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Resumo: O noso traballo parte dun achado arqueolóxico casual feito a inicio do século 

XX, que nos ámbitos académicos é coñecido co nome de tesouro da Urdiñeira.  

Como no caso de outros “tesouros arqueolóxicos”, a historia da súa descuberta é a 

historia dun desentendemento, o que se da entre “a ciencia oficial” e as xentes. 

Atopados dun xeito casual, estes obxectos son 

arrancados do seu acubillo e levados para o 

interior dunha vitrina vixiada, onde permanecen 

illados e mudos. 

A nosa proposta parte do proxecto de 

recuperación dun contexto para este conxunto 

icónico en varios niveles. Pretende, por unha 

banda, contextualizalo no seu ámbito xeográfico, 

xeolóxico e arqueolóxico, facendo un especial fincapé no ámbito tecnolóxico da 

metalurxia do Bronce Final. Por outra banda, non menos importante é a recuperación do 

seu contexto de achado e a súa chegada ó mundo contemporáneo, a través da 

historiografía e da etnografía.  
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O obxectivo desta investigación non so é inserir o conxunto nun discurso relativo ó 

poboamento prehistórico da Urdiñeira, senón tamén sobre o contexto histórico do 

mundo contemporáneo no que foi recuperado. Por último se deseña como unha 

estratexia de intervención en termos de valoración do patrimonio dentro dun modelo de 

desenvolvemento sostible. 

   

 


