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O caso dos batáns do Mosquetín, unha industria de artesanía popular, á beira do río  
Grande, pode chegar a ser o gran símbolo, o punto de referencia positiva que tanto ne-
cesita este fermosísimo país da Costa da Morte para comprender que no seu patrimonio 
natural e histórico ten unha das garantías de vida para os seus fillos. 

(MANUEL RIVAS, Premio Nacional de Narrativa, 19-01-1992)

O vigoroso esforzo reivindicativo de varias asociacións da Terra de Soneira logrou, logo de 
anos de vixilias esforzadas e de non obter máis que silencios administrativos, ver satisfeita 
esa reivindicación de recuperación dos batáns do Mosquetín que durou anos.

(MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ, Membro do Museo do Pobo Galego, 2003)
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Introdución 
Se reducimos a dous os elementos definitorios da paisaxe da Costa da Morte, 
estes serían o mar e a pedra. Un e máis outro representan a personalidade 
atlántica e granítica dun territorio cargado de lendas ancestrais que nos 
falan da morte do Sol no finisterrae, ou de historias vividas de naufraxios 
provocados pola dureza dos temporais na costa. A forte presenza de grandes 
penedos labrados polo vento, algúns deles con fantásticos perfís zoomórficos 
ou antropomórficos, callou na imaxinación dos nosos devanceiros e influíu 
seguramente na peculiar relixiosidade do pobo. Hai indicios de antigos cultos 
ás pedras e aínda hoxe atopamos abundantes rochas sagradas cargadas de 
tradicións. Entre elas, as situadas preto do santuario da Barca, en Muxía. 
Tamén as fontes, os camiños, as árbores, falan desa remanencia doutros 
xeitos de manifestar o íntimo sentir do pobo e que na Costa da Morte 
parecen estar aínda vivos.

O cruceiro, sendo obviamente un obxecto de culto cristián, representa 
ben este sentir atávico polo que pedra e cruz conviven na paisaxe nunha 
mestura de superstición e devoción popular. É quizais a produción artística 
máis abondosa na xeografía galega, especialmente no litoral. Nas comarcas 
da Costa da Morte contamos con numerosos exemplares espallados 
polas parroquias e concellos que a forman. Á cantidade podemos engadir 
a calidade de moitos deles e a variedade en canto a tipoloxías e estilos. 
Por seren creacións localizadas en espazos abertos, a súa fasquía está 
impregnada deses elementos paisaxísticos e lendarios que caracterizan a 
rexión. Humanizando a paisaxe, como un fito espontáneo e íntimo de pedra 
e feitura humana, convértense decote nun lugar senlleiro, de repouso ou 
miradoiro natural. Así foi para o bardo bergantiñán Eduardo Pondal e así se 
reflectiu nos seus versos:

E ao pé de aquel cruceiro 
que ergueron nosos abós, 
contemprei meu val nativo
con triganza e con tembror.

Orixe e evolución dos cruceiros. A cruz, signo tamén precristián, e con 
diversos significados, vai simbolizar a preeminencia da Igrexa no territorio. 
A súa materialización en pedra quere manifestar a vocación de eternidade 
da fe e da institución. Sendo xa a cruz, como emblema do cristianismo, un 
signo unívoco, en canto a construcións populares en pedra hai que distinguir 
tipoloxicamente entre cruz e cruceiro. Para Alfonso R. Castelao (1950) o 
cruceiro ten carácter monumental. Clodio González Pérez (2003) precisa 
que para selo o cruceiro debe ter cando menos unha imaxe. Pero as cruces 
simples sen figuras posúen un valor antropolóxico (do que non carece, por 
suposto, o cruceiro) cun significado que para o pobo non é inferior ó seu valor 
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artístico. Na Costa da Morte contamos con numerosas 
cruces nas beiras de camiños e estradas, sobre os 
muros de igrexas e vivendas, sobre os hórreos e 
as fontes, marcando límites de leiras, santificando 
sempre o espazo. E tamén cruces mariñas no litoral 
que recordan a morte dalgún mariñeiro ou mariscador, 
como as famosas do Roncudo de Corme. Todas elas 
conforman un conxunto de grande interese etnográfico. 
Hai algunhas referencias documentais desde a Alta 
Idade Media respecto a este tipo de cruces que, nun 
principio, puideron ser de madeira ou mesmo pintadas 
sobre outras superficies. 

Os cruceiros galegos máis antigos son os formados 
coas chamadas cruces góticas, datadas entre fins 

Cruz ó pé da estrada en Canduas. 
[JMLC]

do século XV e comezos do XVI. Para Castelao estes cruceiros chegaron a 
Galicia desde fóra, como un xeito de materializar os novos cultos cristiáns 
impulsados polas ordes mendicantes na Baixa Idade Media, e concretamente 
polo culto a Cristo crucificado por parte de san Francisco de Asís e os seus 
seguidores, os franciscanos. Os modelos virían directa ou indirectamente das 
cruces altas bretoas e irlandesas ou das cruces de termo levantinas. O feito 
de se localizaren a maior parte deles en vilas e cidades, a súa complexidade 
iconográfica e o seu virtuosismo técnico fixo pensar en artistas ou obradoiros 
de importancia. A profusión de figuras, os doseis sobre as principais, os 
motivos decorativos nos paus da cruz, pertencen á arte máis elaborada. 
En Galicia consérvase unha ducia escasa destas cruces monumentais e a 
maioría parecen colocadas posteriormente sobre varais, o que fai pensar 
nunha orixe independente do propio cruceiro. Na Costa da Morte contamos 
cun par de exemplos, o de Santa María das Areas, en Fisterra, similar a 
outros coñecidos, e o cruceiro dos Santos (Bamiro-Vimianzo), un dos poucos 
estudados de xeito individual e singular tanto pola iconografía que presenta 
como polo seu estilo, afastado das tendencias xerais. Nestes dous casos a 
localización non concorda coa idea común de que as cruces góticas sexan 
obras urbanas.

Os primeiros cruceiros dos que coñecemos a data con seguridade son 
do último terzo do século XVI. Recentemente, Frutos Fernández (2010) 
relacionou estes exemplares coa epidemia de peste que asolou o reino de 
Galicia desde a década de 1560. Acompañando a construción de ermidas 
baixo a advocación de san Roque, santo protector contra esta doenza, e 
a carón dos camiños de entrada e saída de aldeas e vilas, aparecen como 
elementos protectores e purificadores fronte ó mal, presentando as imaxes 
da devoción ó aire libre. Igual que as cruces altas bretoas, das que falara 
xa Castelao en similares termos, manifestan o medo da xente á morte e 
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Crucifixión do Cruceiro dos Santos 
(Bamiro-Vimianzo) [JMLC]

á condenación eterna e imitan formalmente as 
cruces procesionais. Ben puidera ser este o caso 
da chamada Cruz de Baixar ou cruceiro de San 
Roque (á entrada de Fisterra), ou o de San Roque 
da Ermida (Anos-Cabana).

Pero o espallamento definitivo dos cruceiros polo 
rural galego, dun xeito moito máis acentuado que 
no resto da península, dáse desde os últimos anos 
do século XVI e, sobre todo, nos séculos XVII e 
XVIII. Os cambios que se producen na práctica 
católica coa Contrarreforma, e, en concreto, 
os acordos do Concilio de Trento (1545-1563), 
parecen ser o motivo principal deste fenómeno. O 
temor ó inferno do crente medieval tórnase agora 
en esperanza ante a “aparición” do purgatorio. As 
penas que as almas dos defuntos deben cumprir 
antes de acadar o Ceo poden ser redimidas por 
familiares a través de oracións ou doazóns, e tamén 
se poden acadar indulxencias en vida (Castelao, 
1950; González Pérez, 2003; Arribas Arias, 2012). 
Erixir un cruceiro vai ser o medio máis común de 
materializar esta consigna, converténdose así en 
monumento eminentemente popular debido ó fervor relixioso e ó afán 
tridentino de instruír as xentes (Fernández de la Cigoña, 2009), favorecido 
na Galicia rural pola diseminación da poboación. Os autores son xa canteiros 
da terra que asimilan e interpretan modelos de fóra.

Configurada xa a tipoloxía do cruceiro con plataforma, pedestal, varal, capitel 
e cruz, incorpóranse, seguramente coa influencia das ordes mendicantes, 
novas advocacións e temas ás figuras da cruz e accesorios do conxunto. Así 
a figura da Virxe co neno, presente na maioría das cruces góticas, vai deixar 
o seu lugar á Virxe das Angustias, que sostén o fillo morto (conxunto tamén 
denominado Piedade). Tanto a Virxe como san Francisco e outros santos 
van protagonizar o espazo do cruceiro como intercesores entre o pecador e 
Deus Pai. O dramatismo e a teatralidade das escenas vaise acentuando pola 
sensibilidade artística e relixiosa do período barroco. As figuras van adoptando 
posturas máis complexas e separándose máis da cruz, creando ocos. As 
cruces son máis esveltas, as roupas movidas... (González Pérez, 2003).

Desde fins do século XVIII os cruceiros levántanse máis por tradición que 
por devoción e os modelos comezan a repetirse. Na primeira metade do 
XIX decae a construción de cruceiros. Cara ó final deste século repunta 
grazas ós emigrantes e ós cregos. No século XX, os cambios na fe fan que 
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Partes dun cruceiro [RML]

vaian perdendo o seu sentido orixinal. Érguense novos exemplares xa como 
simples obxectos decorativos, nas propiedades privadas e nos espazos 
públicos urbanos.

As partes do cruceiro. Normalmente o canteiro 
traballaba as pezas por separado no seu obradoiro 
e, despois de transportalas en carro, montábaas no 
lugar encaixando unhas nas outras.

A plataforma é unha base habitualmente cadrada 
e pode ter varios chanzos, xeralmente tres. Ex-
cepcionalmente hai plataformas de base circular 
(Leiloio-Malpica), triangular (Gándara e Romelle, no 
concello de Zas), ou octogonal (parroquial de Laxe; 
Paizás, en Cambeda-Vimianzo). En moitos casos 
hai unha mesa ou pousadoiro pegado para servir 
nas paradas de procesións -en especial na de Cor-
pus Christi, na que se saca da igrexa o Santísimo- e 
enterros. Entre a plataforma e o pedestal as ve-
ces hai retablos de ánimas, coma os de Serantes 
(Laxe) e do Sacramento de Cesullas (Cabana). Nun 
ámbito máis urbano aprovéitanse para colocar fon-
tes (o Cruceiro da Praza de Fisterra; o da rúa da 
Madalena de Cee).

O pedestal pode adoptar tamén diversas formas, 
aínda que a máis común é a cuadrangular. 
Representa o Calvario a xeito de cume onde se 

chanta o varal, e por iso pode ir decorado con caveiras, ósos ou réptiles 
(pedestal do adro de Tines). Tamén pode acoller gravados os instrumentos 
da paixón de Cristo: as tenaces, a esqueira, os cravos… (cruceiro da Devesa-
Bamiro). É o lugar onde adoitan ir as inscricións, se as hai, que informan 
sobre quen encargou a obra, a data de construción etc. (pazo de Amarelle, en 
Nemeño-Ponteceso). Coñecemos, pois, os nomes dalgúns doadores, pero 
apenas de autores de cruceiros, agás algún contrato escrito nos arquivos 
parroquiais, como veremos máis adiante. 

Para o varal utilízase un único bloque de pedra, que ás veces é moi alto e 
está feito coa chamada “pedra de conta”, como o de Romelle (Loroño-Zas). 
Adoita ser de sección oitavada ou cadrada, con chafráns ou non, aínda que 
tamén pode ser cilíndrico. Con acanaladuras de xeito nesgado é o dun dos 
cruceiros do santuario da Barca (Muxía). Con estrías o de San Marcos de 
Corcubión, e tamén o do cemiterio de Cee (en zigzag, verticais…). Tamén 
estriado pero en espiña de peixe, o de Paizás (Cambeda-Vimianzo), do 
séc. XVII. Pode levar figuras en relevo ou acaroadas (o de Trasouteiro, en 
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Vimianzo), ou instrumentos da Paixón, como a coroa de espiñas, cravos, 
martelo, esqueira, tenaces. É frecuente no sur de Galicia o tema do pecado 
orixinal representado nas figuras de Adán e Eva, que aquí vemos no caso da 
Escobia (Corme). No chamado cruceiro de Fuentes, de Baio, colocaron un 
reloxo de sol orientado cara ó norte en vez de facelo cara ó sur (o cruceiro 
trasladouse de sitio nos tempos actuais e preferiuse que mirase cara ó 
camiño e non cara ó Sol).

O capitel pode adoptar diferentes formas, en especial a cilíndrica e a cadrada. 
A maior parte deles inspíranse no estilo xónico. Hai casos particulares como 
o capitel esférico do cruceiro dos Romero (Canduas-Cabana) que ademais 
contén a serpe tentadora. O do santuario da Eirita (Anos- Cabana) é piramidal 
escalonado. Adoita ter decoración xeométrica ou vexetal, volutas nas 
esquinas e/ou cabezas de anxos e querubíns nos lados. En Cores (Ponteceso), 
curiosamente, vemos estes substituídos por cabezas de demos. Ben no 
propio capitel ou na base da cruz, aparecen frecuentemente representadas 
a caveira e as tibias que son o triunfo sobre o pecado.

A cruz pode ser de sección cadrada ou cilíndrica, moldurada ou con variantes. 
Pode ter remates decorados (florenzados etc.). Os paus poden ser espiñosos 
ou nodosos, imitando o tronco dunha árbore coas pólas serradas (cruceiro 
dos Santos, en Bamiro). Nos máis vellos hai decoración tamén nos paus, 
que pode ser de bólas (Cruz de Baixar, A Rapadoira, ambas en Fisterra). 
No anverso representa o suplicio físico de Xesús crucificado, e no reverso 
a dor moral da Virxe María, mantendo entrambos un artístico equilibrio 
(Castelao, 1950). A Virxe aparece co neno en brazos nas cruces góticas. Xa 
no XVI aparecen as primeiras representacións da Nai Dolorosa: a Piedade ou 
Virxe das Angustias, co fillo morto nos seus brazos, con tendencia formal 
á composición romboide. Pode aparecer sentada e co fillo sobre as pernas 
(parroquial de Berdoias-Vimianzo). E logo a Virxe das Dores, coas sete 
espadas ou puñais que atravesan o corazón, representando a profecía de 
Simeón e as sete dores que tivo que pasar como nai. É frecuente a Virxe en 
oración, nalgúns casos coroada por anxos (Gándara-Zas). Máis raro que sexa 
a Quinta Angustia a que é coroada (A Devesa). Tamén se ve nun número 
bastante apreciable a iconografía da Inmaculada Concepción: María cos pés 
sobre a Lúa e coas mans entrelazadas sobre o peito. Menos habitual é a 
Virxe do Socorro ou a do Carme (Zas). 

A pomba, como representación do Espírito Santo, aparece no cruceiro da 
Casa de Pondal (Ponteceso), no de San Roque da Ermida (Cabana) e nas 
Trindades do cruceiro dos Santos e do pazo de Amarelle. A faciana de Deus 
Pai vémola no da casa de Pondal e no de San Fins de Castro (Cabana). A 
escena do Desencravo de Cristo represéntase excepcionalmente no cruceiro 
do cemiterio de Tines (Vimianzo).
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Acompañando as figuras principais da cruz aparecen nos máis antigos a Virxe 
e san Xoán (cruceiro dos Santos, Bamiro), que logo son substituídos por 
san Francisco, un frade franciscano ou por outros santos, entre os que é 
frecuente atopar a santo Antonio de Padua ou ó titular da parroquia. San 
Francisco, ou un frade da orde franciscana, aparece nalgúns casos abrazando 
o crucificado (Beo-Malpica) ou recolléndolle o sangue da chaga nun cáliz (A 
Devesa-Bamiro).

A idea da morte no sentir do pobo, tan temida como presente, maniféstase 
tamén nos petos de ánimas, tipoloxía que encarna a esperanza na salvación, 
a devoción ás “almiñas” e a posibilidade de axudalas botando esmolas no 
peto. Contan coa presenza consoladora da Virxe e van rematados por unha 
cruz. Son frecuentes sobre todo no sur de Galicia. Na Costa da Morte son moi 
escasos; de feito, só temos algúns nos concellos de Malpica e Ponteceso. 

Motivacións. Xa vimos como o espallamento do cruceiro pola xeografía 
galega se debeu á devoción popular alentada polas ideas da Contrarreforma. 
Pero esa devoción pode ter, en moitos casos, unha motivación máis concreta, 
aínda que hoxe estea xa esquecida.

Tense repetido como posible orixe dos cruceiros a cristianización de antigos 
cultos pagáns. Hoxe moitos autores desbotan esta idea por non estar 
debidamente documentada. Non obstante, outros seguen a considerar a 
posibilidade de certas pervivencias na relixiosidade popular. Para Alfredo 
Erias (2009) en Galicia o cristián e o pagán van xuntos, non poden separarse. 
Castelao falaba do costume de celebrar romarías e festas a carón da 
natureza, onde adoita haber rochas ou pedras obxecto de posibles ritos 
precristiáns. Por esta razón a Igrexa, mesmo en tempos recentes, para loitar 
contra as supersticións antigas, se preocupou de sacralizar dalgún xeito os 

Cruz de desgraza (morte dun serrador 
portugués) en Berdoias [MVA]

lugares nos que se viña celebrando algunha festa 
popular deste tipo e de chantar cruces nas pedras 
veneradas. Cruces sobre penedos son as da Pedra 
do Frade (Berdoias), nun descampado e sobre un 
outeiro próximo a un vello camiño real. Outros casos 
menos claros nos que o pedestal é substituído por 
unha rocha son a Cruz de Baixar (Fisterra) ou a máis 
controvertida Pedra da Serpe (Ponteceso).

O valor mítico das encrucilladas e o feito frecuente 
de haber cruceiros nelas fixo pensar tamén no carác-
ter protector destes para os camiñantes e peregrinos 
(Taboada Chivite, 1975; García Fernández-Albalat, 
1999). Ademais do perigo físico das rutas e bosques 
habería que ter en conta que nas lendas populares 
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as almas en pena vagan de noite polos camiños. Probablemente o sentido 
relixioso da encrucillada veña de ser lugar de enterramentos, especialmente 
de nenos non bautizados (Castelao). E por iso o que pasa diante destes cru-
ceiros detense a rezar unha oración. Están en encrucilladas o cruceiro dos 
Santos (Bamiro) -“é un lugar de mala pasaxe”, segundo un vello patrucio da 
zona- e o da Pedrosa (Malpica), entre outros. O da Devesa (Bamiro), estaba 
nunha escura volta dunha fonda corredoira; a Concentración Parcelaria do 
ano 1966 cegou esta corredoira e hoxe o cruceiro quedou sen función entre 
os piñeiros do monte. Persignarse ó pasar por un cruceiro era un vello costu-
me dos camiñantes. Abrazarse a un cruceiro seica era unha boa solución de 
urxencia para que non te levase consigo a Rolda ou Compaña da medianoite.

