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Inventario D-525

Clasificación Genérica Xoiería; Obxectos de uso persoal: accesorios; Orfebrería

Objeto/Documento Arracada

Tipología/Estado Morfotipo I

Conjunto Tesouro do castro de Recouso

Materia/Soporte Ouro

Técnica Laminado
Filigrana
Granulado [Formada por dúas paredes, dous bordos formando unha
estructura oca que para obter consistencia recheanse con po de
arxila, ou ben cunha parede interna de ouro. As técnicas decorativas
de elaboración empregadas amosan unha técnica altamente
refinada.]
Fundición

Dimensiones Altura = 96 mm; Peso = 18,10 gr

Descripción Tesouro de Castro Recouso

Tipoloxía: penanular de suspensión supra-auricular, constituida por
unha estructura pendurante en forma de "media lúa" e unha cadeíña:
Morfotipo I, de "media lúa simple".

Arracada completa con cadeíña de suspensión en forma de "media
lúa". Está formada por dúas caixas decoradas que forman as caras,
elaboradas con fíos de filigrana mediante bandas concéntricas de
arames trenzados. No bordo, o cerco externo presenta dúas bandas
de triángulos alternos granulados. No bordo interno aparecen dúas
bandas lisas, posiblemente pola perda dunha decoración semellante
á do Inv. D-523, é dicir, a mesma que a do cerco externo, engadindo
os extremos unha travesa ou "trancelín" moi deteriorado. Soldadas a
un dos extremos do "trancelín" aparece unha armela engadida a
outra libre e esta a outra. O enganche do outro extremo perdeuse.
Estas argolas fixan os remates tubulares cilíndricos compostos dun
corpo formado por fíos enrolados e molduras de remate granuladas.
Destes tubos sae a cadea de suspensión, formada por catro cabos
de armelas entrelazadas formando o tipo chamado "cadeneta
etrusca" .

Iconografia Triángulos

Datación 400[ac]=1[ac] (Entre s. IV a I a.C. O deficiente rexistro arqueolóxico
impide apuntar unha posible cronoloxía. Descoñécese o contexto
claro onde apareceu e a investigación da ourivaría castrexa e do
conxunto arqueolóxico de Recouso aínda non está moi avanzada.)

Contexto Cultural/Estilo Cultura castrexa

Lugar de Producción/Ceca Galicia (España, Europa do Sur)

Uso/función Adorno persoal de persoas de alto rango en cerimonias. A cadeíña
da que penduraba a estructura de media lúa situábase por riba do



pabellón da orella. Outras pezas utilizábanse para fixar nas roupas.
No caso particular do Tesouro de Recouso, o desgaste das pezas
amosa un longo uso.

Lugar de Procedencia Marzoa (San Martiño)

Lugar Específico/Yacimiento Castro de Recouso

Clasificación Razonada Tesouro de Recouso: é un producto propio da ourivaría que se
desenvolve nas últimas centurias previas ao cambio de Era e que no
NW penínsular conta cunha longuísima tradición de forte raizame
iniciada a finais do terceiro milenio antes de Cristo coa producción de
xoias simples, diademas e gorxeiras de tiras, para ir incorporando
obxectos de natureza máis complexa a medida que o tempo vai
avanzando. A culminación desta evolución consíguese en plena
época castrexa coa simbiose de diversas tradicións estéticas
(autóctonas, centroeuropeas e mediterráneas, fundamentalmente) e
avanzados coñecementos técnicos (emprego de filigrana, granulado
e soldadura,  fundamentalmente) que se suman aos xa
experimentados tradicionalmente (martelado, puntillado, impresión,
repuxado, estampillado, etc.) para dar forma a unha producción
artística de extraordinario refinamento e sumamente abondosa e
variada. As arracadas de Recouso presentan características comúns
a un exemplar de Bretoña, dous de Masma e un de Viladonga e
conforman un interesante conxunto co material arqueolóxico
asociado.

Posiblemente, o lugar do achado fose o mesmo lugar onde o ourive
traballaba dentro do castro. O longo uso das pezas, engadido a
forma do seu achado no interior dun recipente xunto coas tortas e
mesmo cunha suposta "pedra de toque" fan pensar nun esconderixo
de tesaurización pertencente a un ourive. Os achados no mesmo luar
de fragmentos de escoura e carbón vexetal, elementos asociados á
fundición  de metais, levan á idea de que era tamén o seu sitio de
traballo.

Depósito de Manuel Mucientes Iglesias, representante como
depositante da colección do seu tío Felipe R. Romero Carrete.
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Forma de Ingreso Depósito

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 18/07/2002
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