CASTRO DE BARDAOS

Castro de Bardos, 1956

Bardaos é a parroquia de menor superficie do concello, apenas 7 km ², mais amosa
todas as características dun territorio fronteirizo: Bardaos (sufixo *bard), significa
precisamente iso: borde, límite, lindeiro montañoso. Así pois –xunto cos castros de
Monte e o Coto (altura rochosa) Agudo– delimitaba polo norte o territorio primixenio
dos primeiros habitantes do Val (Trasancos?). E o seu límite no Sur eran o Golpeiro e
Pena Escrita.
Bardaos (igual que Monte) foi, sen dúbida, terra abondosa en pastos e caza. Unha
terra brava. Todos os seus topónimos reforzan esta hipótese: polo norte aparece
Leboriz (lugar con abundancia de lebres); Carbeiral (monte espeso de leña miúda,
algún carballo e fentos); mais ao sur sitúanse Sanguiñeira (bosque de amieiros
negros) e Curveiro (grandes rochas ou lugar de moitos corvos); a presenza humana
concentrase en torno ao Castro, epicentro de Bardaos, corazón neurálxico e de
control do val de Veiga (terreo fértil ás beira do río). Os seus habitantes mantiñan
contacto visual cos veciños castros de Monte, especialmente a Escoitadora, e o pico do
Coto agudo.
A presenza humana nos topónimos –ao contrario que nas parroquias do Sur do
Concello- resulta insignificante: aparece nas Loibas, (cabanas cubertas con teito
vexetal), que viven preto da Bañoca (paraxe cun pequeno charco de auga); algún novo
“pioneiro” posterior instalado en Casanova ou Randulfe (topónimo de Randus). Non
hai apenas alusións á terras de cultivo, o que avalía a especialización agrogandeira e
caza de Bardaos dende tempos inmemoriais.
O Castro de Bardaos amósasenos rodeado por unha fértil veiga e varios ríos e
regatos: Río das Forcadas e Río do Balugueiro; no seu redor agroman aínda
numerosos topónimos que acreditan o asentamento prerromano: Castro, Croa,
Muíño do Castro, etc.; en xeral mantén un bo estado de conservación, coa croa
(chaira redonda no cumio do castro), mais ou menos despexada. Polo seu carácter
“fronteirizo” podería ser un emprazamento moi axeitado como obxecto de estudo
arqueolóxico ou para un proxecto de arqueoloxía comunitaria ou colaborativa. Baixa o
documento cos datos básicos publicados en "Catalogación castrexa da bisbarra de
Ferrol". Cadernos do Ateneo Ferrolán nº 5 (1987).