Vello costume de peregrinos era tamén o de deixar unha pedra nun lugar do 
camiño e formar amilladoiros. Cada unha destas pedras disque simbolizaba 
unha oración ou promesa íntima. Recentemente, coa revitalización das 
peregrinacións xacobeas, estas crenzas volven ter auxe: no cruceiro do 
Marco do Couto (Dumbría), na vía de peregrinación de Santiago a Fisterra e 
a Muxía, dun tempo a esta parte impúxose o costume de que os peregrinos 
depositen pedriñas sobre os chanzos da plataforma. 

Outros motivos da erección de cruceiros ou cruces son o anuncio da proximidade 
dun santuario, a marca dos lindes de leiras ou mesmo de parroquias e concellos 
-coma o de Pazos que divide a parroquia de Tines (Vimianzo) e a de Vilar (Zas)- a 
lembranza dunha traxedia ou morte violenta ou o cumprimento dunha promesa, 
coma o da ermida de Santa Rosa (Laxe).

Autores e doadores. Na súa maior parte son anónimos canteiros. No seu 
conciso e excelente traballo sobre os cruceiros galegos, Clodio González 
Pérez (2003: 49-60) dá unha completa relación dos santeiros galegos máis 
coñecidos, entre eles o famoso Xosé Cerviño ou Pepe da Pena, autor do 
Cruceiro do Hío (Cangas), o máis famoso de Galicia, de finais do séc. XIX. 
Xa Castelao (1950:129) nos achegara noticias documentais sobre autores de 
cruceiros na nosa zona, que recolle do Diccionario de artistas dos séculos 
XVI e XVII do arquiveiro Pérez Costanti (1930: 398): Antonio Mosquera, 
mestre canteiro de Noia, acorda o 27 de novembro de 1605 cun matrimonio, 
Rodrigo Pérez da Costa e Aldonza Villamarín, a construción dun cruceiro 
“muy bien labrado, de diez y ocho palmos de alto, con una imagen de Cristo, 
y de la otra parte una imagen de Nuestra Señora” nunha encrucillada dos 
camiños “que dicen de Villar y Agra” na freguesía de Santiago de Cereixo. 
Infortunadamente, este cruceiro xa non existe. Dous anos máis tarde o 
mesmo canteiro acorda co fidalgo Alonso de Lema, de Quintáns (Ozón-
Muxía), a feitura doutro cruceiro coas figuras de Cristo e da Quinta Angustia, 
cunha vara de catorce palmos de longo e “muy bien labrado” (Pérez Costanti, 
1930: 398).
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No tocante ós autores e ó custo dos traballos, no apéndice documental do 
tomo III da súa obra A Arte Relixiosa na Terra de Soneira (1993), X.Mª Lema 
achegou datos recollidos dos arquivos parroquiais. Nas páxinas desta obra 
aparece a primeira referencia documental do senlleiro Cruceiro dos Santos 
de Bamiro, contida no testamento de don Juan de Pazos, párroco de San 
Sebastián de Serramo, outorgado en 1671. Nel o outorgante afirma que 
o cruceiro o mandara facer seu pai, Antonio Rodríguez de Pazos [fidalgo 
residente no Ceán-Bamiro]: 

“…y por quanto dho. Antº. Rodríguez de Pazos mi Padre en su vida hizo un crucero 
que está puesto junto y en el camino que ba de Tines para el lugar de Cheis y es de 
mucha consideración y veneración y necesita de mejores escalones y fortificaciones 
por tener la cruz mucho peso e Ymágenes y los temporales le podrán derrocar, quiero 
y es mi voluntad que los Patrones de dha. Capilla [de santo Antonio de Serramo] 
y fundación y aniversario por mucho tengan obligación por quenta de los vienes y 
Rentas aella agregada arreparale atodo tiempo y por una vez digo y luego de seis 
meses de mi fallecimiento y dhos. Patronos lo reparen de lo necesario y aello sean 
compelidos por la Justicia…” (Lema Suárez, 1993-III: 469-470). 

Este cruceiro é moi anterior ó séc. XVII, como mínimo un século, pois aínda 
responde ás formas do estilo gótico do séc. XV. Quizais o que mandou facer 
o pai do testamenteiro fose o arranxo da plataforma e do varal, polo excesivo 
peso das figuras da cruz. Así e todo, é un milagre que este cruceiro se 
manteña aínda hoxe en pé, nunha perdida encrucillada de monte, despois de 
cincocentos anos neste mesmo lugar. Diversas asociacións culturais da Terra 
de Soneira -entre elas o Seminario de Estudos Comarcais- levan solicitado 
da Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta de Galicia unha protección 
especial para este cruceiro. Cumprindo coa esixencia deste organismo, o 
Concello de Vimianzo delimitou a zona do cruceiro para probar que estaba 
nun espazo público (La Voz de Galicia 23/11/2012). Agora todo depende da 
Administración autonómica.

Por citarmos datos do séc. XVIII, diremos que o cruceiro do adro parroquial 
de Lamas (Zas) foi obra dun canteiro e escultor de Borneiro, do ano 1743; tan 
só cobrara a cantidade de 161 reais pola imaxe de “un crucifijo de piedra y de 
Nra. Sra. y Sn. Juan” (Lema Suárez, 1993-III; 497); ou moi baratiño traballaba 
o home ou só cobrou unha parte da obra. No ano 1766 pagáronse en Borneiro 
320 reais pola fábrica dun cruceiro “a donde salen las procesiones que se 
hacen en el año” (Lema Suárez, 1993-III; 662).

O documento máis completo sobre os custos dun cruceiro a mediados do 
séc. XIX localizámolo no arquivo parroquial de Zas (Lema Suárez, 1993-III: 
544). Trátase do cruceiro do cemiterio, na volta do adro parroquial, datado 
no ano 1857. O autor da cruz e das figuras (Cristo e a Virxe do Carme), foi o 
escultor compostelán Francisco Rodeiro, de moita sona no seu tempo (pois 
imitaba moi ben as formas barrocas de cincuenta anos atrás), que cobrou 
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pola súa obra escultórica a cantidade de 900 reais. El só 
se ocupou da cruz e das figuras, pois o autor do resto do 
cruceiro (“la vara, peana y demás cantería”) foi un canteiro 
de Soesto (Laxe) residente en Baio, chamado Manuel 
Beloso, que cobrou 725 reais polo traballo, no que se 
incluía tamén o labor de arrincar a pedra do monte; a isto 
houbo que lle engadir 45 reais que cobraron dous homes 
por transportaren en carros a vara do cruceiro desde San 
Amedio de Sarces (Laxe) a Zas: uns 20 km de distancia. 
Pero a cousa non quedaba aquí, pois tamén se pagaron 
38 reais “por los apuntes de los picos para la obra”, 86 
reais e 12 marabedís polas parvas “dadas a los vecinos 
por los carretos que hicieron traiendo cantería desde el 
monte de Mosquetín [entre Baio e Vimianzo, a uns 10 
km de Zas], 18 reais de “pinos comprados para estadas 
necesarias para la construción del crucero”, 37 reais a 
dous peóns que axudaron os canteiros, 44 reais que 
custara “el plomo que se compró para emplomar la vara 
y el capitel”. Finalmente, como as figuras dos cruceiros 
estaban destinadas a pintarse, o pintor José Antonio 
del Anillo cobrou 970 reais por dourar e pintar as deste 
cruceiro (xunto con outras pequenas obras que fixera na 
igrexa). En total, o monumental cruceiro do cemiterio de 
Zas custou a nada desprezable cantidade de 2.863 reais, 
dos que 1.893 corresponderon á feitura e arredor de 970 

Cruceiro do cemiterio de Zas,  
de F. Rodeiro (1857) [XMLS]

á pintura. Repárese en que os traballos de escultoría e de pintura -de Rodeiro 
e Del Anillo, respectivamente- estaban equilibrados: arredor de novecentos 
reais cobrou cada un.

Como se pode apreciar, nos libros de fábrica dos arquivos parroquiais podemos 
atopar moita información sobre a datación dos cruceiros, e mesmo sobre os 
seus artífices. No presente traballo mesmo nos aventuramos a atribuír unha 
autoría a un interesante cruceiro, o do cemiterio de Tines (coa iconografía do 
desencravo), en base á semellanza das súas figuras con outras dunha igrexa 
e dun santuario da comarca.

Lendas e tradicións. Os cruceiros tamén daban pé para localizar neles 
algunhas lendas tradicionais, como a da Torre Penela (Cabana) ou para facer 
rituais curativos. Entre estes o de salvar o feto nun embarazo de risco, 
apuntado por González Pérez (2003), tamén o relatara o escritor José Mas, 
despois de escoitalo na zona de Malpica nos anos vinte do séc. XX, na súa 
novela sobre a Costa da Morte (Mas, 1998: 244). A muller encinta vai a unha 
ponte onde haxa un cruceiro xunto á comadre e a saudadora. Esta “deposita 
sal común sobre o seo da comadre e despois enche tamén coa mesma 
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materia o abdome da preñada, e sobre todo isto verte un 
líquido misterioso que leva nun frasco. Así esconxuran o 
espírito maligno para que non faga dano ó feto. Isto ha de 
facerse en sábado e ás doce da noite.”

Entre as devocións populares que aínda se manteñen, 
están as de poñer candeas e flores ou mesmo froitos do 
campo, como mazarocas de millo. Tamén hai devocións 
de tempos recentes. No cruceiro de Santa Rosa, en Laxe, 
“na Guerra Civil española arrincábanse areíñas da pedra 
onde está asentada a cruz e mandábanllas ós soldados á 
fronte de batalla” (Lema Suárez, 1993-III: 209-210).   

Patrimonio. A perda do sentido orixinal e os cambios de 
localizacións fan moito dano á consideración do cruceiro 
e súa protección polos propios veciños. Houbo actos 
de vandalismo (cruceiro de Brantuas, Ponteceso), e 
accidentes en exemplares que están en rúas e estradas 

Cruz con flores xunto á ermida 
de Santa Rosa (Laxe) [JMLC]

de moito tránsito (os urbanos de Malpica, Corme ou Carnés). Pero tamén 
o propio desgaste da pedra causado pola proximidade do océano (Niñóns-
Ponteceso) e o tempo atmosférico (O Briño, Canduas) fixeron e fan dano a 
estas obras que están á intemperie. 

Xa formando parte do patrimonio histórico-artístico, xa do patrimonio 
etnográfico, o conxunto dos cruceiros de Galicia, e, en particular os da Costa 
da Morte, integran un tesouro propiedade do pobo de valor incalculable. E 
para preservar este patrimonio cómpre facer antes unha valoración profunda 
e metódica deste labor colectivo e popular irrepetible para que o pobo, o seu 
dono, sexa quen de conservalo.

Unha síntese, un percorrido polos cruceiros máis sobranceiros

Foi tanta a abundancia de cruceiros que rexistramos no extenso territorio da 
Costa da Morte que non tivemos máis remedio que acometer nesta primeira 
fase os das dúas comarcas setentrionais (occidente de Bergantiños e a Terra 

Cruceiro da punta do Padrón (Canduas) sen 
a súa cruz, en 2011[JMLC]

de Soneira), quedando para unha segunda a zona 
meridional: a comarca de Fisterra e os concellos 
de Mazaricos e Carnota. Non pretendemos facer 
unha relación exhaustiva de todos os cruceiros 
existentes, senón tan só unha síntese, un 
percorrido polos máis significativos que, polos 
motivos máis diversos (a beleza artística, a 
antigüidade, unha iconografía inédita, detalles 
curiosos ), non se deben deixar de visitar.
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Comarca de Bergantiños 
(zona occidental)

A comarca de Bergantiños intégrana sete concellos (A Laracha, Carballo, 
Coristanco, Malpica, Ponteceso, Cabana e Laxe), pero para o noso estudo 
só temos en conta os catro últimos, que constitúen a zona occidental 
de Bergantiños, a que máis claramente forma parte da rexión xeográfica 
modernamente coñecida como Costa da Morte. 

Os catro concellos que percorremos teñen saída ó mar (Malpica, 
Ponteceso, Cabana e Laxe). Deles, o que máis terras de interior ten 
é o de Cabana. Precisamente o de maior extensión é este, con 99,8 
km2, seguido de preto polo de Ponteceso (90,6 km2), vindo despois 
o de Malpica (61 km2) e finalmente o de Laxe (36,8 km2). No tocante 
ás poboacións absolutas, con datos de 2011 (www.ines.es), son as 
seguintes: Ponteceso (6.134 hab), Malpica (6.102 hab), Cabana (4.865 
hab) e Laxe (3.366 hab). Máis interesante é saber as correspondentes 
densidades de poboación, pois a dispersión da poboación pode 
influír na abundancia ou merma de cruceiros; deste xeito Malpica 
ten a poboación máis concentrada (99,67 hab/km2), vindo Laxe a 
continuación (91,53 hab/km2), logo Ponteceso (66,70 hab/km2), e, 
finalmente, Cabana (48,54 hab/km2). Agás no caso Camariñas (121 hab/
km2), as densidades de poboación dos catro concellos bergantiñáns 
superan en todos os casos ós da Terra de Soneira, comarca moito 
menos poboada (Zas e Vimianzo andan polos 40 hab/km2). 

1ª Ruta: Concello de Malpica de Bergantiños
1. Cruceiro da Pedrosa (Leiloio)

Situado nunha encrucillada a pé do monte Neme, a un cento de metros 
da igrexa parroquial de Leiloio, en cuxo adro hai un cruceiro simple, de 
plataforma circular.

É un exemplar paradigmático do cruceiro barroco, con todos os seus 
elementos característicos. Sobre unha plataforma de tres chanzos, un 
pedestal no que apenas distinguimos unha inscrición e uns gravados 
cos símbolos da paixón (caveira, tibias en X e salamántiga). Burgoa 
(2003: 16-17) leu neste pedestal a data de 1693, o que indicaría que 
se trata dun dos máis vellos exemplares deste concello. Na cara que 
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Cruz de Padrón (Canduas) [Jorge Méndez]

Cruz da Rosa ou Cruz do Navegante (Laxe), 
na actualidade [JMLC]
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Cruceiro da Pedrosa-Leiloio [Jvs-
Mer [JMLV]

Piedade do cruceiro da 
Pedrosa-Leiloio [JMLC]

Pousadoiro da Pedrosa-Leiloio [JMLC]

mira ó norte, e montando sobre a plataforma, hai un pousadoiro que 
se apoia por diante en dous pés dereitos. Esta peza é utilizada tanto 
para pousar nela unha imaxe nas procesións, que fan parada neste 
lugar, como para facer ofrendas. Para esta última función é tamén o 
camarín de pedra que hai sobre el, en forma de cuncha, no que vemos 
un relevo que representa unha custodia coa hostia. 

Sobre o rexo varal, un capitel, e na cruz, neste lado norte, o crucificado; 
no lado contrario o tema da Piedade, moi ben tratado, onde o corpo 
do Fillo, en diagonal diante do da Nai, que cobre case por completo, 
fai unha caída harmoniosa e deixa ver un debuxo que representa 
claramente a serpe, símbolo do pecado.

Polo que contan os veciños, nesta encrucillada seguen deténdose os 
enterros e procesións, o cura di un responso e os fieis deixan ofrendas 
no pousadoiro, por ser este lugar das ánimas do purgatorio, xa que 
cruz e encrucillada non son outra cousa que o punto onde se cruzan 
os camiños dos mortos e dos vivos.
Na parroquia de Leiloio hai tres cruceiros máis: o do adro (coa Sta. Faz en relevo), o 
de Cruces (sen figuras) e a cruz de Caldas.

2. Cruceiro parroquial de Cerqueda    

Situado fronte á igrexa parroquial de Cerqueda. A súa estrutura é 
similar ó anterior, con plataforma, pedestal, pousadoiro (neste caso no 
lateral), varal, capitel e cruz. Aquí o máis interesante está no conxunto 
de figuras que compoñen a cruz, de paus acanalados e cubertos con 
aspas. Estes paus de extremos rematados en flor de catro pétalos 
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con botón central son denominados como “de azucena”. Xa o capitel 
está profusamente decorado con volutas, follas de acanto e caras de 
querubíns. 

No lado que mira á igrexa está o crucificado, ben labrado, coa cabeza 
grande e coa cartela do INRI enriba. Do outro lado a Virxe con túnica 
ondulante e os brazos cruzados no peito, a ollada alta. O conxunto 
enriquécese con outras figuras ós lados da cruz, á dereita do Cristo 
o patrón da parroquia, san Cristovo, co neno Xesús nos brazos; á 
esquerda, santo Antonio de Padua, intercesor por excelencia, que 
tamén leva o neno. O traballo escultórico do granito nestas figuras é 
de grande mérito polo detalle e as proporcións, mesmo pola feitura 
artística e harmónica do conxunto.

A parroquia de Cerqueda é a que ten máis cruceiros de todo o concello 
malpicán (e tamén das dúas comarcas estudadas), once en total. 
Ademais do parroquial temos outros con figuras (Cristo polo anverso e 
a Virxe polo reverso) en Leduzo, en Loroxo e o chamado do Pazo; o da 
Aldeola leva a Cristo no anverso e unha Piedade no reverso. Hai cinco 
cruceiros sen figuras na cruz, e tamén unha cruz simple (a das Pozacas).

3. Cruceiro da praza (Malpica)     

Situado no centro da vila de Malpica, na que, precisamente, se 
denomina praza do Cruceiro. Trátase dun cruceiro moderno, que 
seguramente substituíu a outro anterior. O novelista andaluz José 
Mas, na súa obra La Costa da la Muerte. Guía de viaje a un tiempo ido 
(1928), describe un paseo do protagonista pola vila mariñeira: “Unha 

Cruceiro parroquial de  Cerqueda [JMLC]
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praza que é un encanto. No centro, unha columna co 
seu capitel, e encima o lábaro que amosa pola súa cara a 
Cristo crucificado e pola outra non ao demo, senón á Virxe 
Santísima. As dúas figuras toscas, dun artista imperfecto, 
incipiente, están coas costas xuntas e coma emparedadas 
nos brazos da cruz de pedra” (Mas; 1998: 39). 

O exemplar que temos hoxe está sobre a mesma beirarrúa, 
nun pedestal, e ten na fronte do varal unha figuriña en pedra 
do patrón da parroquia, San Xulián o hospitalario, coa súa 
indumentaria de cortesán e os seus atributos (sombreiro e 
espada, palma do martirio e falcón nas mans). 

Na cruz, a figura de Xesús está flanqueada ós pés por 
dúas figuras orantes femininas, de xeonllos e vestidas 
con amplas túnicas; van sobre unha extensa masa de 
nubes algodonosas, que fan excesivamente pesada a 
composición para o capitel que a sostén.

Ó dorso, a Piedade está resolta cun estilo inxenuísta, 
pechando a composición con tendencia ó círculo e con 
talla grosa. As figuras, en conxunto, teñen unha aparencia 
máis ben pictórica, e pouco debe ter que ver co cruceiro 
precedente que nos descubriu o novelista Mas. 

