é solidez, é dicir, é a suma das cousas que o compoñen12, no bronce é como si o espazo 
aparecese como o oco existente entre os elementos materiais e que permite o desprazamento 
a través de si mesmo. os artistas deste período están expresando un novo sistema de saber, os 
puntos de vista dende os que se pode contemplar un panel redúcense, os paneis empezan a 
tapar parte do paisaxe circundante, impoñéndose no campo visual, crease unha nova forma de 
ver o espazo cun novo grupo social como protagonista: os guerreiros.

terceiro período

os paneis deste período experimentan un notable cambio na iconografía, abandónanse 
as representacións de armas e se introducen as de animais: cervos, cabalos e serpes. tamén 
son utilizados motivos xeométricos: combinacións circulares, labirintos, trisqueis, esvásticas; 
aparecen as primeiras representacións humanas, anque tremendamente esquemáticas, que 
soen formar parte de escenas de monta e de caza de cervo. A presenza da figura humana 
tamén se manifesta metonímicamente a través dos podomorfos.

coincidindo cos inicios do i milenio a.c. aparecen, tamén noutras zonas de europa, fre-
cuentes representacións de caza de cervo, escenas de equitación, labirintos, etc., como é o 
caso de vermelhosa en Foz côa, Domingo García en segovia, valcamonica e escandinavia. 
(Fig. 4).

A distribución da arte atlántica no i milenio a.c. coincide grosso modo co da fase anterior. 
os petróglifos concéntranse na comarca das rías baixas e zonas próximas, coñecéndose algún 
caso illado no norte de portugal, concretamente na marxe sur da desembocadura do río miño.

FiG. 4 – A iconografía rupestre da idade do Ferro. 1. os carballos (campo lameiro). 2. vermelhosa (Foz côa, calco publicado por 
baptista en http://dafinitudedotempo.blogspot.com). 3. Domingo García (segovia). 4. naquane (valcamonica).
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se os cambios na iconografía son destacables, no relacionado coa perspectiva e outros 
recursos estéticos semella existir unha clara continuidade. séguese a utilizar o falso releve, o 
granito é o soporte máis común e vólvense grava-las combinacións circulares. Así mesmo 
existen certos contidos temáticos que reflicten certa continuidade nalgúns aspectos con res-
pecto á idade do bronce: as representacións femininas son practicamente inexistentes13. se a 
temática case exclusiva da idade do bronce eran as armas, no i milenio a.c. é a caza, é dicir, 
que os temas dominantes relaciónanse co varón e a as actividades que lle son propias en 
sociedades guerreiras, omitindo a outros grupos sociais e a outras actividades, especialmente 
aquelas relacionadas co mundo doméstico.

Pedra das Ferraduras como compendio dos tres períodos

pedra das Ferraduras é o petróglifo con maior diversidade de motivos de toda a área da 
arte rupestre atlántica (Fig. 5). nesta superficie pétrea é posible documentar combinacións 
circulares, coviñas, pegadas de ungulado, armas do bronce, cuadrúpedes, antropomorfos e 
esteliformes, é dicir, non só ten unha variedade de deseños excepcional, senón que tamén 
posúe varios dos gravados considerados raros no conxunto do noroeste, como son os esteli-
formes ou as pegadas. por esta razón ten sido obxecto de diversos estudos especializados 
(Anati, 1964; borgna, 1981; peña, 1981; criado, 2010).

A pedra está formada por dúas superficies, unha horizonal e outra cunha forte inclina-
ción e orientada cara ó sur. na superficie horizontal, situada na parte superior, observamos 
un dos deseños típicos do primeiro período: unha combinación circular que se asocia a unha 
pía natural e no resto da superficie numerosas pegadas de ungulado. este primeiro panel 
reúne algunhas das características dos petróglifos que encadramos no neolítico: panel hori-

FiG. 5 – As tres fases na execución do petróglifo de pedra das Ferraduras.
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zontal, deseños xeométricos e asociación de estes a elementos naturais, neste caso unha pía. 
trátase dun panel para ser visto dende arriba, cun tipo de perspectiva que denominamos 
“natural”.

