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Ámbalas dúas vilas están relacionadas coas predicacións do Apóstolo Santiago 

A orixe da ruta postxacobea a Fisterra e Muxía 
ven dada pola atracción do Promontorio Nerio 

PorXOSÉM. LEMASUÁREZ 

A orixe da ruta postxacobea a Fisterra e Muxía debe buscarse na 
ancestral atracción que o chamado Promontorio Nerio (cabo de Fiste
rra) exerceu desde moi antigo na historia mítica de Galicia. Cóntase 
que os exércitos romanos de Décimo Xunio Bruto (137 a. C), os pri
meiros que venceron ás tribus galaicas, quedaron abraiados cando vi-

ron que o sol se afundía nas augas mariñas do horizonte fisterrán. A 
lenda da Barca tamén está íntimamente relacionada con estas peregri
nacións. Ámbalas dúas vilas están relacionadas coas predicacións do 
Apóstolo Santiago. Tamén existen referencias históricas da existencia 
dunha ruta do final do Camiño Xacobeo por terras de Soneira. 

A lenda da Virxe da Barca 
está ligada a Fisterra e ten moi
tos puntos en común con outros 
santuarios situados nun lugar 
perdido dos acantilados á beira 
do mar. Nalgúns aspectos (unha 
barca de pedra que chega por 
mar cun personaxe para auxiliar 
a outro) lémbrano-la lenda de 
San Andrés de Teixido, o outro 
apóstolo importante de Galicia. 
Tanto unha coma outra lenda 
son anteriores ó cristianismo e 
teñen a súa orixe nos antigos 
cultos ás pedras ou cultos litolá
tricos. O historiador español 
Américo Castro relaciona a len
da Xacobea da Barca co mito 
grecorromano de Cástor e Pó
lux, os dous inseparables irmáns 
xemelgos (os Dióscuros ). 

A lenda cristiá da Barca -que 
tamén garda moita semellanza 
coa da Virxe do Pilar de Zarago
za- relata as aventuras do Após
tolo Santiago pola vella Galla
ecia romana predicando o evan
xeo, en concreto, pola mítica ci
dade ou poboado de Duggium, 
cercana ó Promontorio Nerio; 
tiña moi escaso éxito nestas 
prédicas, e a propia aldea de 
Duggium (Duio) vai quedar 
asulagada polas augas en casti
go divino por non escoita-la pa
labra do Apóstolo. Todo segun
do a lenda, o filio de Cebedeo di
rixiuse cara á beira do mar, onde 
hoxe está Muxía, e alí vai reci
bí-la visita reconfortante de 

As peregrinacións a Fisterra están baseadas en lendas moi antigas 

María, a Nai de Xesús, que aín
da vivía en Palestina. 

Aparición da Virxe 

A humilde vila de Muxía ha
berla de loitar durante moito 
tempo coa cidade de Zaragoza 
por· se-lo primeiro lugar onde 
tivo unha aparición da Virxe. 

María dalle alento e asegúra
lle o futuro éxito da súa prédica 
en terra galaica, ordenándolle 
que regrese a Palestina, pois alí a 
súa misión estaba rematada. A 
Virxe chegara xunta ó Apóstolo 

· nunha barca de pedra cunha 
vela e cun temón do mesmo ma
terial: son a Pedra de Abalar e a 
Pedra dos Cadris, respectiva
mente. As crenzas viñéronse 
mantendo ó longo dos séculos 
no fundamental. 
· Seica serviu tamén para as or

dalías medievais e de leito para 
os antiquísimos ritos fecundato
rios para os matrimonios estéri
les (coma a pedrada desapareci
da ermida de San Guillerme de 

Fisterra); a segunda pedra é a 
dos poderes curativos; por em
baixo dela os enfermos de reu
ma, riles e lumbago. 

Un dos personaxes quemáis 
defendiu a primacía da apari-

ción da Virxe en Muxía antes ca 
nas beiras do Ebro, foi un ilustre 
soneirán, o historiador Antonio 
de Rioboo y Seixas Villarde
francos, nacido nas Torres do 
Allo en 1685, e morto en 1.763; 

O recorrido do «Camiño francés» 
O «Carniño francés», a Fisterra e Muxía, máis utilizado 

era o que conducía de Santiago a Ponte Maceira, pasando 
despois por Negreira, Brandomil, Orbellido, Hospital, zona 
de Buxantes e, á altura de .Fon te Santa, bifúrcase en dous ra
mais; un cara á vila do Cristo, pasando por Cee, Corcubión e 
Sardiñeiro, e outro cara a da Barca, por Trasufre, Senande, 
Vilaestose, Fumiñeu, Cebráns, mosteiro de San Martiño de 
Ozón e mosteiro de San Xián de Moraime. 