O feito de estar nunha encrucillada de rúas estreitas e de moito 
tránsito fixo que a obra pasase por máis dun accidente e o seu 
conxunto quedou afectado non só polas sucesivas reparacións senón 
tamén polas diferentes reformas urbanísticas feitas no lugar (La Voz 
de Galicia, 17-1-2002, edición de Bergantiños-Soneira-Fisterra). 

Cruceiro da praza de 
Malpica [JMLC].

Na parroquia de Malpica temos tamén o 
cruceiro do cemiterio, con figuras, e tres 
cruces: dúas correspondentes ás ermidas 
de santo Antón e de santo Adrián; a 
terceira xunto ó mar, no chamado portiño 
de santo Adrián. A de Sto. Antón érguese 
sobre un pedestal cuadrangular e, na parte 
correspondente á cruz, presenta en relevo 
a cartela do INRI, a coroa de espiñas e 
dous cravos. A de Sto. Adrián está preto 
deste santuario, un dos máis famosos da 
comarca de Bergantiños e de toda a Costa 
da Morte, nunha espléndida paisaxe, coas Cruz de Santo Adrián [JMLC].
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illas Sisargas ó fondo; a cruz, de remates florenzados, é dunha soa 
peza, e érguese sobre unha plataforma de tres chanzos (todo o 
relativo á romaría de Sto. Adrián de Malpica en Fernández Carrera/
Vilar Álvarez, 2011: 30-34).

4. Cruceiro de Santiso de Vilanova    

Situado na parte central dunha encrucillada verdadeiramen-
te senlleira, pois por un lado ten a igrexa parroquial de San-
tiso de Vilanova, restaurada no séc. XVIII, por outro a casa 
reitoral e, finalmente, a casa pacega dos Romai Mancebo. 

O cruceiro xerarquiza o conxunto. Sobre plataforma 
cuadrangular de dous graos, pedestal cúbico, varal con 
paramentos en recadro e capitel cuadrangular moldurado, 
vai a cruz, de sección circular con remates en bólas. 

No anverso, Cristo crucificado con tres cravos, con coroa 
de espiñas, brazos moi estricados e pano de pureza atado 
ó corpo cun nó do propio pano; o rostro é moi esencial 
e inxenuísta; hai certo estudo anatómico (aprécianse as 
costelas). No reverso, unha Inmaculada coroada, coa lúa 
ós pés. 
Nesta parroquia hai outros tres cruceiros máis e unha cruz. Entre os 
cruceiros, salienta o de Beo, cunha cruz de sección octogonal de 
remates florenzados que no anverso ten un Cristo crucificado con tres 
cravos que ó seu pé ten un san Francisco abrazándoo; no reverso unha 
Virxe co neno, corado por dous anxos. É posible que sexa do séc. XVIII.

O chamado cruceiro de Camarada e o de Vigo non teñen figuras, e a 
cruz da Pontella ten na súa base, gravados, os símbolos da Paixón: 
caveira con tibias en aspa; coroa de espiñas e cravos.Cruceiro de Santiso de 

Vilanova [JMLC]

5. O oratorio de Mens

Está situado preto da ermida do Espírito Santo, onde hai tamén un 
cruceiro sinxelo. Pertence á tipoloxía dos petos de ánimas, aínda que 
en Bergantiños reciben o nome de oratorios. Unha edícula de planta 
rectangular e cuberta a dúas augas está dando as costas ó camiño. 

Presenta como fachada unha estrutura cadrada rematada en frontón 
que contén unha xaneliña cega cun arco de medio punto e columniñas, 
e onde aparecen gravadas unhas letras ilexibles. Sobre este unha 
cruz con Cristo crucificado con tres cravos, que Burgoa (2003: 20) 
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Oratorio de Mens [JMLC]

datou no século XVIII. Debaixo ábrese unha fornela con 
arco bocelado que contén un relevo en pedra, bastante 
desgastado, coa figura da Virxe das Dores flanqueada 
por dúas lanzas verticais e co corazón traspasado por 
sete frechas, que simbolizan as sete penas que lle 
profetizaran. Neste espazo adoita haber ofrendas florais, 
sinal da devoción popular aínda vixente nos fitos das 
encrucilladas. En Malpica hai outros dous oratorios: o 
da Pontella -preto de Santiso de Vilanova- e o de Santo 
Antón ou das Neves, preto do cemiterio malpicán. 

En Mens temos un único cruceiro, o do igrexario, cunha 
cruz de sección cuadrangular que no anverso presenta 
un Cristo crucificado con tres cravos e no reverso 
unha Inmaculada; as dúas figuras son de talla bastante 
deficiente, con rostros inxenuístas.

Os outros cruceiros do concello de Malpica
No concello de Malpica aínda hai bastantes cruceiros máis, algúns deles moi 
interesantes. 

Deste xeito, na parroquia de San Pedro de Barizo temos tres con figuras e dous 
sen elas. Entre os primeros é de salientar o do adro parroquial, con mesa altar, 
varal de sección circular, capitel cadrado e unha cruz que no anverso presenta 
un Cristo crucificado con tres cravos e no reverso unha Inmaculada coroada -a 
coroa parece unha tiara papal- coa lúa ós pés; pola tipoloxía da Inmaculada e a 
disposición de Cristo na cruz a obra pode ser moi ben do séc. XVIII. No lugar da 
Seiruga hai outro cruceiro que tamén pode ser barroco, do séc. XVIII: no anverso 
da cruz un Cristo crucificado con tres cravos, a cabeza caída cara a diante e os 
brazos estricados; no reverso unha Piedade; este cruceiro ten a particularidade 
de levar no varal, acaroada, a figura dun Santiago peregrino, co caxato nunha 
man e o libro na noutra.  O cruceiro do Quinteiro é o terceiro con figuras desta 
freguesía (Cristo e a Virxe). Os cruceiros sen figuras son o do Picho e o da ermida 
do Espírito Santo.

En Santo Estevo de Buño temos catro cruceiros, tres deles con figuras e tan 
só un (o do adro parroquial) sen elas. Entre os primeiros, o do cemiterio leva no 
anverso un Cristo crucificado con tres cravos, cos xeonllos moi flexionados cara 
á súa esquerda; no reverso unha Virxe orando. O cruceiro do Barrio do Cruceiro 
presenta unha cruz leñosa de sección circular, delgada, coas figuras do crucificado  
e dunha Virxe en oración; posiblemente sexa de finais do séc. XIX. O cruceiro das 
Cabras presenta as figuras de Cristo e da Virxe moi desgastadas pola erosión.

Na parroquia de San Martiño de Cambre temos un único cruceiro, o de Loutoño, 
coas figuras de Cristo e da Virxe en oración, coas mans sobre o peito.
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2ª Ruta: Concello de Ponteceso

6. Cruceiro da reitoral de Cores

Empezamos o percorrido no concello da Ponteceso pola parte norte, 
vindo de Malpica, na parroquia de San Martiño de Cores.

Este cruceiro atópase a carón dun alto valo pertencente á casa reitoral 
desta freguesía. Érguese sobre un pequeno pedestal que contén unha 
placa co relevo dun cáliz coa Sagrada Forma e unas chaves en X. O 
capitel troncopiramidal invertido, de tamaño esaxerado, ten caras de 

Cruceiro parroquial de Cores  [JMLC]

querubíns ós lados. O que máis chama a 
atención é que na cruz se representa, tamén 
en baixorrelevo, a figura dun crego rodeado 
doutros elementos sacros como unha coroa 
e uns cravos (instrumentos da Paixón). No 
reverso hai unha custodia en relevo.

7. Cruceiro parroquial de Cores

Situado no adro parroquial. Conta cunha 
plataforma cuadrangular de cinco graos, 
sobre a que vai un pedestal moldurado, cunha 
grande escocia intermedia. Ten pousadoiro 
arrimado, e o varal, de sección cadrada con 
chafráns, é moi alto. O conxunto, de feitura 
moderna, é impoñente. O capitel cúbico ten 
nas catro esquinas estrañas cabezas de xesto 
forzado, bocas abertas e grandes narices; 
das súas frontes saen cornos, de xeito que o 
máis probable é que se traten de cabezas de 
demos (o raro é que se representen diaños 
nun cruceiro, e tan preto da cruz). 

O que máis chama a atención deste cruceiro 
é a disposición da figura de Cristo na cruz: 
en primeiro lugar, está crucificado con catro 
cravos (algo excepcional nos cruceiros desta 
bisbarra); en segundo, o seu corpo queda 
totalmente pendurado das mans, abertas e 
cravadas no pau horizontal, coa cabeza caída 
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sobre o ombro esquerdo e os xeonllos completamente flexionados, 
case en ángulo agudo, cara ó lado dereito nun espectacular escorzo.

No lado oposto, a figura da Virxe en oración, coas mans cruzadas, 
túnica e manto que lle cobre a cabeza; o xesto no rostro, realista e 
dramático, bebe claramente de estilos eclécticos contemporáneos.
A parroquia de Cores ten outros cinco cruceiros máis, un sen figuras e catro con 
elas (en todos os casos, Cristo crucificado no anverso e a Virxe en actitude de orar 
no reverso): o de Bardaio -cun varal de sección cadrada excesivamente groso-; dous 
na Ourada (un chamado cruceiro de Martiño, o outro da capela de Nosa Señora da 
O), as figuras dun e outro son bastantes rudas, moi inxenuístas; e, finalmente, o de 
Riotorto, con figuras tamén de talla moi esquemática. 

Cruceiro do igrexario de Niñóns [JMLC]

8. Cruceiro do igrexario de Niñóns

Situado preto da igrexa parroquial de San 
Xoán de Niñóns. A columna que o sostén está 
chantada sobre un pedestal case enterrado, 
sen que podamos ver plataforma de ningún 
tipo debaixo. Arrimado á propia columna leva 
un pousadoiro. No capitel percibimos volutas, 
decoración vexetal e cabezas de querubíns, de 
maneira moi esquemática.

As figuras da cruz están tan erosionadas e 
cubertas de liques, debido á proximidade do 
mar, que resulta bastante difícil recoñecelas. 
No lado que mira á igrexa un Cristo crucificado 
con tres cravos, cos brazos moi verticais; está 
flanqueado na cruz por dúas figuras, unha 
semella ser un frade franciscano (polo cordón 
que lle colga da cintura) e a outra un bispo. 
Para Burgoa (2003: 28) as figuras son de difícil 
identificación: unha parécelle un santo e a outra 
-tamén- un bispo. No reverso unha Virxe en 
actitude de orar. 

Todas as figuras son expresivas e parece 
conservar restos de policromía. Pola traza das 
imaxes o cruceiro semella ser moi antigo.
En Niñóns hai outro cruceiro sen figuras, o de Peteleiro.
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9. Cruceiro do pazo de Amarelle (Nemeño)

Ademais do cruceiro do adro parroquial, sen figuras, na parroquia 
de San Tomé de Nemeño atópase o excelente cruceiro do pazo de 
Amarelle, no lugar do Porto do Souto, un pouco despois de pasar a 
igrexa parroquial.

Érguese maxestoso, co seu alto pedestal de dous corpos e o longo 
varal, diante da entrada ó pazo, polo cal se considera que forma parte do 
conxunto pacego. Xa desde tempos do barroco moitos pazos e casas 
señoriais introduciron o cruceiro nos seus espazos como elemento de 
devoción e de prestixio, contando con frecuencia con obras de calidade 
singular. Neste caso temos unha peza de boa presenza tanto polas 
dimensións do conxunto como polo número e calidade das súas figuras. 

Presenta unha plataforma cadrada de tres graos, sobre o que vai un 
alto pedestal de dous corpos con pedra de diferente calidade e cor. No 
corpo superior podemos ler, nas súas catro caras: 

Cruceiro do pazo de Amarelle (Nemeño) [JMLC]
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Cruceiro do pazo de Amarelle (Jvs-Mer [JMLV])

con tres cravos, coa representación do rostro de Deus Pai na parte alta 
e flanqueado polas figuras da Virxe e San Xoán, personaxes presentes 
no Calvario, iconografía moi frecuente nas vellas cruces góticas. Ós pés 
de Cristo, un monxe franciscano axeonllado, algo frecuente desde o 
gótico; tamén se ten interpretado esta figura como o doador da obra, e 
mesmo se chegou a ver nela unha representación do capelán do pazo 
(Alonso/Giadás, 1998: 117).

No reverso, unha representación da Santísima Trindade: o Padre 
Eterno, sedente, aparece representado coma un patriarca do Antigo 
Testamento, barbado, solemne e cunha mitra ou tiara sobre a cabeza; 
nos seus xeonllos acolle coas súas mans a figura do Fillo, aínda neno 
(con cabeleira recortada); a maneira de dosel sobre a súa cabeza a 
pomba do Espírito Santo. Ós seus pés, un peregrino que ben pode 
ser o propio apóstolo Santiago ou a representación do homo viator.

Se interpretamos ben o texto do pedestal o cruceiro estaría feito 
polo 1750 e restaurado 133 anos despois (en 1883). A iconografía 
do conxunto remite claramente ó cruceiro dos Santos (de Pazos ou 
Cheis) da parroquia de Bamiro (Vimianzo), no que está claramente 
inspirado, como veremos máis adiante. 

A representación da Santísima Trindade é excepcional nos cruceiros 
galegos, e o resto de figuras están distribuídas de idéntica maneira ó 
de Cheis. Por iso Clodio González (2003) fala dunha reprodución, pero 
non os podemos comparar estilisticamente. O de Bamiro é unha obra 

“ESTE CRUCERO LO MA/NDO HACER D JUAN AN-
Tª DE SOTO REDª DEL ANIVE / RIO DESP. DE SU 
MUERTE Dª Mª ANTª ROMERO DUE-ÑOS DESTA 
CASA 1750 LO RESTAURO Dª YSABEL AMARELLE 
Y R. VIUDA DE D ANTª Mª VARELA Y M. / DUEÑO DE 
LA CASA DE / NEMEÑO EL AÑO DE 1883”.

Sobre este pedestal álzase un lon-
go varal de sección octogonal e so-
bre el o capitel con follas vexetais e 
querubíns. A cruz tamén ten sección 
octogonal, con remates florenzados 
con botón central e brazos ornamen-
tados con aspas. 

Na cara que mira ó pazo, a mesma do 
pousadoiro, está o Cristo crucificado 
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gótica datada entre fins do século XV e principios do XVI e o tratamento 
das figuras ten esa graza medieval característica dese estilo. Este 
cruceiro do Porto do Souto, seguindo o modelo iconográfico con moita 
fidelidade, utiliza unha linguaxe artística máis propia da época barroca, 
coas figuras máis rematadas e estilizadas, e o mesmo deseño da cruz 
é máis esvelto. En poucas palabras, imitando ó de Bamiro, o anónimo 
santeiro que o fixo non se limitou a realizar unha obra ecléctica, senón 
que soubo adaptarse á evolución estilística que tamén nos cruceiros 
se produciu nos dous ou tres séculos que os separan.

10. Cruceiro da casa Pondal (Ponteceso)

Está situado no xardín da casa da familia Pondal, xunto á ponte sobre o 
río Anllóns, á entrada da vila de Ponteceso, casa construída polo pai do 
poeta Eduardo Pondal coa fortuna que trouxera contra 1820 ó volver 
da Arxentina. Ten un xardín con plantas exóticas e nel ergueuse este 
cruceiro, seguramente no séc. XIX, con fins simbólicos e ornamentais. 
Coma o anterior de Amarelle, é tamén unha propiedade particular, e 
está construído coa graza e inxenuidade da arte popular, por unha 
banda, e o coñecemento da iconografía doutros cruceiros próximos, 
por outra. 

No capitel vemos cabezas de anxos con ás, que se repiten nos 
propios brazos da cruz polo lado que mira á casa, e que é no que 
está a Virxe. Esta, de feitura moi esquemática, aparece sostendo nos 
seus xeonllos o corpo sen vida do Fillo, que estende os brazos en 

Cruceiro da casa Pondal [JMLC]

cruz e está representado como 
adulto pero co tamaño diminuto 
dun neno. Sobre a cabeza da 
Virxe, unha pomba cabeza abaixo 
(representación do Espírito Santo), 
e unha cartela cunha inscrición de 
difícil interpretación. 

Do outro lado da cruz, que é de 
sección cadrada, Cristo crucificado 
sobre unha caveira e tibias en 
aspa, triunfante sobre a morte, 
coa Virxe e San Xoán ós lados, e 
sobre a cabeza a faciana de Deus 
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Pai (repárese en que as caras do fillo e do pai son practicamente 
idénticas: tan vello o fillo, con barba patriarcal, coma o pai).

Polo tanto, neste cruceiro temos elementos que seguramente 
se tomaron do do pazo de Amarelle (e non sería de estrañar que 
se tomasen tamén do de Cheis-Bamiro, que foi o que inspirou o 
anterior), pero ordenados de distinto xeito. Aquí a Trindade, presente, 
complétase tendo en conta as dúas caras da cruz. 

Cómpre ter en conta que Eduardo Abente Chans, tío materno e padriño 
de Eduardo Pondal, foi párroco de Bamiro a mediados do séc. XIX.
Ponteceso pertence á parroquia de Santiso de Cospindo. Nesta freguesía hai 
outros tres cruceiros con figuras: un situado no lugar de Cerezo (só co crucificado 
no anverso) e os outros dous no adro parroquial, sito no lugar do Couto, e no xardín 
urbano da Ponteceso (nos dous casos presentan o crucificado no anverso e a 
Virxe en oración no reverso); semella máis antigo o do Couto. Sen figuras hai dous 
cruceiros, un en Cerezo e o outro no Alto da Pedrosa.

Cruceiro da Escobia [JMLV]

11. Cruceiro da Escobia (Corme Aldea)

Pouco antes de chegar a Corme Aldea collemos á 
esquerda para chegar á Escobia. O cruceiro atópase 
no medio do lugar, onde tamén vemos varias cruces 
de pedra incorporadas ás casas e ós hórreos.

Trátase sun cruceiro singular e seguramente moi 
antigo. O máis interesante está no seu varal, de 
sección circular, que se ergue sobre plataforma e 
pedestal de forma ruda e pedra gastada, chantado 
nunha rocha. Nel hai varias figuras en relevo, moi 
desgastadas: na parte inferior, dúas figuras xuntas 
(que alguén interpretou como danzantes); na parte 
intermedia e superior Adán e Eva, recoñecibles pola 
súa nudez e pola súa actitude de ocultar o sexo 
coas mans. Os míticos primeiros pais aparecen nos 
cruceiros porque representan o pecado orixinal, e, polo tanto, a orixe 
da morte e o motivo para a devoción neste tipo de obras. O feito 
de estaren talladas directamente sobre o varal, e non exentas, fainas 
claramente máis antigas. Sobre o capitel, hai unha cruz sen figuras 
engadidas que substituíu á orixinal en tempos recentes, e que ten un 
cáliz gravado.
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12. Cruz da Pedra da Serpe 
(Gondomil-Corme Aldea)

Atópase nunha encrucillada, a 
poucos metros das casas do lugar 
de Gondomil.