A segunda superficie presenta un panel máis complexo, observamos dous puñais, un 
grupo de zoomorfos, 3 posibles representacións de estelas e varias figuras humanas. A pers-
pectiva empregada para o conxunto é propia dos períodos 2 e 3: os elementos situados na 
parte superior do panel simulan estar situados ó fondo da escena (individuo con espada 
grande), podería haber un plano medio formado polo cervo grande e os esteliformes e un pri-
meiro plano formado polos restantes cuadrúpedes e antropomorfos. pero, se é certa a pro-
posta cronolóxica que aquí se presenta, en realidade debemos considerar, que neste segundo 
panel, aparecen mesturados deseños de dous períodos, por unha banda os propios do período 
2: armas e esteliformes e os do período 3: cuadrúpedes e antropomorfos. polo tanto é moi 
posible que nos atopemos ante un petróglifo que é resultado dunha utilización e reinterpre-
tación prolongada no tempo e a través dos tres períodos. 

no petróglifo de pedra das Ferraduras danse varias circunstancias infrecuentes na arte 
rupestre atlántica. en efecto, é moi infrecuente que as armas compartan panel con cuadrúpe-
des e antropomorfos e a imaxe do pequeno guerreiro sostendo a gran espada é absolutamente 
única. A explicación máis apropiada que poda dar sentido a esta estraña combinación de 
deseños é que pedra das Ferraduras fose orixinalmente un petróglifo de armas en posición 
activa. o suposto petróglifo, “orixinal”, estaría formado por tres representacións de estelas 
antropomorfas, polo menos dous puñais e posiblemente varias alabardas, das cales soamente 
conservaríamos o mango, cuxo extremo remataría en gancho, así mesmo, parte da folla desta 
posible alabarda se situaría á dereita da espada e da estela. Durante o segundo período puide-
ron ser borradas as alabardas, armas inexistentes na idade do Ferro, e se engadirían os cua-
drúpedes e os antropomorfos. Aínda na actualidade son observables as diferenzas na técnica 
de gravado entre a espada e o guerreiro.

A fin da arte rupestre atlántica: cambio e tradición na representación do poder

A hipótese proposta sostén que a arte rupestre atlántica foi producida dende o neolí-
tico ata o Ferro i. Ó longo destes períodos mantívose unha tradición estilística que confe-
riu certa unidade formal a tódolos petróglifos deste estilo. Anque tamén, a través destes 
mesmos períodos, tiveron lugar cambios dentro desta tradición rupestre. 

en relación á iconografía, no primeiro período, temos deseños exclusivamente xeométri-
cos: coviñas, combinacións circulares e liñas sinuosas. respecto á composición temos paneis 
cun algo grao de integración entre figuras que se expresa na tendencia a conectar tódolos 
motivos mediante liñas ou por tanxencialidade directa. existe tamén certa propensión a ocu-
par con gravados todo o espazo compositivo. por outra banda, a pedra non é concibida como 
un soporte, senón como parte da composición; as figuras non están na pedra, senón que 
ambas partes forman parte do mesmo. o espazo é a suma dos elementos que o compoñen.  
A perspectiva empregada poderíamos calificala de topográfica.

no segundo período introdúcense deseños claramente figurativos como son as armas: 
puñais, espadas e alabardas. tamén se engaden representacións de estátuas-estela e os cha-
mados “escutiformes” cuxo referente real descoñecemos. existen composicións con alto grao 
de integración, onde un suco pode formar parte de varias figuras tanxenciais, pero ó mesmo 
tempo emerxen composicións onde as figuras gañan en autonomía. As composicións expre-
san movemento. A pedra convértese en soporte, a pedra non forma parte da composición.  
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FiG. 6 – espazo e visibilidade na arte rupestre atlántica nos tres períodos.
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o espazo é concibido como o oco existente entre figuras. conviven dúas formas de perspec-
tiva, a topográfica e a tridimensional.

no terceiro período os paneis están formados por coviñas, combinacións circulares, cua-
drúpedes, antropomorfos, labirintos, etc. incremento no número de deseños, que xa non son 
representados a tamaño natural como no bronce. tanto as figuras como as composicións 
expresan movemento. mantense unha perspectiva tridimensional. Abandónase a perspectiva 
topográfica.