Había outro camiño que enlazaba as vilas de Muxía e Fis
terra, chamado o «Camiño da Costa». De Muxía ía a Figuei
ras, Xurarantes, Guisamonde, Frixe, Baosilveiro, Lires, 
Duio e Fisterra. Nos relatos dos peregrinos, o que chegaba a 
Fisterra continuaba cara M uxía e viceversa. 

Entre 1.446 e 1.448 un anónimo peregrino alemán narra 
como desde Fisterra pasou á Barca de Muxía, «sen dúbida a 
cousa ruáis estupenda e milagrosa que vin en toda a viaxe», 
según dí. E engade que foi capaz de abala-la pedra con toda 
facilidade. No 1.466 o barón de Rosmithal, de Bohemia, di 
que de Santiago á Estrela Escura (Fisterra) hai 14 millas. A 
metade do camíño indica que viu na costa unha nave cos seus 
remos de pedra. Hai moitos outros exemplos similares. En 
Corcubión, Cee, Muros e Noia tamén desembarcaban pere
grinos que viñan de Europa. 
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entre outras moitas obras que o 
acreditaron coma un dos primei
ros historiadores de Galicia, pu
blicou en Santiago no ano l. 718 
o traballo titulado «La barca 
más prodigiosa». 

No libro de Rivadulla Porta, 
M. Canosa Mouzo e J. A. Cas
tro, recóllense varios testimo
nios da existencia dunha ruta de 
prolongación do camiño dos pe
regrinos a Compostela: moitos 
deles sentían a necesidade de 
chegar ó cabo do mundo coñeci
do e de visita-lo lugar onde se 
dicía que a Nai de Deus se pare
cera ó filio de Cebedeo. 

No ano 1.119 hai unha do
azón do emperador Alfonso VII 
(de Castela, León e Galicia) ó 
mosteiro de Moraime -onde o 
reí se criara de pequen o, ó ampa
ro do Conde de Traba- para que 
se destinase a «sustento dos pe
regrinos e hóspedes que pasasen 
por alÍ». No ano 1.595, nun foro 
de Moraime fálase do «Camiño 
francés», que se identifica con 
camiño de peregrinos (en 1.656, 
1.670, 1.719). No 1.606 o mos
teiro de Moraime cobraba a loi
tosa ós romeiros que morreran 
nas súas terras. A loitosa era un 
imposto que daba dereito a 
apropiarse da mellar cousa de 
catro pés que tivera morto. 
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Nas terras de 
Soneira hai restos 
das peregrinaxes 

a Compostela 
É de supoñer que moi- . 

tos dos peregrinos chega
dos de Europa desembar
caban tamén en Camari
ñas e máis no porto fluvial 
de Cereixo, na desemboca
dura do río Grande. Na 
igrexa parroquial de San
tiago de Cereixo consérva
se unha _das ruáis antigas 
representacións artísticas 
da traslación do corpo do 
Apóstolo: a do templo ro
mánico da porta sur da 
igrexa (século XII). 

Eses peregrinos toma
rían o camiño de Compos
tela cara a Vimianzo, to
mando algún dos vellos 
camiños que Elisa Ferreira 
Priegue describe en «Los 
caminos medievales de 
Galicia»; ben o chamado 
«Camiño da Calzadiña» a 
través dos montes Faro e 
Sangro ou ben remontan
do o curso do río Grande, 
por Carantoña e Calo. Se
guindo este curso fluvial 
a topamos unha serie de er
midas que ligan o culto da 
Virxe co de Santiago: Cas
trobuxán, Nosa Señora da : 
Lagoa, en Salto -que a fi
nais do século XVIII in
troduciu o culto da Virxe 
Peregrina, a única desta 
advocación no arcipresta
do de Soneira- Monteto
rán, en Bamiro, Cruceiro 
dos Santos, entre Pazos e 
Bamiro e a Ermida Vella, 
de Tines. ¿Estarían estes 
santuarios nunha destas 
rutas entre os portos cos
teiros e Santiago?. 

Para toma-la dirección 
de Compostela, os vellos 
camiños de Soneira non 
partían de Baio, como su
cede coa actual estrada 
que hace na Cacharosa, 
construida a finales do 
século XIX. De Vimianzo 
saían duas rutas cara a Te
rra de Xallas, unha por 
Castromil cara a Tines, se
guido despóis pola vella 
porta de Vilar - que con
serva (eso penso) aínda 
hoxe restos da calzada
por Zas, Follente, ascen
dendo a Xalllas non por 
onde vai a estrada actual, 
senón virando cara ó sur 
para chegar a Cícere e Vi
lar de Céltigos. 

O outro camiño que saía 
de Vimianzo na dirección 
da cidade do Apóstolo su
bía á meseta de Xallas po
las Casasnovas, Serramo e 
Santa leía de Roma. Logo 
podíase seguir por Cícere. 
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