Nunha rocha de granito hai esculpida 
unha serpe alada en altorrelevo de 
1,25 m de longo e corpo sinuoso. 
Chantada sobre esta pena, da que 
actualmente só vemos a parte 
superior, érguese unha cruz de 
pedra dunha peza, simple, de 
sección cadrada e achafranada. 

Cruz da Pedra da Serpe de Gondomil [JMLC]

Non se trata, pois, propiamente dun cruceiro, pero a súa importancia 
transcende os límites desta tipoloxía.

A figura desta serpe levou a pensar ós historiadores galegos, desde o 
século XIX, en vellos símbolos prehistóricos de difícil identificación, e 
a cruz, no máis claro exemplo de cristianización dun vello tótem pagán. 
Desde Barros Sivelo (Antigüedades de Galicia, 1875) que o identificou 
co druidismo e a representación dunha deidade dos ártabros, Murguía 
(Galicia, 1888), García de la Riega (Galicia Antigua, 1904), Carré Aldao 
(Geografía del Reino de Galicia, 1928), López Cuevillas e Bouza Brey 
(Os Oestrimnios, os Saefes e a Ofiolatría, 1929) insisten na idea dun 
monumento antigo cristianizado, e engaden noticias sobre unha pía 
ou desaugadoiro que hoxe xa non vemos e que tería unha función 
ritual. Relatan tamén a tradicional lenda recollida no lugar, que fala dun 
bosque inzado de cóbregas que mordían ás xentes doutras aldeas. A 
chegada de santo Adrián rematou coa praga. A relación, entón, das 
serpes coa tribo dos saefes reforzaba a idea dunha vitoria cristiá sobre 
cultos pagáns autóctonos. E por extensión, dunha das posibles orixes 
dos cruceiros.

Castelao (1950) matizou esta visión crendo que esta peza respondía 
a unha “remanencia do culto ofiolátrico que profesaron os primeiros 
habitantes de Galiza”, sendo a lenda cristiá un “remoto traslado de 
vellos mitos”.

Non é ata os anos setenta do pasado século cando Rodríguez Casal 
e Calo Lourido (1979), no estudo máis completo sobre a cuestión, 
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introducen unha nota crítica sobre este “enigmático relevo” que, 
se foi esculpido seguindo unha tradición relixiosa ligada á ofiolatría 
(veneración ás serpes), sería en todo caso “unha pervivencia dun 
culto antigo” acorde co arcaísmo permanente desta fisterra. Pero 
por ser unha escultura de altorrelevo tecnicamente non pode ir máis 
alá da época romana, e a súa datación mesmo pode ser medieval ou 
posterior. Detéñense na polivalencia da serpe como símbolo e a súa 
complexidade (auga, fertilidade, eternidade, carácter protector etc.) 
e rematan por recoñecer que o significado “escápasenos de todo en 
todo”. Non obstante vai ser a particularidade de representar a serpe 
alada o que o converte en tema excepcional na arte occidental e, polo 
tanto, de grande valor.
Máis recentemente Santos Estévez (2002), ó estudar os petróglifos de Corme, chama 
a atención sobre a coincidencia destes gravados coa representación de serpes na 
redonda. A existencia dun petróglifo preto de Corme Aldea nunha rocha ó pé doutro 
cruceiro, segundo anotou Rodríguez Casal no 1974 (e destruído hai anos por unhas 
obras), tamén pode resultar significativo. A Pedra da Serpe podería estar vinculada, 
pois, a antigas tradicións integradas á cultura popular adaptando o seu sentido orixinal. 
Hai que ter en conta que a serpe alada non aparece como motivo inconográfico na arte 
cristiá. Respecto á cuestión cronolóxica, este autor cre que segue a ser complicada, 
aínda que non ve problema nunha datación protohistórica (Idade do Ferro), xa que hai 
rexistradas esculturas con técnicas similares no sur da antiga Gallaecia. Tampouco 
desbota a posibilidade da súa pertenza á Idade Media ou posterior. O propio arqueólogo 
Luís Monteagudo (“La religiosidad callaica...“ en Anuario Brigantino, nº 19, 1996) 
acepta tamén unha cronoloxía aproximada ó séc. XVIII.

Barros Sivelo constatou no século XIX que era “venerado aún por nuestros 
campesinos”. Cen anos despois Rodríguez Casal (1974) confirmou que, igual que 
noutras encrucilladas e cruceiros, aínda era lugar de parada e oración ó paso dos 
enterros da parroquia. Así que, independentemente da discutida cronoloxía e do 
descoñecemento do sentido último deste monumento, o feito de xuntar serpe e 
cruz e a vixencia da devoción popular fan desta senlleira escultura cruzamento de 
crenzas e mitos ancestrais.

13. Cruceiros urbanos de Corme Porto

Un deles, o da Praza do Pan, atópase no centro urbano de Corme 
Porto, entre rúas estreitas. O tránsito de vehículos motivou que pasara 
por varios accidentes e desfeitas que obrigaron a refacelo en máis 
dunha ocasión. 

O pedestal actual, sobre plataforma dun único chanzo, é bocelado 
e resulta da reforma feita tras a sacudida que lle deu un camión de 
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Cruceiro da Praza do Pan e outros cruceiros urbanos de Corme Porto [JMLC]

reparto no 2007. O varal, de sección oitavada, ten decoración de 
paramentos recadrados na súa parte inferior. Parece a peza máis 
antiga, pois o capitel, con cabezas de almiñas e anxos pregando, e 
a cruz de sección cilíndrica, co Cristo nun lado e a Virxe orante no 
outro, semella bastante máis recente. Na xa citada novela de José 
Mas sobre a Costa da Morte, de 1928 (1998: 178) fálase dunha “cruz 
altísima pintada”, que seguramente non era a que vemos agora e 
supón un exemplo máis do aspecto tan distinto que tiñan os cruceiros 
antes, coa superficie de pedra total ou parcialmente policromada. O 
accidente citado, tal e como recolleu a prensa (La Voz de Galicia, 16-
3-2007), serviu para comprobar a devoción popular por unha peza que 
é parada na procesión parroquial do Sacramento, dentro das festas de 
San Roque.

Entre as rúas do porto de Corme, na Ribeiriña e na rúa da Fontiña 
respectivamente, atopamos dúas cruces con figuras sobre capiteis 
con caras, moi similares entre si e que seguramente formaron parte 
de vellos e valiosos cruceiros destruídos. As pezas foron reutilizadas, 
e polo tanto salvadas de espolio ou maltrato, colocándoas sobre 
ménsulas nas esquinas que forman as casas da rúa.

O cruceiro do cemiterio de Corme Porto, co crucificado no anverso 
e a Virxe en oración no reverso, semella ser antigo, quizais do séc. 
XVIII.
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14. As cruces do Roncudo (Corme)

Situadas na punta do Roncudo, 
un dos lugares emblemáticos da 
Costa da Morte, onde se collen os 
percebes con máis sona de Galicia 
e, polo mesmo motivo, escenario 
frecuente de traxedias mariñas. 
Entre o Roncudo e Cee está o tramo 
con máis accidentes marítimos 
rexistrados en Galicia no último 
século. Non obstante, só neste 
tramo da costa cormelá hai tanta 
abundancia de cruces. 

En primeiro lugar vemos as cruces dos Poliños, separadas entre si 
pouco máis de metro e medio, e fincadas sobre rochas diferentes. 
Unha un pouco máis elevada ca outra, pero as dúas en torno a un metro 
de altura. Son de sección cadrada e de granito pintado de branco, que 
as fai destacar na paisaxe e seren tan visibles desde a terra como 
desde o mar. Recordan a dous irmáns que morreron contra 1923 ou 
1924, xunto a outro compañeiro, ó envorcar a embarcación na que 
regresaban a porto. O nome familiar ven do diminutivo de Hipólito, o 
patrucio. 

Uns metros máis adiante, xa baixo o faro do Roncudo, vemos outra 
cruz, a cruz de Delmiro, tamén de granito pintado de branco e similar 
altura, e de forma algo irregular. Foi colocada contra 1970 na memoria 
do percebeiro Xosé Doldón, fillo da tía Delmira, de aí o sobrenome.

Este tramo de costa do concello de Ponteceso, entre o Roncudo e a 
punta Queimada, é onde máis cruces deste tipo atopamos en toda a 
Costa da Morte e, cuantitativamente en toda Galicia xunto coa costa 
entre Muros e Carnota. Están localizadas cando menos unha decena 
delas. Á parte destas cruces do Roncudo, destacan as que atopamos 
máis adiante, en zona de peor acceso, no contorno dos baixos das 
Rosas na enseada da Barra, nunha contorna tamén espectacular, e 
onde hai cruces ben curiosas, como a denominada cruz de Xesús 
Blanco ou a de Xosé Pailos, ambos os dous percebeiros. 

Fernández de la Cigoña (1990) realizou un interesante traballo sobre 
as cruces mariñas de desgraza.

Cruces dos Poliños, no Roncudo [JMLC].
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Os outros cruceiros do concello de Ponteceso
Na parroquia de San Fins de Anllóns hai catro cruceiros: tres con figuras e un 
sen elas. Entre os que teñen figuras destaca o do lugar de Anllóns, con plataforma 
cadrada de dous graos, de formigón, con pedestal cúbico (con medallóns en 
baixorrelevo nos lados) e varal que empeza sendo de sección cadrada e despois 
octogonal; nel hai unha inscrición en mármore na que se indica que se fixo o cruceiro 
por subscrición popular en 1952; despois unha imaxe de Cristo crucificado baixo un 
dosel avieirado, e dúas imaxes superpostas, identificada unha delas con santa Lucía. 
O capitel é composto, con follas de acanto e volutas; sobre el a cruz, con Cristo 
crucificado con san Francisco recolléndolle o sangue cun cáliz ós pés (no anverso) e 
a Virxe do Carme no reverso.
Na mesma freguesía, o cruceiro do lugar da Saimia ten a particularidade de que 
a súa plataforma é unha roda de muíño, pois seica o mandou erguer unha familia 
de muiñeiros; presenta ademais un capitel troncopiramidal invertido, de sección 
octogonal (con caras e os símbolos da paixón nos lados), e sobre el, con trazos 
moi esquemáticos un Cristo crucificado con tres cravos (os seus pés parecen 
descansar tranquilamente sobre o capitel) e unha Virxe das Dores (que amosa 
o seu corazón) verdadeiramente abraiante. O outro cruceiro de Anllóns, o da 
Bardanca, só ten a figura da Virxe en oración; parece antigo.
Na parroquia de San Xián de Brantuas hai catro cruceiros con figuras. O 
do igrexario, co crucificado nun lado e a Virxe no outro, semella ser bastante 
moderno; quizais fose o que substituíu o que fora esnaquizado no ano 2001, 
segundo recolleu a prensa. Máis antigos son os outros tres desta freguesía: un 
con cruz de grosos brazos ornamentados e rematados en vieiras, con Cristo no 
anverso e a Virxe do Rosario no reverso. O segundo, moi rústico e desgastado 
pola erosión (coas figuras de Cristo e da Virxe). Do terceiro só se conserva a cruz, 
colocada sobre un valo (coas figuras do crucificado -moi inxenuísta, coa cabeza e 
o corpo moi desproporcionados-, e da Virxe). Nesta freguesía hai tamén unha cruz 
sobre un valo a pé da fonte do santuario da Virxe do Faro, que ten unha figura en 
baixorrelevo.
Na parroquia de San Vicenzo da Graña hai dous, os dous con figuras. É fermoso o 
do adro, posiblemente do séc. XIX, con Cristo crucificado e a Virxe en actitude orante. 
O outro atópase no Carballido, coas figuras de Cristo e da Virxe moi inxenuístas.
En San Xián de Langueirón os dous cruceiros non teñen figuras.
En San Salvador de Pazos hai un cruceiro sen figuras e tres con elas; de entre 
estes últimos, salientan o do adro e o das escolas.
En Santo André de Tallo soamente hai un, o do adro parroquial, coas figuras de 
trazos elementais de Cristo e da Virxe.
En Santo Eleuterio de Tella rexistráronse catro, dous sen figuras (un deles, o do 
lugar da Calle, cun fuste ou varal entorchado, coma unha columna salomónica). 
O do igrexario semella ser antigo, cunhas figuras de aceptable traza: un Cristo 
moi estilizado e unha Virxe en actutude de orar. O do lugar dos Seixos presenta 
unicamente a figura de Cristo, moi estilizada.
En San Xoán de Xornes soamente hai dous cruceiros sen figuras.
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3ª Ruta: Concello de Cabana de Bergantiños

Crucifixión do cruceiro do Esto 
[JMLC]

15. Cruceiro do campo da festa do Esto

De plataforma cuadrangular, de tres graos, pedestal 
tamén cadrado con mesa acaroada e varal de sección 
octogonal. 

Sobre o capitel de dous boceis vai a cruz, que só 
leva figuras no seu anverso: Cristo crucificado xunto 
coa Virxe e san Xoán nos lados. As figuras están 
erosionadas, pero, polo estudo anatómico do corpo 
do crucificado e o xogo de luces e sombras das 
vestiduras dos acompañantes pode ser de estilo 
barroco.
En San Xoán do Esto hai outro cruceiro con figuras (Cristo 
crucificado e a Virxe), o de Campo Sampil.  Presenta liñas moi 
esquemáticas e está bastante erosionado.

16. Cruceiro do Sacramento (Cesullas)

Situado á beira da estrada, a poucos metros da igrexa parroquial de 
Santo Estevo de Cesullas.

Presenta unha plataforma cuadrangular de tres graos, un pedestal 
tamén cadrado cunha mesa acaroada e, sobre ela, unha peza de 
granito de forma trapecial, que é a que lle dá ó cruceiro o nome e unha 
identidade singular, pois contén un relevo no que aparecen dous anxos 
axeonllados adorando a custodia do Santísimo. Ó pé ten a inscrición 
“SANTÍSIMO SACRAMENTO”. Posiblemente proceda doutro contexto, pero a 
disposición do cruceiro incide en que sexa parada nas procesións. 

Sobre varal oitavado e capitel cadrado moldurado, hai unha cruz 
restaurada de boa factura e interese, esculpida con figuras polas catro 
caras: a que dá ó camiño é a que leva o crucificado, coa caveira e as 

Cruceiro do Sacramento 
(Cesullas) [JMLC] 
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tibias ós pés, que adoita representar o triunfo sobre a morte, pero que 
tamén pode facer referencia á Lenda Dourada, segundo a cal a cruz 
do Calvario onde morreu Cristo estaba feita coa árbore que agromou 
sobre a tumba de Adán. No lado oposto, unha Virxe orante baixo 
cartela, coas mans xuntas. 

Ós lados da cruz, dúas figuras, unha masculina e outra feminina, que 
seguramente se corresponden con santo Antonio de Padua e María 
Madalena, intercesores entre o pecador e Deus. Así e todo, a figura 
masculina tamén se ten identificado con san Francisco (Martín Ruíz, 
1999-I: 402) e co patrón da parroquia, santo Estevo (Burgoa, 2003: 36 
/ Varela Varela, 1999: 79). A figura feminina, orante e cun rosario na 
man, tamén Varela Varela (1999: 79) a identificou coa Madalena. 

Aínda que a talla é moi traballada, o estilo das figuras é moi popular, 
quizais en exceso, pois raian a caricatura, con pescozos delgados e 
longos próximos a se crebaren. As estrías percorren as roupaxes, no 
Cristo márcanse as costelas e as pregas dos panos. 

17. Os cruceiros de San Fins do Castro (Cesullas)
Situados no recinto da carballeira da ermida de San Fins do Castro, onde 
se celebra unha famosa romaría o día 1º de agosto (véxase todo o relativo 
a esta celebración en Fernández Carrera/Vilar Álvarez, 2011: 26-30).

O cruceiro máis antigo é o da parte sur, preto da fonte. Non ten 
plataforma (seguramente está enterrada); o seu varal é de sección 

cadrada con chafráns e o seu capitel é cúbico.

A cruz é tamén de sección cuadrangular; no 
seu anverso leva un Cristo crucificado con tres 
cravos, moi apegado á cruz; está flanqueado 
por dúas figuriñas que identificamos coa Virxe 
e San Xoán, iconografía habitual nos cruceiros 
máis primitivos. A figura do reverso, en oración 
e con ampla túnica, que Martín Ruíz (1999-I: 406) 
identifica coa Virxe en actitude de orar, para nós 
é de difícil identificación, pois máis nos parece 
un home que unha muller. O desgaste da pedra 
impide apreciar completamente este antigo e 
fermoso exemplar, que representa certa arte 
popular arcaica e atemporal.

Cruceiro antigo de San Fins 
[JMLC]
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Na zona norte do campo atópase 
o outro cruceiro, tamén antigo 
(quizais do séc. XVIII), pero de 
mellor traza. Considérase o cruceiro 
principal, pois ata el ía en tempos 
a procesión do día da romaxe. 
Érguese sobre un baseamento 
cuadrangular, sobre o que vai un 
pedestal cilíndrico. O varal, tamén 
cilíndrico e con nós, imita o tronco 
dunha árbore. O capitel contén 
cabezas de anxos alados. 

Cruceiro norte de San Fins do Castro [JMLC]

Sobre o capitel a cruz, de sección circular e leñosa, con nós. No seu 
anverso, un Cristo crucificado con tres cravos, co corpo en tensión 
e moi separado da cruz, dobrando ostensiblemente os xeonllos; 
apréciase a súa anatomía, en especial as costelas e xira lixeiramente a 
cabeza cara á súa dereita. Sobre el un relevo coa faciana de Deus Pai. 

No reverso a Virxe en oración e inclinada cara a diante, cuberta cun 
groso manto; está sendo coroada por dous anxos dispostos nos brazos 
da cruz, formando unha liña sinuosa a xeito de remate superior, e que 
contrasta cos brazos en V do Cristo do outro lado.

Trátase dunha obra claramente barroca, pola tensión que se aprecia 
no rostro do crucificado, o estudo anatómico do tórax, a ruptura do 
espazo circundante, o xogo de luces e sombras dos panos etc.
Na parroquia de Cesullas outro cruceiro con figuras (o de Vila Fany, en Ponteceso de 
Cabana) e tres sen elas (dous en Neaño e un en Ternande). O de Vila Fany parece 
antigo: sobre un curioso capitel troncopiramidal invertido, con volutas por triplicado 
en cada esquina, vai unha cruz que por un lado leva a Cristo crucificado cun san 
Francisco abrazándoo, e, polo outro, unha Virxe en actitude de orar.