con respecto á construción do espazo no contorno dos petróglifos, na figura 6 represén-
tanse os cambios experimentados pola arte atlántica nos tres períodos. no primeiro período 
os gravados sitúanse en superficies a rentes do chan ou sobre afloramentos rochosos que per-
miten a visibilidade da paisaxe situada tralo petróglifo. tanto o emprazamento como o tipo de 
composición permiten a disposición en círculo dos observadores dos gravados. no segundo 
período conviven dúas formas distintas de mirar, por un lado mantense nalgúns petróglifos 
a do período anterior, pero noutros introdúcese un novo tipo de soporte que se impón no 
campo visual e que obriga ós observadores a abandonar a distribución circular. no terceiro 
período existirá soamente este tipo de mirada, a paisaxe situada tralo petróglifo desaparece e 
os observadores han de situarse sempre enfrontados ó panel.

A arte rupestre atlántica parece sufrir dous procesos de desaparición diferentes depen-
dendo da zona concreta á que nos refiramos. un máis temperán, tería lugar nas postrimerías do 
neolítico Final/inicios da idade do bronce (c. 2500–2400 a.c.), onde, nas rexións máis meridio-
nais e orientais, en termos xerais ó sur e este do río miño, a arte rupestre parece ser substituída 
por representacións máis o menos abstractas da figura humana: as denominadas estatuas men-
hir ou estatuas-estela, que en ocasións presentan armamento metálico, e cuxa cronoloxía pode-
ría estenderse ata o bronce Final (Jorge & Jorge, 1990). Deste xeito, no neolítico, a arte atlántica 
ocuparía a parte setentrional das illas británicas, todo o actual territorio galego e o noroeste de 
portugal situado ó norte do río vouga. A partir da idade do bronce e no Ferro i a distribución 
deste estilo restrínxese notablemente e só é localizable no terzo occidental da Galicia actual.

notAs

1 Estes argumentos non semellan convencer a investigadores portugueses (Baptista 1981, 1984).
2 esta proposta cronolóxica xa foi exposta en santos (2005, 2008) e santos & seoane (2010), aínda que recentemente foi 

obxecto de pequenas revisións de matiz, no fundamental segue a ser a mesma.
3 Para Peña e Rey os chamados idoliformes poderían ser incluso anteriores, concretamente na transición entre o IV e o III milenio 

(Peña & Rey 2001, p. 110), pero quizáis non contemos cos suficientes datos como para afirmar tal extremo.
4 Nesta catalogación descartamos Chan de Deus e Monte da Laje por tratarse de representacións de armas máis que dubidosas.
5 O tema da cronoloxía do estilo atlántico explícase de xeito máis pormenorizado en Santos (2005, 2008a, 2008b; Santos & Seoane, 

2010).
6 O uso exclusivo do granito é só aplicable ó caso da Península Ibérica xa que en zonas das Illas Británicas tamén é empregada a 

arenisca.
7 Non faltan de forma puntual algunhas figuras en superficies moi inclinadas, pero a tendencia á horizontalidade é clara.
8 Estes mesmos principios parecen ser seguidos por composicións como as de Gavrinis (Bretaña) o New Grange (Irlanda).
9 Para Vázquez Varela esta espada se trata dunha lingua de carpa, polo tanto posterior ás restantes e encuadrable no Bronce Final (Váz-

quez Varela, 1997). Efectivamente o surco deste gravado é diferente ó dos restantes motivos. Por outra banda para Comendador Rey 
as figuras gravadas nos petróglifos non presentan o suficiente grao de detalle como para poder determinar o seu tipo (1997).

10 Tal e como a describe Vázquez Rozas (1997, p. 141).
11 Este tipo de perspectiva non é universal, de feito na arte precolombina americana este tipo de perspectiva parece inexistente 

(Velandia, 2006).
12 Esta concepción do espazo é descrita por Hernando (2002, p. 94) para sociedades cun baixo grao de complexidade.
13 Quizáis se poderían citar dúas posibles figuras de mulleres no petróglifo de Laxe da Rotea de Mendo (Campo Lameiro), que en 

todo caso son unha excepción
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