Cruceiro da Eirita (Anos) [JMLC]

18. Cruceiro da Eirita (Anos)

Situado á entrada do campo da ermida da Eirita. Ten unha 
plataforma cuadrangular de dous graos, pedestal tamén 
cuadrangular e varal de sección cadrada achafranado 
que remata nun curioso capitel en forma de pirámide 
escalonada de catro chanzos (nos lados do inferior hai 
unhas inscricións difíciles de ler).
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No anverso da cruz  (lado leste) un Cristo crucificado con tres cravos, 
no que apenas se aprecian os riscos anatómicos; ten a súa cabeza 
caída cara á dereita e leva o pano atado cun nó feito co propio pano. No 
reverso (lado oeste) unha Virxe de pequeno tamaño en actitude orante, 
na que tampouco se aprecian os trazos anatómicos pola erosión. 
Segundo X.M. Varela (1999: 82) o capitel e a cruz son de cemento.
Sobre a romaxe da Eirita véxase Fernández Carrera/Vilar Álvarez (2011: 40-41).

19. Cruceiro de San Roque da Ermida (Anos)

Situado nun camiño de acceso ó campo da ermida de San Roque, 
no lado oposto á pista asfaltada. Ermida e cruceiro responden, 
seguramente, á protección contra a peste que se atribuía a este 
santo en camiños, e que se considera un dos probables motivos do 
espallamento dos cruceiros polo rural galego. 

Ten plataforma cuadrangular de tres chanzos, pedestal tamén cadrado 
e sobre el un groso varal de sección cadrada con chafráns que remata 
nun capitel troncopiramidal invertido. 

No anverso da cruz de remates florenzados, un Cristo crucificado con 
tres cravos, coa cabeza caída cara á dereita, os brazos moi apegados á 
pau horizontal da cruz e un opaco pano de pureza. A cada lado da cruz, 
dúas figuras, unha representando á Virxe María e a outra a san Xoán, 
e, bicándolle os pés ó crucificado, unha diminuta figura axeonllada, 
que para nós representa a Madalena, aínda que para outros (Burgoa, 
2003: 32) é un doador vestido con traxe talar. 

Cruceiro de San Roque da Ermida (Anos). Esquerda foto [JMLC], centro e dereita [RML]. 
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No reverso represéntase unha Piedade: María co corpo do seu fillo 
nos brazos, pero desta vez non sobre os xeonllos, senón sosténdoo 
á altura do colo, pois semella que está de pé e non sentada. Sobre a 
cabeza da Virxe, unha coroa de espiñas e nos paus cabezas de anxos 
alados; na parte superior, o Espírito Santo en forma de pomba, que 
baixa en picado. O conxunto está moi erosionado.

Trátase dun cruceiro moi antigo, perfectamente datado grazas a unha 
inscrición existente no retablo da ermida, na que tamén se di o nome 
do doador, o crego Francisco Blanco: “ESTE RETABLO HER/MITA Y CRVCERO D/E 

PIEDRA LO HIZO / AZER EL LIZº D. FRco BL/ANCO RºR. DE ANOS I S/AN PAIO DE CUNDINS / AÑO DE 

/1675 / DIOS TE SALBE ROQE SANTO” (Lema Suárez, 1993-II: 706).

Estamos, polo tanto, ante unha obra do primeiro barroco galego, do 
último terzo do séc. XVII.
Na parroquia de Santo Estevo de Anos temos tamén o cruceiro do cemiterio, coas 
figuras de Cristo e da Virxe feitas de cemento.

20. Cruceiro da ermida do Briño (Borneiro)

Situado na zona sur do campo do santuario de Nosa 
Señoras das Virtudes do Briño, entre os carballos. 

O cruceiro, a onde van dar a volta as procesións 
das romaxes que alí se celebran, Nosa Señora das 
Virtudes e o Carme (véxase Fernández Carrera/Vilar 
Álvarez, 2011: 39-40), ten unha plataforma cadrada 
de tres chanzos, e un pedestal tamén cadrado no 
que se le a seguinte inscrición: “SE RETOCÓ, TRASLADÓ Y 

PINTÓ SIENDO CURA PÁRROCO FRANCISCO LEMA MARTÍNEZ, NATURAL 

DE ESTA PARROQUIA, AÑO 1899”. Non obstante, na parte 
superior do alto varal de sección octogonal aparece 
inscrita a data de 1622. 

Sobre el, un artístico capitel de dous corpos cilíndricos separados 
por un colariño e rematado con volutas. A cruz, grande e fermosa, 
de remates florenzados, co Cristo cara á capela e coa ollada baixa, 
mentres que no outro lado hai unha Virxe coas mans xuntas sobre 
cabeza de anxo con ás. 

Respecto á datación e procedencia do cruceiro, as inscricións na pedra 
facilítannos certa información, pero esta é contraditoria. O conxunto, 
en orixe, parece corresponderse coa data de 1622 que lemos no varal, 

Cruceiro do Briño [Jvs-Mer 
(JMLV)]
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pero a inscrición de 1899 di “trasladó”, co cal quedamos sen saber 
certamente se o cambio de situación foi dentro do mesmo recinto 
ou ben procede doutro lugar alleo. Tamén fai referencia a que estaba 
pintado, algo frecuente nos cruceiros ata ben entrado o séc. XX, e que 
aínda podemos comprobar en restos de policromía na figura da Virxe.

Este cruceiro foi vítima da caída dalgúns carballos do seu entorno por 
causa dos temporais en 1984 (Hortensia) e 2006 que o fixo anacos. 
Afortunadamente puido ser reconstruído en ambos casos (“La caída de 
un carballo de O Briño destroza un cruceiro del siglo XVII”, en La Voz de 
Galicia 21/02/2006). Non obstante, as sucesivas reparacións puideron 
afectar ás figuras da cruz, que non parecen ser tan antigas como indica 
a data do varal (de ser así é admirable o pouco que lles afectou a erosión 
da pedra, pois conserva practicamente intactas as súas texturas); pero 
tampouco semellan tan modernas para pensar que se esculpiron na 
segunda das datas, 1899, cando se efectuara o traslado. 

21. As cruces viradoiras de Borneiro

Saíndo do Briño e volvendo á estrada de Baio a Canduas, no seguinte 
cruce collemos á dereita cara á igrexa parroquial de San Xoán de 
Borneiro. A uns cen metros, á esquerda e na mesma beirarrúa da 
estrada, vemos unha cruz viradoira. Este tipo de cruz só se atopa nesta 
parroquia de Borneiro e non se localizaron máis ca tres exemplares na 
actualidade. Este que vemos é o máis completo. Un varal de sección 
cadrada chantado directamente no chan, que ten por simulado capitel 
dous aneis gravados na súa parte superior, remata cun pivote sobre 
o que encaixa directamente a peza que contén os brazos da cruz e o 
remate superior desta. O conxunto está moi desgastado. O sentido 
ritual que ten a cruz é que os veciños en grupo fagan xirar esta peza 
superior, xa que se lle atribúen virtudes milagreiras.

Cruceiro do Briño 
(Borneiro). Fotos 
esquerda e dereita 
[XMLS], centro 
[JMLC] 
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Outra destas cruces está no lugar de Vilaseco, ó outro 
lado da estrada xeral, pero bastante máis pequena. 
A terceira quedou máis arriba, tras pasar a rotonda 
de Dombate. Se baixamos pola estrada xeral, e 
despois de deixar á nosa dereita os accesos ó castro 
A Cidá de Borneiro, hai unha pista á esquerda que 
conduce ó rego dos Muíños, onde se encontraba 
a cruz viradoira do Roncaduiro ou da Corga da 
Coxa, da que falou Castelao (1950: 49), e que grazas 
ó seu debuxo sabemos como era. Neste caso trátase 
dunha cruz “de cabeza ensanchada e longa”, con 
cruces insculpidas nos paus, e de forma irregular 
arredondada, moi similar a algunhas cruces mariñas 
das que vemos por esta costa, por exemplo a de 
Xesús Blanco na furna das Rosas que mencionamos 
anteriormente. Esta do Roncaduiro, montada sobre 
unha roda de muíño, tiña condición de pedra xiratoria 
e Castelao púxoa como exemplo das primeiras cruces 
de pedra de Galicia, aínda que, prudente, falaba dunha 
antigüidade hipotética. Infortunadamente, esta peza 
tan interesante non se conserva. Pola banda onde se 
atopaba houbo ata catorce muíños que aproveitaban a 
forza dunha fervenza, agora cegada por un vertedoiro 
de lixo. A neglixencia humana seguramente provocou 
a desaparición da cruz debuxada polo rianxeiro.
A parroquia de San Xoán de Borneiro é, xunto coa de Canduas, 

A desaparecida cruz viradoira 
do Roncaduiro (debuxo de 
Castelao)

a que maior número de cruceiros ten do concello de Cabana: dez, e tres cruces; 
a maior parte (sete) sen figuras. Con figuras, ademais do xa citado da ermida do 
Briño, temos dous máis: o de Dombate e o da Gándara. O primeiro atopámolo un 
pouco antes do aparcadoiro do famoso dolmen: no seu anverso presenta un Cristo 
en relevo de liñas moi simples e rudas, moi erosionado polo paso do tempo. O 
segundo, sobre pedestal irregular e capitel moldurado que contén as iniciais B. F. B, 
sostén unha cruz sinxela cunha Virxe en baixorrelevo en actitude orante sobre un 
cáliz coa hostia; do centro dos brazos da cruz recórtase un octógono que lembra a 
fasquía dos cruceiros irlandeses. 

22. Cruceiro da casa dos Romero (Canduas)

Situado nunha encrucillada, a escasos metros da igrexa parroquial 
de San Martiño de Canduas. Está en lugar público a pesar de estar 

Cruz viradoira de Borneiro 
[JMLC]
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vinculado á casa da familia fidalga dos Romero, 
que queda poucos metros adiante, como indica a 
inscrición do pedestal: “DE LA CASA DE LOS SRES. ROMERO”. 

Está sobre unha plataforma con mesa acaroada. 
Sobre o varal oitavado, o máis curioso deste exemplar 
é o capitel esférico decorado con follas de acacia. 
Sobre el, reptando, unha serpe, símbolo do pecado, 
ós pés da Virxe e de Cristo. É curioso que, nunha 
das últimas remodelacións, se lle dese a volta a este 
capitel circular, pois na foto de Martín Ruíz (1999: 392) 
aparecían as follas cara arriba e a serpe pola parte 
superior da esfera e agora é ó revés: as follas cara 
abaixo e a serpe na parte inferior; ignoramos se este 
cambio se fixo adrede ou de maneira inconsciente.

Cruceiro da casa dos Romero 
(Canduas) [Jorge Méndez]

No anverso, a figura de Cristo crucificado con tres cravos, no que se 
aprecian as costelas no arco torácico. No reverso, a Virxe en actitude 
de orar, figura case de forma ovada. A obra, que está datada en 1887, 
foi derribada en xaneiro de 2010 (La Voz de Galicia 16/1/2010) e refeito 
recentemente.

23. As cruces de desgraza do litoral de Canduas

Pola estrada de Laxe, collemos unha pista á dereita que indica “praia 
de Vacas”. Despois de percorrer entre piñeiros uns 700 m, e antes de 
iniciar a baixada cara á praia, hai un claro de bosque á man esquerda. 
Cruzándoo seguimos un camiño que nos leva ata a cruz da Punta 
de Padrón (foto páx. 13). O lugar onde se atopa é un incomparable 
miradoiro sobre a ría de Corme e Laxe, a enseada da Insua e as súas 
praias, a illa Tiñosa, o monte Branco. 

O varal desta cruz emerxe directamente nunha das pías do laxedo. É 
oitavado e comeza e remata cadrado. Sobre el un capitel cuadrangular 
moldurado e unha cruz romboide de remates florenzados e un círculo 
no centro, pero sen figuras. A cruz debe levar aí cando menos un 
século, pero os veciños xa non recordan o motivo da súa erección, 
aínda que se supón que sería pola aparición dun afogado. 

O litoral de Canduas, xunto co de Corme, é un dos que ten máis cruces 
de desgraza, seica na memoria de pescadores mortos. Preto da punta 
do Padrón hai outras cruces, como a de punta de Pichón, pintada de 
branco, ou a cruz de Piquite na punta de Tabuído.
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Outros cruceiros e cruces do concello de Cabana

Na freguesía de San Pedro de Corcoesto contabilizáronse tres cruceiros: 
dous deles sen figuras (o do adro e o da ermida de Sta. Margarida de Baneira; 
o terceiro (o da ermida de Santa Mariña de Remuíño) con elas, pero moi 
simples: un corazón con setes espadas no anverso e a coroa de espiñas no 
reverso.

O cruceiro do igrexario de San Paio de Cundíns lembra o do Sacramento de 
Cesullas, e non sería estraño que fosen do mesmo autor. Leva figuras polos 
catro lados. No anverso un Cristo crucificado con tres cravos, cos pés sobre 
unha caveira e os brazos moi apegados ó pau horizontal da cruz. No reverso 
a Virxe en actitude de orar. Nos lados, dúas figuras, unha feminina (a Virxe) e 
outra masculina (san Xoán). Polo estudo anatómico do crucificado e os xogos 
lumínicos dos panos das vestiduras pode ser obra do séc. XVIII.

En San Pedro de Nantón contáronse seis cruceiros, catro sen figuras 
e dous con elas. Destes últimos, un é o do igrexario e o outro atópase no 
lugar da Piolla; nos dous casos só teñen un Cristo crucificado de trazos moi 
esquemáticos, pero con anos de antigüidade.

En San Martiño de Riobó hai tres cruceiros sen figuras (na Mata, na ermida 
de San Brais de Folgoso e na Penela) e un con elas: o do cemiterio parroquial, 
cun Cristo crucificado e unha Virxe en actitude de orar; pode ser de principios 
do séc. XIX. Xunto ó cruceiro da Mata disque están enterrados catro cadáveres 
de paseados en 1936, e tamén o dunha moza que apareceu morta na estrada.

O cruceiro da Torre da Penela actualmente non é peza meritoria desde un 
punto de vista artístico. No pedestal podemos ver unha caveira e unhas tibias 
como símbolo da morte. No varal pódese ler a data 1766, pero a cruz non ten 
figuras. Non obstante, o interese está na lenda que se conta sobre o lugar. A 
torre medieval do condado da Penela tiña os lindes do seu territorio marcados 
por tres cruceiros. Conta a lenda que todo fuxitivo que chegara ata o cruceiro 
que estaba á entrada da fortaleza quedaba libre dos seus perseguidores. Unha 
fermosa moza que fuxía duns soldados chegou ata o cruceiro, mais aínda así 
foi prendida e logo decapitada polos crueis soldados. Os paisanos que viron 
o acontecido e escoitaron os lamentos comezaron a exclamar: “¡Pena... dela, 
pena... dela!”. Trátase dunha de tantas etimoloxías populares, carentes de 
rigor histórico, para explicar certos topónimos, como tamén acontece con 
Doniños en Ferrol ou Perdecanai en Caldas. Máis, como toda lenda teu o seu 
fundamento, lembremos que no séc. XI o papa Urbano II recoñeceu o dereito 
de asilo ós perseguidos, que se podían refuxiar ó pé dunha cruz (Barral / 
Cendón, 1997).

En San Pedro de Silvarredonda hai catro cruceiros, dos que só o de Paradoa 
(moi recente) ten figuras. Dos outros tres -situado en Baneira- só conserva o 
varal en pé, pola cal ignoramos se a súa cruz tiña ou non figuras.
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4ª ruta: Concello de Laxe

24. Cruceiro do adro de Santa María da Atalaia (Laxe)
Situado na zona sur do adro. Por fotografías antigas (do lembrado 
fotógrafo Vidal) sabemos que o cruceiro estivera anteriormente 
uns 12 m ó poñente da igrexa. 

Ten plataforma octogonal de catro graos, pedestal moi simple e 
varal esvelto, oitavado. Sobre un capitel simple érguese a cruz, de 
brazos cilíndricos con remates floreados. 

No anverso (lado oeste), un estilizado Cristo crucificado 
con tres cravos, con coroa de espiñas e un pano 
de pureza anoado á súa dereita. No reverso unha 
Inmaculada cos pés sobre un querubín alado (as súas ás 
semellan os cornos da lúa) en actitude orante, coroada 
por dous anxos acaroados ó pau horizontal da cruz. Polo 
estudo anatómico corporal de Cristo (apreciable no arco 
torácico) e as pregas aínda opacas das vestiduras da Virxe 
pensamos que as figuras responden ó estilo barroco, 
quizais de principios do séc. XVIII.

Dispoñemos das medidas exactas deste cruceiro (Mouzo Lavandeira, 
1995), que reproducimos: altura total: 5,40 m (plataforma 0,80 m; 
pedestal 0,10 m; varal 3,40 m; capitel 0,20 m; cruz 0,90 m). Altura do 
Cristo 0,70 m.

25. Cruceiro de Finllido (Laxe)
Situado na rotonda formada na encrucillada das estradas de 
Ponteceso e da Ponte do Porto. Antes estaba un pouco máis 
arriba, incrustado nun penedo, preto da rúa Canosa Nemiña. 

Cruceiro de Sta. María da 
Atalaia de Laxe. Arriba foto 
[JMLC], abaixo [RML] 

Non ten plataforma, posto que se encastrou, con cemento, entre 
unhas pedras. Consta dun sinxelo varal monolítico, de sección 
cadrada oitavada, que remata nun capitel cuadrangular sobre un cuarto 
bocel. Sobre el vai a cruz, de cemento e moi estilizada, con remates 
florenzados. 

As figuras tamén son de cemento: un Cristo crucificado moi estilizado, 
tratando de se adaptar ós pau da cruz; tratouse de facer nel un estudo 
anatómico, patente no tórax. No reverso unha Virxe Dolorosa, tamén 
moi estilizada.
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26. A Cruz do Navegante (cruceiro da capela de Sta. Rosa, Laxe)

Situado fronte á capela de Sta. Rosa de Lima, ergueita na parte alta 
dun outeiro que domina a vila, a uns 500 m da praza da Casa do Arco. 

Portada da revista Alborada nº 69, 1932, 
Bs. Aires-Arxentina. Debuxo da recreación 
da cruz, hoxe desaparecida [RML].

Carece de plataforma, pois o seu varal 
cilíndrico incrustouse directamente 
sobre un penedo. O seu capitel 
é tamén circular, moi moldurado. 
Sobre el unha cruz sen figuras (foto 
páx. 13). 

A ermida de Sta. Rosa é de constru-
ción recente (do segundo terzo do 
séc. XX), pero baséase nun aconte-
cemento de 1676, segundo o cal un 
navegante de Laxe apelidado Cou-
ceiro facía a ruta de Perú a España, 
infestada de piratas. Na súa derradei-
ra singradura fíxose cunhas reliquias 
de santa Rosa de Lima e prometeu 
que, se daba chegado felizmente á 
casa, erguería un cruceiro no sitio 
máis alto da súa vila e depositaría as reliquias ós seus pés. Regresou 
sen contratempos e cumpriu a promesa.

A Cruz do Navegante dominou Laxe ata 1936. Seguramente a cruz 
orixinaria do séc. XVII xa non era a artística de ferro existente en 
1932, como o demostra a foto  (recreada por R. Mouzo no debuxo). 
Infelizmente, hoxe xa non existe esta cruz de ferro, substituída en 
época indeterminada pola actual de pedra. 

En 1936 un concelleiro da Fronte Popular de Laxe propúxolle ó alcalde 
erguer a carón da cruz unha ermida. O alcalde aceptou e, malia que 
xuntaron poucos cartos porque a xente de dereitas se negara a colaborar, 
no mes de xullo xa estaban rematadas as obras. As dereitas locais 
impediron a celebración da festa inaugural o 30 de agosto e despois 
implantarían a festa da Cruz da Rosa para o 21 de xullo (Cebrián Franco, 
1982: 259, 260). Nos anos da Guerra Civil arrincábanse areíñas da 
pedra onde está asentada a cruz e mandábanllas ós soldados á fronte 
de batalla (Lema Suárez, 1993-III: 209-210). Véxase en Fernández 
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Carrera/Vilar Álvarez (2011: 67) unha foto de xente recollendo estas 
areas na actualidade.

Xunto á ermida, á dereita segundo miramos cara a Laxe, hai outras 
dúas cruces de pedra, ás veces decoradas con flores naturais e 
plantas (foto páx. 12). Estamos, pois, ante un conxunto de exiguo 
valor artístico, pero de grande devoción popular.

En Laxe temos tamén o chamado cruceiro do Areal ou Cristo das Areas, 
situado na praza de Oriente, no núcleo urbano da vila (a plataforma e o 
pedestal están moi acaroados a dúas vivendas). Con anterioridade estivo 
no extremo sur do casco antigo da vila, preto da praia. Seguramente foi 
trasladado polo recheo que ocupa o paseo marítimo e unhas vivendas de 
nova construción. No anverso presenta un Cristo crucificado con tres cravos 
moi desgastado, o que parece indicar a súa antigüidade (documentamos a 
existencia dun cruceiro no areal, na praia, en 1828, por unha nota recollida 
no libro da Confraría do Santísmo de Laxe: “Isidro Abente paga 12 rs por una 
casa inmediata al crucero del Arenal” (Lema Suárez, 1993-III: 675).

27. Cruceiro das Ánimas (Serantes)

Situado nunha propiedade particular a certa distancia da igrexa 
parroquial de Santa María de Serantes, á beira da estrada de Laxe á 
Ponte do Porto.

O máis rechamante deste cruceiro é o dobre retabliño pétreo que hai 
colocado sobre a mesa ou pousadoiro que o preside. Posiblemente 
sexa un conxunto refeito con pezas de distinta procedencia. Está 
formado por dúas placas de pedra: a inferior, rectangular, divídese á 
súa vez en dous cadros nos que vemos, por unha banda, símbolos da 
paixón de Cristo (esqueira, martelo, coroa de espiñas e cáliz), e pola 
outra, unha píntega coas patas dianteiras abertas e a cola enroscada 
(representación, coma a serpe, do pecado orixinal). A peza superior 
contén catro bustos en relevo, de figuras barbadas (polo tanto, 
masculinas), as dúas do centro de maior tamaño e traxeadas. Pola barba 
e pola indumentaria pensouse en que eran cregos os alí representados, 
pero o máis seguro é que sexan ánimas do purgatorio (por algo o 
cruceiro se chama así), que neste caso non están representadas entre 
labaradas. 

O varal cilíndrico sostén un capitel de molduras circulares con catro 
caras en relevo en cada esquina. Sobre este, a cruz, tamén cilíndrica, 
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Cruceiro das Ánimas (Serantes) Foto [JMLC]. Debuxos (RML)

con Cristo crucificado no anverso e a Virxe 
en actitude de orar no reverso. O crucificado 
leva coroa de espiñas sobre a súa longa 
cabeleira, e presenta no peito unha curiosa 
inscrición en forma de número 2.

Nos lados intermedios hai tamén cadansúa 
figura, que se teñen interpretado como san 
Francisco e san Roque (Martín Ruíz, 2003-
II: 924); o primeiro pode ser un frade, pero 
o segundo non nos parece que observe a 
tradicional iconografía do santo 
avogado contra a peste, a menos 
que sexa unha interpretación moi 
moderna, pois esta figura leva 
sobre a cabeza un sombreiro de 
aba curta máis propio dun paisano 
do séc. XX que dun peregrino 
xacobeo, unha capa tamén deste 
século ou do anterior e vai calzados cunhas botas; coa man do brazo 
dereito colle o brazo esquerdo, que colga. Todas as figuras obervan 
trazas moi esquemáticas e resoltas.

Temos unha referencia documental alusiva a este cruceiro, datada en 1852: o 
pagamento de 14 reais a un canteiro chamado José Rodríguez “pr. haver echo la 
mesa del cruzero colocada fuera del atrio” (Lema Suárez, 1993-III: 687).

A Serantes tamén pertence o chamado cruceiro do Areal (non se confunda co de 
Laxe do mesmo nome), situado no extremo norte da parroquia, nas inmediacións 
de Finllido, que xa é do núcleo urbano de Laxe (Martín Ruíz inclúeo nesta freguesía 
e sitúao en Piñeiro); ten un varal cuadrangular moi groso, desproporcionado; carece 
de capitel e conta cunha única imaxe: unha Inmaculada que parece moi antiga, moi 
desgastada pola erosión.

28. Cruceiro de Soesto de Abaixo
Situado preto da igrexa parroquial de Sto. Estevo de Soesto, fóra do adro, na súa 
parte leste.

Ten plataforma cuadrangular de tres graos e pedestal tamén 
cuadrangular, achafranado pola parte superior; unha mesa acaroada. 
Varal cilíndrico e capitel tamén cilíndrico, con varias molduras. Sobre 
el unha cruz de remates florenzados con botón central, cun Cristo 
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crucificado e unha Virxe en actitude orante. As dúas figuras son 
de trazos moi esquemáticos.  A este cruceiro vai a procesión do 
Sacramento, no mes de xullo. A tradición é decoralo con flores desde 
o pedestal ata a cruz. En Soesto hai outro cruceiro sen figuras en 
Castrelo e a cruz de Transfontáns.

29. Cruceiro parroquial de Traba

Situado no campo da festa de Traba, na parte leste da 
igrexa parroquial. É moi semellante ó de Soesto de 
Abaixo. Ten plataforma cuadrangular de tres graos e un 
pedestal tamén cuadrangular con remates achafranados; 
neste pedestal, unha inscrición na que se indica que foi 
“EDIFICADO POR / BONIFACIO VÁZQUE/Z CARRIL EN 1920/ A LA V. DE LOS 

/ MILAGROS”. Sobre o pedestal vai un varal octogonal que 
remata nun capitel cilíndrico de varias molduras. Sobre el 
a cruz de sección circular, cun Cristo crucificado con tres 
cravos e unha Virxe en actitude de orar.

Neste mesmo campo da festa existe outro cruceiro sen 
figuras.

Outros cruceiros e cruces do concello de Laxe

O concello de Laxe é un dos que ten un menor número de exemplares de 
cruceiros, arredor duns vinte. Na parroquia de San Simón de Nande hai catro, 
todos eles sen figuras, e na de Sarces outros seis, tamén sen figuras.
Pero neste concello, como acontecía nos de Ponteceso e Cabana, tamén 
contamos con algunhas cruces mariñas. Desde a praia de Traba podemos 
chegar a dúas, entre elas a tamén chamada Cruz da Rosa, situada na parte 
occidental da praia de Traba, a uns 100 m do lugar de Mórdomo. É unha cruz de 
pedra de pouco máis dun metro de altura, de sección cadrada e montada sobre 
outra pedra esferoide. Como case todas estas cruces que hai na costa, visibles 
tanto desde terra como desde o mar, recorda a morte tráxica dun pescador. 
Neste caso o feito aconteceu polos anos trinta do século pasado, cando un 
grupo de xente andaba ás crebas nesta praia. O mar batía con forza e Manuel 
Mouzo Allo foi arrastrado por unha onda e desapareceu diante dos demais sen 
que eles puidesen facer nada. A súa nai chamábase Rosa, de aí o nome que se 
lle deu á cruz.
Xa máis preto de Camelle hai outra cruz, chamada cruciña de Rosa dos Ovos, en 
memoria dun percebeiro. Similar motivo sería o da cruz de punta Insua, xunto ó 
faro de Laxe.

Cruceiro de Traba [JMLC].
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS CRUCEIROS DA ZONA OCCIDENTAL DE BERGANTIÑOS
Puidemos contabilizar dunha maneira bastante completa o número de cruceiros 
da zona occidental e Bergantiños, grazas a que, ademais da investigación propia, 
dispuxemos da obra enciclopédica de Luís Martín Ruíz titulada Cruceiros na provincia 
da Coruña (1999), á que cómpre engadir a tamén moi meritoria de J. J. Burgoa 
Percorrido polos cruceiros da Costa da Morte (Galicia) (2003). 

Os datos que achegamos non son exhaustivos, só aproximativos:

CONCELLO DE MALPICA
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1.Barizo 3 2 - 5
2.Buño 3 1 - 4
3.Cambre 1 - - 1
4.Cerqueda 5 5 1 11
5.Malpica 1 1 3 5
6.Mens 1 - - 1
7.Leiloio 2 1 2 5
8.Vilanova 2 2 1 5
TOTAL 17 12 7 37
4,62 cruceiros / cruces por parroquia
2,1 cruceiros con figuras por parroquia
1,5 cruceiros sen figuras por parroquia
0,87 cruces (¿de desgraza?) por parroquia
61 km2 : 37 cruceiros = 1 cruceiro por cada 1,64 km2

  

CONCELLO DE PONTECESO
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1.Anllóns 3 1 - 4
2.Brantuas 4 - 1 5
3.Cores 6 1 - 7
4.Corme Aldea 2 - 1 3
5.Corme Porto 4 2 4 10
6.Cospindo 4 2 2 8
7.Graña, A 2 - - 2
8.Langueirón - 2 - 2
9.Nemeño 1 1 - 2
10.Niñóns 1 1 - 2
11. Pazos 3 1 - 4
12. Tallo 1 - - 1
13. Tella 2 2 - 4
14. Xornes - 2 - 2
TOTAL 33 15 7 56
4 cruceiros / cruces por parroquia
2,35 cruceiros con figuras por parroquia
1 cruceiro sen figuras por parroquia
0,5 cruces (¿de desgraza?) por parroquia
90,6  km2 : 56 cruceiros = 1 cruceiro por cada 1,61 km2
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CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1. Anos 3 - - 3
2. Borneiro 3 7 3 13
3. Canduas 1 7 4 12
4. Cesullas 4 3 - 7
5.Corcoesto 1 2 - 3
6.Cundíns 1 - - 1
7.Esto, O 2 - - 2
8.Nantón 2 4 - 6
9.Riobó 1 3 - 4
10.Silvarredonda 1 2 - 3
TOTAL 19 28 7 55
5,5 cruceiros / cruces por parroquia
1,9 cruceiros con figuras por parroquia
2,8 cruceiros sen figuras por parroquia
0,7 cruces (¿de desgraza?) por parroquia
99,8  km2 : 55 cruceiros = 1 cruceiro por cada 1,81 km2

  

CONCELLO DE LAXE
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1.Laxe 2 1 3 6
2.Nande - 4 - 4
3.Sarces - 6 - 6
4.Serantes 2 - - 2
5.Soesto 1 1 1 3
6.Traba 1 1 2 4
TOTAL 6 13 6 25
4,16  cruceiros / cruces por parroquia
1 cruceiros con figuras por parroquia
2,16 cruceiros sen figuras por parroquia
1 cruz (¿de desgraza?) por parroquia
38,8  km2 : 25 cruceiros = 1 cruceiro por cada 1,55 km2

  

TOTAL BERGANTIÑOS OCCIDENTAL
173 cruceiros e cruces : 18 parroquias = 4,55 cruceiros / cruces por parroquia)
75 cruceiros con figuras (2 cruceiros con figuras por parroquia)
68 cruceiros sen figuras (1,79 cruceiros sen figuras por parroquia)
27 cruces -de desgraza ou non- (0,71 cruces por parroquia)
288,2 km2 : 173 cruceiros = 1 cruceiro por cada 1,66 km2

Nos catro concellos do occidente de Bergantiños analizamos un total de 173 cruceiros 
ou cruces. Tendo en conta que a extensión total desta parte da comarca é de 288,2 
km2, dános unha media da existencia de 1 cruceiro por cada 1,66 km2. Se facemos a 
división do total de cruceiros e cruces entre as 37 parroquias, dános unha media de 
4,55 cruceiros/cruces por parroquia.

Contabilizamos un total de 75 cruceiros con figuras -en principio, os de maior interese 
artístico- (2 cruceiros con figuras por parroquia), 66 sen figuras (1,78 por parroquia) e 
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26 cruces -unhas de desgraza, outras (coma a de Gondomil) non-, cunha media de 0,70 
por parroquia. Os concellos con maior número de cruceiros e cruces son os que teñen 
a máis terras interiores: Ponteceso (con 56) e Cabana (con 55); a continuación ven 
Malpica (37) e logo Laxe (25).

Sobre a número de cruceiros por parroquia, Cabana (5,5 cruceiros por parroquia) e 
Malpica (4,62) ocupan os dous primeiros lugares; Ponteceso (4) e Laxe (4,16) observan 
datos moi parellos. En calquera caso, como veremos máis adiante, as porcentaxes 
numéricas dos concellos bergantiñáns son superiores ás da Terra de Soneira.

No tocante ós cruceiros con figuras, Ponteceso ocupa o primeiro lugar (2,35), seguido 
por Malpica (2,1) e Cabana (1,9). Laxe queda máis relegado (con só un cruceiro), sendo 
o concello que máis se achega ás máis reducidas porcentaxes dos concellos soneiráns.

Pola contra, nos cruceiros sen figuras é Cabana quen ocupa o primeiro lugar (2,8), 
seguido de Laxe (2,16); os outros dous concellos quedan algo atrás: Malpica (1,5) e 
Ponteceso (1). Na Terra de Soneira tan só Zas supera os dous cruceiros sen figuras por 
parroquia.

No tocante ás simples cruces -de desgraza ou non- as porcentaxes son semellantes 
entre os catro concellos, e só se chega a unha por parroquia en Laxe; as outras 
parroquias quedan por debaixo. En Soneira as porcentaxes con semellantes.

Finalmente, as porcentaxes de quilómetros cadrados por cruceiro son semellantes 
nos catro concellos: un cruceiro por cada 1,81 km2 en Cabana, por cada 1,64 km2 en 
Malpica, por cada 1,61 km2 en Ponteceso, e por cada 1,55 km2 en Laxe. Como logo 
veremos, as porcentaxes dos concellos soneiráns son máis dispares. 

Posta en valor dos cruceiros do occidente de  Bergantiños
Xa adiantamos que Ponteceso e Cabana son os concellos que contan con maior 
número de cruceiros e cruces (56 e 55, respectivamente). En Cabana están tamén 
as parroquias máis ricas en exemplares: Borneiro (13) e Canduas (12), mais non está 
lonxe delas a malpicá de Cerqueda (11) e a pontecesá de Corme Porto (10). Cómpre 
advertir que, agás no caso de Cerqueda, a maior parte dos cruceiros das parroquias 
citadas carecen de figuras.

En cruceiros con figuras, ademais de Cerqueda (con 5), salientan Cores en Ponteceso 
(con 6), Corme Porto e Cospindo (en Ponteceso) e Cesullas en Cabana, as tres con 4.

Acordes co título desta publicación fixemos escolla dos cruceiros máis sobranceiros e 
todos merecen unha visita polos motivos máis diversos. Non obstante, permitímonos 
salientar detalles dalgúns deles nos que o lector se debe centrar cando os visite. Na 
primeira ruta (concello de Malpica), na visita ó cruceiro da Pedrosa (Leiloio) repárese 
na feitura da Piedade, cun escorzado corpo de Cristo que mesmo chega a ocultar o 
da nai; tamén ten interese o oratorio da parte inferior. O parroquial de Cerqueda é 
verdadeiramente monumental, con figuras polos catro lados: ademais de Cristo e a 
Virxe, dous santos pouco habituais nos cruceiros: san Cristovo -patrón da parroquia- e 
santo Antonio de Padua. O cruceiro da praza de Malpica é unha boa mostra da renovación 
iconográfica dos cruceiros nos últimos tempos, cun trono de nubes algodonosas que 
lles serve de base ás figuras; un cruceiro urbano, coma os de Corme. O cruceiro de 
Santiso de Vilanova entra xa nos clásicos intemporais, que tanto poden ser do séc. 
XVIII, coma do XIX e mesmo de principios do XX, cunhas figuras moi esquemáticas 
talladas sen complicacións técnicas.
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Na segunda ruta, a do concello de Ponteceso, o cruceiro parroquial de Cores merece 
unha visita por dous motivos: polas carautas -posiblemente de demos cornudos- dos 
catro lados do seu capitel e pola particular disposición de Cristo na cruz, nun escorzo 
tan esaxerado como realista: os seus xeonllos quedan tan dobrados pola caída do 
corpo morto que as cadeiras case tocan os talóns dos pés cravados no madeiro. 

O cruceiro do pazo de Amarelle é quizais a xoia da coroa desta comarca. De facermos 
caso da inscrición do pedestal, data do ano 1750 e presenta un bo número de figuras 
nos catro lados da cruz: no anverso un Cristo crucificado cun frade de xeonllos ós 
seus pés; no reverso unha Trindade cun Santiago peregrino ós pés; a cada lado as 
figuras da Virxe e de san Xoán apóstolo. Este cruceiro non pode negar a súa inspiración 
no chamado Cruceiro dos Santos de Bamiro (Vimianzo), que veremos máis adiante, 
sobre todo na introdución da iconografía da Trindade (inédita nos cruceiros), pero o seu 
anónimo autor coidouse de non facer unha copia ecléctica, senón que soubo adaptar 
as figuras ó gusto barroco da época. O cruceiro da casa dos Pondal, en Ponteceso, 
tamén introduce o tema da Trindade, aínda que distribuído entre os dous lados da cruz. 
O rostro do Cristo crucificado aparenta tan vello coma o do Deus Pai que está sobre el. 
No reverso, unha Piedade case caricaturesca, en especial no que toca o corpo morto 
de Cristo. En conxunto, a obra parece conscientemente naíf. En Corme, tanto coma os 
cruceiros urbanos atráennos as cruces: unha, a famosa Pedra da Serpe de Gondomil, 
da que se ten dito que é a proba da cristianización de ancestrais cultos; as outras son 
as de desgraza da punta do Roncudo, que lembran a persoas mortas no mar.

Na terceira ruta, polo concello de Cabana, é interesante o cruceiro do Sacramento de 
Cesullas, tanto polo relevo acaroado ó seu pedestal coma polas figuras das súas catro 
caras: ademais das de Cristo e da Virxe do anverso e reverso, outras dúas identificadas 
coa Madalena e con san Antonio de Padua. A talla das figuras é case caricaturesca 
(véxanse sobre todo os seus rostros); as dobras das súas vestiduras son coma estrías.

No campo da ermida de San Fins do Castro (tamén en Cesullas) son interesantes os 
dous cruceiros, ambos do séc. XVIII, aínda que o de talla máis coidada é o situado na 
zona norte.

A parroquia de Anos tamén presenta bos exemplares, sendo particularmente 
interesante o de San Roque da Ermida, datado no ano 1675, ben antigo, polo tanto. 
Na crucifixión do anverso aparece unha figura feminina de xeonllos (supoñemos que a 
Madalena) bicándolle os pés ó crucificado, algo pouco habitual. Na Piedade do reverso 
a Virxe parece que está de pé (e non sentada) sostendo con certo esforzo cos seus 
brazos o corpo do fillo morto, totalmente curvado cara a atrás.

Dentro da mesma parroquia, o cruceiro da Eirita presenta a rareza dun capitel en forma 
de pirámide escalonada.

Na parroquia de Borneiro é interesante e de boa talla o cruceiro da ermida do Briño, 
de data incerta (posiblemente dos séculos XVIII ou XIX) e as tres cruces viradoiras. 
Borneiro é o único lugar onde existen.

No litoral de Canduas está a cruz de Padrón, cunha boa vista sobre a ría de Corme de 
Laxe.

Na cuarta ruta (concello de Laxe), os exemplares máis interesantes son o cruceiro 
parroquial da Atalaia de Laxe, quizais do séc. XVIII, coa súa plataforma octogonal, e o 
das Ánimas de Serantes, posiblemente de mediados do séc. XIX, co seu retablo pétreo 
sobre o pousadoiro.
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Terra de Soneira
A Terra de Soneira intégrana os concellos de Zas, Vimianzo e Camariñas, dous 
interiores e un marítimo. Os dous interiores contan con maior extensión (Zas 
132,96 km2; Vimianzo 187,39 km2, fronte ós 51,79 km2 de Camariñas) e con maior 
número de parroquias (Zas 16, Vimianzo 14, fronte ás 4 de Camariñas). No tocante 
ás poboacións absolutas, con datos de 2011 (www.ine.es), son as seguintes: Zas 
5.219 hab., Vimianzo 8.039 hab. e Camariñas 6.168 hab. Máis interesante é saber 
as correspondentes densidades de poboación, pois a dispersión da poboación pode 
influír na abundancia ou merma de cruceiros; deste xeito Camariñas ten a poboación 
máis concentrada (119,54 hab/km2) e Vimianzo e Zas máis espallada: 42,93 hab/km2 
e 39,16 hab/km2, respectivamente.

5ª Ruta: Concello de Zas

Cruceiro parroquial 
de Baio [XMLS]

30. Cruceiro parroquial de Baio
Atópase en Baio Pequeno, preto do adro parroquial da igrexa vella desta 
vila, pero fóra del, na beira dereita da pista que sae cara ó chamado 
Campo do Rollo. 

Ten plataforma cuadrangular de catro chanzos moldurados, 
e pousadoiro acaroado. O varal remata nun capitel corintio. 

No lado norte da cruz, Cristo crucificado con tres cravos; corpo 
longo e esvelto, no que se aprecian os riscos anatómicos; 
o pano de pureza cun nó feito co propio pano. No lado 
sur, unha Virxe vestida con túnica e manto que lle cobre a 
cabeza, coas mans entrelazadas sobre o peito. O curioso é 
que estas figuras son de cemento e non de pedra, como era 
de esperar, e dunha época moi temperá para o uso deste 
material, ano 1904, tal como se reflicte nun apuntamento 
contido no Libro do Santísimo de Baio: «Un crucero artificial 
imitación a cantería y según recibo 162,50 pts. Un pedestal 
con sus escaleras y demás para colocar el crucero, según recibo 370 
pts.» (Lema Suárez; 1993-III: 489).    

No cemiterio de Baio hai outro cruceiro con figuras (Cristo e a Virxe). En Baio 
Pequeno, pola estrada que leva ó Campo do Rollo, hai unha cruz sen figuras, onde 
paraban os enterros. Pouco antes da igrexa nova de Baio atópase o cruceiro de 
Fuentes (familia propietaria), sobre un valo á beira da estrada; no pedestal leva 
inscritos o ano (1886), o apelido da familia e tres figuras esquemáticas. O seu varal, 
cilíndrico, ten un reloxo de sol acaroado orientado cara ó norte (e non cara ó sur, 
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Cruceiro dos Santos (de Cheis ou de Pazos), en Bamiro [RML].



Os Cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte | 51 

como debería). O capitel é cilíndrico e remata nunha cruz cun Cristo de liñas moi 
simples e esquemáticas. No Campo do Rollo hai un cruceiro sen figuras.

No lugar de Fornelos, situado no extremo noroeste da parroquia, hai polo menos 
catro cruceiros: o do Vao, o de Delfina, o do Menecho e o de Riba do Río. Son 
bastante simples, pois son todos de cruces lisas, sen figuras; quizais o máis antigo 
sexa o de Riba do Río, de cruz potenzada. 

Cruceiro de Lamas. Esquerda [RML] e dereita 
[XMLS].

31. Cruceiro parroquial de Lamas
Atópase na zona norte do adro parroquial. Ten 
plataforma cuadrangular, pousadoiro e un longo 
varal moi estreito, duns 4 m de altura; a altura total 
do conxunto chega ós 6 m. 

Sobre un capitel de follas vexetais e volutas 
vai unha cruz nodosa cos brazos de sección 
circular, cun Cristo crucificado con tres 
cravos no lado oeste, cos ollos pechados 
e coa cabeza ladeada cara á dereita; no 
lado leste hai unha representación moi 
escenográfica da Asunción da Virxe, sobre 
unhas nubes algodonosas. 
Encadramos estas figuras dentro do estilo barroco: polo intento de 
estudo anatómico do corpo de Cristo, a súa pronunciada torsión e o 
pano de pureza suxeito cunha corda, o anecdotismo escenográfico 
da Asunción da Virxe, xunto co xogo de luces e sombras das súas 
vestiduras e das nubes. 

Un canteiro da parroquia de Borneiro, Juan Martínez, foi quen esculpiu, en 1743, as 
figuras e ocupouse da obra de todo o cruceiro ó completo (Lema Suárez, 1993-III: 
497). Tamén foi o autor das tres imaxes de pedra da fachada da igrexa. Ademais 
de traballar na pedra, Martínez tamén facía, no seu obradoiro borneirán, retablos e 
imaxes relixiosas en madeira; tivo moita clientela nas igrexas e santuarios da Terra 
de Soneira na primeira metade do séc. XVIII.  

No Campo da Festa de Lamas hai outro cruceiro moi antigo sen figuras, cun 
pousadoiro acaroado. Na parte inferior do seu alto varal graváronse os símbolos da 
paixón: escada, martelo, tenaces; ten un capitel troncocónico invertido, e unha cruz 
florenzada. Hai outro cruceiro sen figuras no lugar da Andragalla.

32. Cruceiro procesional de Gándara
Atópase a uns 200 m ó oeste da igrexa parroquial, no centro dunha encrucillada; 
onda el hai un palco da música feito en cemento. 
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A plataforma é triangular, de 
tres gradas; no lateral norte da 
segunda grada lese a inscrición 
AÑO DE 1720. Leva un pousadoiro 
acaroado. O varal é esvelto, con 
tres partes ben diferenciadas; 
remata nun capitel estreito, con 
volutas nas esquinas e motivos 
circulares nas catro caras. 

A cruz é longa, de remates flo-
renzados; no lado oeste leva un 
Cristo apoiado sobre unha cavei-
ra a modo de peaña, cun frade 
-ou un san Francisco- á súa de-
reita tocando coas mans o corpo 
do crucificado, ou recolléndolle o 
sangue. Cristo, que parece mirar 
cara ó freire, ten os brazos moi es-
tricados e transparéntase a anato-
mía; o pano de pureza suxéitase ó 
corpo cun só nó feito pola propia 
tea. No lado leste represéntase a 
Asunción da Virxe, coa particulari-

dade de que, ó contrario doutras asuncións, leva o neno Xesús nos 
brazos; por peaña ten a cabeza dun querubín e na parte alta dous 
anxos apegados ós brazos traveseiros da cruz colócanlle unha coroa 
na cabeza. 

Trátase dunha obra da época barroca, non só xustificable pola data inscrita, senón 
pola aparencia de movemento das figuras (o frade, que provoca ruptura do espazo 
volvendo a súa cabeza cara a atrás; os anxos levando a coroa da Virxe) e polo xogos 
de luces e sombras das abundantes dobras da túnica da Virxe. 

 33. Cruceiro do Sisto (Gándara)

Atópase no medio do lugar do Sisto, nun dos laterais da pista que 
comunica coa vila de Zas. O máis curioso deste cruceiro reside nuns 
estraños signos inscritos na parte inferior do seu varal de sección 
octogonal, que, por seren semellantes a letras hebraicas, deron lugar a 
múltiples interpretacións (o máis seguro é que sexan marcas de canteiro). 

Cruceiro procesional de Gándara. Esquerda [RML], 
centro e dereita [XMLS]. 
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A cruz lembra as góticas coas pólas serradas e 
remates de formas flordelisadas, pero seguramente 
non é tan antiga. No lado leste vemos a figura de 
Cristo crucificado, cos brazos moi estricados na cruz 
(repárese nos voluminosos cravos das súas mans), 
amplo pano de pureza e as pernas moi arqueadas; 
a figura está moi desgastada pola erosión. No lado 
oeste, a figura da Virxe, moi hierática e de trazas moi 
esenciais, coas mans xuntas sobre o peito. 
Carecemos de documentación sobre este cruceiro, pero 
aventuramos que polo tipo de cruz gótica, o esquematismo das 
figuras e a súa rusticidade, seguramente terá varios séculos de 
existencia (¿do séc. XVII?).

Cruceiro do Sisto  e 
inscricións no fuste [RML]

Cruceiro parroquial de Mira. 
Esquerda [XMLS] e dereita [RML] 

34. Cruceiro parroquial de Mira
Érguese fronte á fachada da igrexa parroquial. De plataforma 
cuadrangular de dous chanzos, pousadoiro acaroado e pedestal, 
sobre o que vai un longo varal culminado cun singular capitel de 
ábaco curvilíneo e vértices achafranados, con cadansúa cabeza 
de querubín en cada lado. 

A cruz é de sección circular e arbórea; no lado oeste, 
baixo a cartela apergamiñada do INRI, un Cristo 
crucificado con tres cravos: unha figura moi esvelta 
na que o anónimo escultor fixo un verdadeiro estudo 
anatómico, tanto na zona torácica coma no rostro e nas 
extremidades; o pano de pureza suxéitase cunha corda 
ó corpo para acrecentar o naturalismo. No lado oposto, 
unha Virxe das Dores de menor tamaño, coas mans 
sobre o peito e cuberta cun manto. 

Estimamos que é unha obra de estilo barroco, do 
séc. XVIII, sobre todo pola coidada talla da figura do 
crucificado, no que se acentúa o dramatismo no escorzo que fai a súa 
figura (lixeiramente ladeada cara á súa esquerda), o profundo estudo 
anatómico e o xogo de luces e sombras do pano de pureza. Un detalle 
do dramatismo barroco é tamén que a corda do pano de pureza roce 
o corpo de Cristo. Na figura da Virxe provócase un xogo de luces e 
sombras co movemento das pregas da túnica e coa profundidade 
provocada polo manto ocultándolle o rostro. É quizais o cruceiro de 
1772, cando se consignan no Libro da Confraría do Santísimo de Mira e 
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Follente varios pagamentos para a súa fabricación; o seu autor quizais 
fose un canteiro apelidado Casanova (Lema Suárez 1993-III: 566).
Na parroquia de Mira hai outros seis cruceiros: 1) o do chamado pazo de Follente, 
con figuras: un Cristo co corpo moi botado cara a adiante e unha Virxe; 2) outro tamén 
situado en Follente, sen figuras. 3) O da ermida de San Roque do Monte, tamén sen 
figuras; 4) o da escola de Mira, de cruz con remates florenzados cun monograma 
de Cristo; 5) o de Gontalde, que carece de capitel; a cruz vai directamente sobre o 
varal; 6) finalmente, tamén en Gontalde, unha grosa cruz sen plataforma, que quizais 
sexa a de vinte cuartas de alto que, en 1833, un veciño do lugar chamado Domingo 
Vilariño mandou poñer no Campo da Feira Nova, sen dúbida para dar protección ó 
gando (Lema Suárez, 1993-III: 570).

Cruceiro do cemiterio de Zas. 
Arriba [RML] e abaixo [XMLS]. 

35. Cruceiro do cemiterio ou do Carme (Zas)
Situado na zona sueste do adro parroquial, entre o presbiterio da 
igrexa e os panteóns (Foto páx. 4). Ten unha elegante plataforma 
de cinco chanzos ou gradas -que na parte oeste leva acaroada 
unha mesa de altar- e un groso pedestal prismático que leva nas 
catro caras cadansúa inscrición, nas que se pode ler con moita 
dificultade: “Se hizo siendo cura D. Domingo Rafael Blanco año 
1856”. 

O esvelto fuste ou varal remata nun capitel moi 
sinxelo no que se asenta unha cruz semiarbórea de 
sección circular, que presenta no lado oeste un Cristo 
crucificado con tres cravos, sen suppedaneum e co 
títulus en disposición vertical. Xesús parece ter os ollos 
pechados, aínda que o seu rostro aparenta serenidade; 
o torso é bastante ancho e nel transparéntanse as 
formas anatómicas; as extremidades son robustas; o 
pano de pureza é amplo e suxéitase ó corpo cun nó 
feito co propio pano. 

No lado leste a figura da Virxe do Carme, co neno 
no colo, sobre un trono de nubes; viste o hábito 
carmelitano da orde do Carmelo, no que se forman 
abundantes pregas que provocan un xogo de luces 
e sombras. 

Como xa adiantamos na Introdución, temos unha 
documentación moi completa desta obra: no ano 

1857 pagáronse 900 reais ó escultor compostelán Francisco Rodeiro 
pola feitura do capitel, a cruz e as efixies de “nuestro Redentor y el 
Carmen”. O canteiro Manuel Beloso cobrou 720 reais por ir arrincar a 
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un monte de Sarces “la vara, la peana y demás cantería precisa para 
la obra” (o transporte custou 45 reais). Finalmente, un pintor chamado 
José Antonio del Anillo encargaríase, pola cantidade de 970 reais, de 
pintar e dourar as figuras da cruz (Lema Suárez, 1993-III: 544). En total, 
a feitura do cruceiro custou 2.863 reais.  
En aparencia as figuras parecen barrocas, pero en realidade hai que encadralas dentro 
do eclecticismo de mediados do séc. XIX. Rodeiro, o seu autor, caracterizábase pola 
imitación de obras da centuria anterior, aplicando case á perfección receitas do estilo 
barroco. Na nosa opinión presenta mellor feitura a figura da Virxe que a do Cristo, 
demasiado achaparrado.

Nesta igrexa hai outro cruceiro sen figuras, situado fóra do adro fronte á fachada.

36. Cruceiro parroquial de Sto. Adrián de Castro

Está situado no adro parroquial, fronte á fachada da 
igrexa. Non ten pedestal; o seu varal remata nun falso 
capitel, sobre o que vai a cruz coa figura do crucificado 
no lado leste e a Virxe no oeste. Cristo aparece 
crucificado con tres cravos, cos brazos moi estricados 
e acaroados ó brazo horizontal da cruz; a cabeza 
ladeada como se xa estivese morto; o anónimo artista 
preocupouse por transparentar a anatomía; no pano 
de pureza -suxeitado ó corpo cun nó feito co propio 
pano- hai xogos de luces e sombras nas pregas. No 
outro lado represéntase a Inmaculada Concepción, 
apreciable porque vai sobre unha media lúa coas 
puntas cara a arriba (coa cabeza dun querubín na parte 
central); xunta as mans sobre o peito e vai coroada; 
nas súas vestiduras fórmanse pregas verticais que 
provocan xogos de luces e sombras. Estamos ante 
unha obra de estilo barroco, non exenta da calidade, 
quizais de finais do séc. XVIII.
Nesta freguesía hai outro cruceiro sen figuras no lugar de Sto. 
Adrián e os restos doutro (perdeu a cruz, só queda o varal en pé) 
nas Edreiras.

Cruceiro de Sto. Adrián de 
Castro. Arriba [XMLS] e 
abaixo [RML]. 

37. Cruceiro de Romelle (Loroño)

Situado preto do pazo de Romelle, á entrada do lugar vindo de Zas. O primeiro 
que nos chama a atención é a plataforma triangular -de tres chanzos- sobre 
a que se asenta un longo varal cilíndrico cun capitel de ben labradas formas 
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vexetais. Sobre el unha cruz de sección 
circular, arbórea, de abundantes nós que no 
seu lado oeste leva a figura de Cristo e no 
leste a dunha Virxe. 

A figura do crucificado é de trazas moi 
simples e esquemáticas, malia o intento 
do anónimo artista de transparentar a súa 
anatomía. Máis interesante é a figura da 
Virxe, moi hierática (composición piramidal), 
vestida con túnica e manto; érguese sobre 
as cabezas de tres querubíns e leva apegada 
ó lateral esquerdo do seu corpo unha figura 
tamén vestida cunha longa túnica, disposta 
en posición vertical; como o seu rostro 
está bastante estragado non podemos 
asegurar se se trata do neno Xesús (sería 
de proporcións esaxeradas) ou dun doador; 
quizais se trate do segundo. A obra parece 
barroca, seguramente realizada no séc. XVIII.

Cruceiro de Romelle (Loroño). Esquerda 
[RML], centro e dereita [XMLS] 

Na parroquia de Loroño temos, ademais, outros dous cruceiros sen figuras: un 
situado no adro parroquial e o outro no lugar de Baizana.

38. O cruceiro do Couto (Muíño)

Atópase no medio e medio do lugar deste nome, nunha rotonda de 
forma ovada, coidada e axardinada, ben protexida por unha reixa de 
ferro. Iso é precisamente o primeiro que nos chama a atención: o 
exquisito coidado con que os veciños parecen tratar o seu cruceiro, 
convertido no símbolo identificador do lugar. 

Ten plataforma cuadrangular de cinco grosos chanzos, cun pousadoiro 
acaroado na parte oeste. O varal remata nun estreito capital con querubíns 
a cada lado e volutas nas esquinas. Sobre este capitel vai unha cruz que 
leva no lado oeste un Cristo crucificado con tres cravos, moi estilizado; 
un anxo parece colocarlle unha coroa ou dosel sobre a cabeza. No lado 
leste, unha Inmaculada Concepción coroada por dous anxos.

Malia a deterioración das figuras, especialmente a de Cristo (moi des-
gastado pola erosión), consideramos que se trata dunha obra barroca, 
realizada no séc. XVIII: no crucificado hai interese polo estudo anató-
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Cruceiro do Couto (Muíño). Esquerda [XMLS] e dereita [RML].

mico e polo dramatismo da escena; a Inmaculada segue o tipo das de 
Gregorio Fernández do séc. XVII.
Hai outros dous cruceiros na parroquia de Muíño, os dous sen figuras: un é o parroquial, 
situado preto da igrexa (ten un pousadoiro acaroado); o outro atópase no campo da 
ermida de Santa Margarida. Temos, por outra parte, a chamada Cruz de Marán, de 
grosos brazos, situada preto deste lugar. Finalmente, en Pedra Padreiro, nun valado 
situado á beira da estrada de Zas a Brandomil hai unha pequena cruz de desgraza, con 
esta inscrición na pedra da base: “Aquí falleció / Manuel Baliña / Camaño el 26 de / 
Julio de 1928 a / los 28 años de / edad / recuerdo de sus / padres y hermanos / R I P”.

Cruceiro parroquial de 
Brandomil [XMLS].

39. Cruceiro parroquial de Brandomil
Situado no centro do cemiterio parroquial, ó sur da igrexa de 
San Pedro. Antes estaba á beira da estrada, onde foi tirado por 
un camión; isto motivou o traslado, cun novo varal.

Carece de plataforma. O varal remata nun capitel de 
volutas nas esquinas e cabezas de querubíns sobre 
follas vexetais a cada lado.

Sobre o capitel, unha cruz de reminiscencias arbó-
reas coas correspondentes figuras: no lado norte 
un Cristo crucificado con tres cravos, que chama a 
atención polo tamaño algo esaxerado da súa cabeza 
e do seu tórax con relación ó resto do corpo. 

No lado sur unha Inmaculada moi semellante á do 
Couto (Muíño): sobre a lúa e un querubín, María 
xunta as súas mans sobre o peito en actitude de 
recollemento; presenta a composición piramidal das inmaculadas de 
Gregorio Fernández.

É posible que sexa unha obra barroca do séc. XVIII (o dramatismo 
da disposición do corpo de Cristo, o xogo de luces e sombras das 
vestiduras da Virxe etc.).
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40. Cruceiro de Agrís (Brandoñas)
Situado no centro do lugar deste nome, a pouca 
distancia da igrexa parroquial de Brandoñas. 

Presenta unha plataforma octogonal de catro 
chanzos, sobre a que vai o pedestal, tamén 
octogonal, no que se incrusta o fuste, que 
remata nun capitel decorado con querubíns 
e volutas, semellante ós dos cruceiros do 
Couto (Muíño) e Brandomil.

Arredor da cruz, catro figuras: no lado 
oeste un Cristo crucificado con tres cravos, 
esculpido dunha maneira bastante deficiente: 
corpo desproporcionado, cabeza de riscos 
esquemáticos, anatomía mal lograda, pano de 
pureza que parece un cueiro de neno de berce. 
No lado leste semella haber unha Inmaculada, 
pero só logramos ver un manto que debe 
ocultar o corpo da Virxe sobre un querubín 
e os cornos da lúa. Chaman a atención dúas 

Cruceiro de Agrís (Brandoñas) Esquerda e 
dereita [RML], centro [XMLS]. 

pequenas figuras situadas nos laterais. A máis perceptible é a do lado 
sur, tamén de deficiente talla e de corpo desproporcionado, que debe 
querer representar a algún dos personaxes presentes no Calvario ou a 
un doador. É difícil encadrar estas esculturas de feitura tan deficiente 
nun estilo artístico ou nunha época.

Outros cruceiros do concello de Zas
As outras parroquias do concello de Zas tamén contan con cruceiros, pero sen figuras. 
Deste xeito, no Allo hai unha cruz sobre o valo que choe o adro. En San Cremenzo 
de Pazos hai dous, un deles o do adro parroquial. En Carreira hai catro: tres no propio 
lugar e unha cruz sen labrar en Pedramaior. En Meanos hai seis: 1) o parroquial, no 
lugar de San Martiño, que conta cunha cruz das chamadas celtas, cos brazos unidos por 
un círculo; 2) outro situado nunha encrucillada da beira da estrada de Zas a Brandomil, 
do ano 1918 (segundo a inscrición do pedestal); 3) outro situado no lugar de Meanos, 
que conta cunha imaxe en relevo esculpida no varal; 4) outro situado no lugar de Rial 
de Riba; 5) unha cruz situada en Froxán; 6) finalmente un cruceiro destruído, do que só 
queda a plataforma e o pedestal. En Santa Sía de Roma hai seis cruceiros: no  lugar 
de Santa Sía temos o do igrexario, do ano 1930 (segundo unha inscrición do pedestal); 
na aldea de Rus hai dous (un coa inscrición do ano 1923 no pedestal), outro polo 
camiño de Colúns e dúas cruces: o chamado Cruceiro da Fenlla (no monte de Roma) 
e outra cruz de grosos brazos situado no monte de Rus. Finalmente, en Vilar temos 
outros catro ou cinco cruceiros sen figuras.   
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6ª Ruta: Concello de Vimianzo
41. Cruceiro da Devesa (Bamiro)

Situado no lugar da Devesa (Bamiro) 
a pouco máis dun quilómetro da ponte 
de Baio, nunha volta do desaparecido 
camiño real da ponte de Baio a Baíñas.

A plataforma quedou enterrada co 
paso dos anos. O varal é groso e 
curto; na súa base esculpíronse 
os instrumentos do desencravo 
(as tenaces, unha escada, un 
martelo). Remata nun capitel de 
ampla cesta, con querubíns coas 
ás despregadas a cada lado, sobre 
o que vai unha cruz de brazos cilíndricos que no lado leste, baixo a 
cartela do INRI, presenta un Cristo crucificado con tres cravos, cos 
brazos moi estricados e co corpo moi colgado da cruz; apréciase a 
súa anatomía; dobra os xeonllos cara a diante; o pano de pureza é 
cumprido e átase na parte esquerda da súa cadeira cun nó feito co 
mesmo pano. Á dereita do crucificado, un frade franciscano -ou o 
propio san Francisco- intenta recoller o sangue redentor; á esquerda, 
un personaxe coa súa cabeza cuberta cunha mitra ou gorro frixio.   

No lado oeste represéntase unha Piedade: María aparece sentada 
co corpo morto de Xesús sobre os xeonllos. Viste unha longa túnica, 
sobre a que leva un amplo manto que lle cobre a cabeza e lle enmarca 
o seu rostro, moi esquemático. O corpo sen vida de Cristo presenta 
unhas formas moi pesadas, coa cabeza totalmente caída nun difícil 
escorzo, do mesmo xeito cás robustas extremidades (excesivamente 
grosas). Rematando o conxunto, dous anxos colocan na parte superior 
unha coroa sobre a cabeza da Virxe.

Non hai noticias documentais sobre este cruceiro. Por ter a plataforma 
enterrada, o varal groso e curto, a cesta do capitel excesivamente 
grande e, sobre todo, polo desgaste das figuras, semella ser moi 
antigo, posiblemente do séc. XVII. É perfectamente encadrable 
dentro do estilo barroco: os ollos pechados denotan que Cristo está 
morto; o seu tórax descarnado, no que se debuxa o arco das costelas, 
desvelan o intento de facer un estudo anatómico; as pernas dobran 

Cruceiro da Devesa (Bamiro). [RML].
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sensiblemente os seus xeonllos, deixando o conxunto do corpo 
un tanto distorsionado; hai, así mesmo, unha ruptura do espazo 
circundante, manifesta ó botarse o corpo do crucificado cara a diante, 
como pendurado da cruz unicamente polos seus brazos estricados; o 
frade tamén rompe co espazo ó botar a cabeza cara a atrás (parece 
haber comunicación entre el e o crucificado).
A Piedade tamén amosa unha composición aberta: o corpo de Cristo está como 
crebado en múltiples direccións (a cabeza inerte, completamente caída cara a unha 
parte; os brazos cara á outra, e mesmo as pernas); hai, ademais, intentos de xogos 
lumínicos no tratamento das vestiduras da Virxe, do frade e dos anxos.

As figuras recordan, no esquematismo da súa traza, as do pintor El Greco (en 
especial as do grupo da Piedade).

Cruceiro do adro de Bamiro. 
Anverso [XMLS]; reverso 
[RML]

42. Cruceiro parroquial de Bamiro

Situado no adro parroquial de San Amedio de Bamiro. 
Ten pousadoiro para a procesión do Santísmo. Presenta 
unha plataforma cuadrangular de tres chanzos e un 
pedestal troncopiramidal, sobre o que se asenta 
un longo varal oitavado que remata nun capitel con 
volutas e querubíns; sobre el vai unha cruz de brazos 
potenzados. 

No lado leste, un Cristo crucificado con tres cravos, 
coroado de espiñas, co corpo botado cara á diante 
cun pronunciado escorzo; a cada lado, ó pé da cruz, as 
figuras da Virxe e dun frade franciscano (ou o propio 
san Francisco). A figura do lado oeste non é doada de 
identificar debido á erosión (mesmo semella un san 
Roque erguendo a túnica). Consideramos que se trata 
dunha obra de estilo barroco, do séc. XVIII.

Sobre a balaustrada da casa reitoral, diante da fachada da igrexa, 
hai unha Piedade, que quizais pertenceu a un antigo cruceiro 
desaparecido.

43. Cruceiro de Monte Torán (Bamiro)
Situado no lado sur do campo da ermida de Monte 
Torán. Érguese sobre unha plataforma cuadrangular 
de catro gradas. O varal remata nun capitel vexetal, 
sobre o que vai unha cruz arbórea de sección circular, 
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nodosa, que no seu lado oeste leva unha Piedade: Cristo morto no 
colo de súa nai, que aparece sentada. 
Aínda que as dúas figuras son de trazas moi esquemáticas, supoñemos que se 
poden encadrar dentro do estilo barroco do séc. XVIII: pola composicón aberta, 
en diagonal; pola sensación de dramatismo da escena (o rostro dorido de María) 
e polo intento de xogos de luces e sombras nas vestiduras. 

Sobre a romaxe de Monte Torán véxase Fernández Carrera/Vilar Álvarez (2011: 82).

44. Cruceiro dos Santos, de Pazos ou de Cheis (Bamiro)
Situado a uns 2,5 km ó sur da ponte de Baio, pola estrada de Baíñas. Pasando 
o lugar de Cheis (Bamiro), ábrese un camiño de monte, á esquerda; o cruceiro 
atópase nunha encrucillada de vellos camiños montesíos.  

Pietá do cruceiro 
de Monte Torán 
[RML]

Cruceiro dos Santos, coa crucifixión e a iconografía singular da Trinidade [RML].

A súa plataforma é de base cuadrangular, de tres graos, e carece de 
pedestal. O varal, groso e non moi longo, e o capitel, de volutas esque-
máticas, forman parte da mesma peza. Sobre el vai unha cruz arbórea, 
que imita o tronco dunha árbore coas pólas serradas, monolítica e de 
grandes dimensións (1,32 m o pau vertical), na que se esculpiron un 
total de nove figuras.

No lado leste da cruz, un Cristo crucificado con tres cravos nun difícil 
escorzo, coa cabeza lixeiramente deitada cara ó ombreiro dereito, os 
brazos moi estricados e a perna dereita montando sobre a esquerda. 
Parece representarse xa morto (cos ollos xa pechos). Ten unha cabe-
leira bastante longa e unha coroa de espiñas tallada. O pano de pureza 
é bastante amplo, e nel fórmanse dobras verticais e onduladas. Na 
parte superior, en vez dun títulus, aparece un anxo que baixa en caída 
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vertical cunha coroa nas mans. Na parte inferior, ós pés do crucificado, 
unha pequena figura dun frade axeonllado en actitude orante.

No lado oeste, o que mira ó camiño, aparece na parte superior, na 
intersección dos brazos da cruz, unha maxestosa figura sedente 
que representa a un home ancián, barbado e de longa cabeleira, que 
entrelaza os dedos das súas mans para soster e protexer outra figura 
máis pequena posta en pé sobre o seus xeonllos, que abre os brazos 
en cruz e viste túnica de mangas cumpridas. O ancián vai coroado e, 
sobre a súa cabeza dexérgase unha pombiña. 

Estamos, xa que logo, ante unha representación da Trindade: o ancián 
sedente a maneira dun pantocrátor románico identificámolo con Deus 
Pai, hierático, solemne e sereno; leva a pomba do Espírito Santo 
sobre a cabeza e protexe o Fillo coas mans. O tema da Trindade é 
excepcional nos cruceiros galegos, sendo esta do cruceiro de Cheis 
a representación máis antiga; como xa vimos, no cruceiro do pazo de 
Amarelle (Ponteceso), do ano 1750, tamén se repite esta iconografía, 
pero o seu autor inspirouse claramente nesta obra soneirá.

CRUCEIRO DOS SANTOS [RML]
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Ós pés do Padre Eterno hai unha figura masculina, barbada 
e de cabeleira recortada, vestida con túnica e manto e cun 
gorro sobre a súa cabeza, que leva nunha man un caxato 
e na palma da outra un obxecto de forma prismática. Non 
está claro quen pode ser este personaxe: especulouse 
con que fose un peregrino ou o propio Santiago, pero 
o obxecto que sostén na man esquerda -disposto en 
posición vertical- non parece o libro dos apóstolos.

A cada lado da cruz, cadansúa figura posta en pé, que 
se corresponden coas testemuñas do Gólgota: a Virxe 
María (lado sur) e san Xoán (lado norte); este lémbralle a 
algúns a figura de Daniel do Pórtico da Gloria da catedral 
compostelá.

Peregrino ou homo viator do 
cruceiro dos Santos [RML]

O único documento que fai alusión a este cruceiro data de finais do 
séc. XVII. Trátase do testamento de don Juan de Pazos, párroco de 
Serramo, outorgado en 1671. Afírmase nel que seu pai, o fidalgo 
Antonio Rodríguez de Pazos (residente no Ceán-Bamiro) mandara 
facer un cruceiro situado no camiño de Tines a Cheis, que «es de 
mucha consideración y veneración y necesita de mejores escalones 
y fortificaciones por tener la cruz mucho peso e ymágenes» (Lema 
Suárez, 1993-II: 178, e III: 469-470). Na Introdución reproducimos con máis 
amplitude parte deste documento.

A non ser que se trate dunha copia fidedigna dun cruceiro anterior, as 
figuras deste son moi anteriores -máis dun cento de anos, polo menos- 
á data que se deixa entrever neste testamento (como moito, a vida 
do pai do crego trascorrería a principios do séc. XVII). Seguramente o 
que fixo o fidalgo de Bamiro foi colocarlle a esta vella e pesada cruz 
un novo varal ou fuste para reforzala (e xa fixo abondo, pois salvou o 
monumento para a posteridade). Lema Suárez (1993-II: 178) databa a 
obra a finais do séc. XIV ou a principios do XV, pero estudos posteriores, 
das profesoras Dolores Barral e Marta Cendón, retrotráena a finais do 
séc. XV ou principios do XVI (Barral/Cendón, 1997: 416). 

En todo caso, trátase dun cruceiro claramente encadrable no estilo 
gótico: o Cristo está crucificado con tres cravos, cos brazos en arco 
e bastante abertos, e co pé dereito moi montado sobre o esquerdo; 
cos ollos pechados (xa morto). A súa disposición na cruz describe un 
movemento helicoidal moi semellante ó dos cruceiros galegos máis 
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antigos, todos do século XV: o de Francos en Calo-
Teo, o de Melide, o da Ponte Nafonso en Noia, todos 
eles estudados por Castelao, quen, non obstante, 
non soubo da existencia deste de Bamiro (cousa ben 
estraña, pois por Borneiro si que debeu estar). Garda 
unha gran semellanza co Cristo da praza da Tafona 
(Ferrol), de principios do séc. XV. A disposición da 
Trindade é parecida á hierática Virxe sedente co 
neno do cruceiro da igrexa das Fervenzas (Aranga) 
[González Pérez, 2003: 37], de principios do séc. XVI. 
Segundo Barral/Cendón (1997: 417), a tipoloxía da 
cruz deste cruceiro debe relacionarse con modelos 
de cruces procesionais góticas, como o da cruz de 
acibeche do Museo da Catedral de Ourense, datada 
en 1497. Segundo estas investigadoras, a figura de 
Cristo coincide coas de finais do séc. XV.

Tamén se salienta o feito de que apareza ó pé da cruci-
fixión unha figura de xeonllos, que se podería relacionar 

Cristo da Tafona (Ferrol), de 
principios do  séc. XV, na 
exposición Gallaecia Petrea, 
2012 [XMLS]

Relevo do convento das Bárbaras 
(A Coruña) [JMLC].

co clásico doador do gótico galego, presente en multitude de tímpanos e 
mesmo noutros cruceiros (o de Melide e o do Home Santo). Non se descarta 
a identificación con san Francisco ou cun frade mendicante; na mesma acti-
tude aparece un frade no relevo do convento das Bárbaras da Coruña, onde 
tamén hai unha Trindade.

Habitualmente, no reverso dos cruceiros góticos aparece unha representación 
de María sedente co neno no colo (a Theotokos, ou Sedes Sapientae), coma 
o citado das Fervenzas, pero neste sentido este cruceiro de Bamiro volve 
mostrarse excepcional con respecto ós conxuntos góticos citados, pois en 
vez de recoller no reverso a imaxe da Virxe co neno, recolle unha Trindade, 
que tamén é excepcional polo modo de representar os personaxes. 

A disposición sedente do Padre Eterno, en 
maxestade, lémbranos o Cristo do cruceiro de 
Melide, que tamén amosa as súas chagas nas 
mans. E tamén a disposición das Virxes das Epi-
fanías dos tímpanos galegos góticos; pola caída 
dos panos a partir dos xeonllos hai certa seme-
llanza coa Virxe da portada de Santa María do 
Azougue, de Betanzos. Hai, así mesmo, unha 
afastada lembranza dos pantocrátores románi-
cos.
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No tocante á figura situada ó pé da cruz, 
as citadas investigadoras indican que 
podería identificarse con Santiago Apóstolo 
(semellante ó do cruceiro do Home Santo), 
cun peregrino ou tamén co ‘homo viator’, 
o home en camiño pola vida cara á vida 
eterna ou cara á morte definitiva, o que 
no momento de acceder ó Alén e ante o 
Xuízo Final, se debe presentar co libro da 
vida, pero que, ó mesmo tempo, busca 
valedores que lle garanticen o seu acceso á 
eternidade, o cal aquí aparece caracterizado como peregrino, o que identifica 
como devoto do Apóstolo Santiago (Barral/Cendón, 1997: 422-423).

Esta relación do Máis Alá do cruceiro dos Santos estaría tamén refrendado 
pola propia tipoloxía da cruz, que remite ós exemplares de cruz de acibeche 
de carácter funerario, como as conservadas nas catedrais de Ourense e de 
Santiago (Barral/Cendón, 1997: 423).

Coidamos que todo isto que se acaba de transcribir nesta análise estilística 
revela a importancia excepcional deste cruceiro. Non se trata dun cruceiro 
calquera, senón dun de talla gótica (dos sécs. XV ou XVI), de gran complexidade 
iconográfica. Como xa vimos, tamén acabou influíndo na zona, pois inspirou 
o do pazo de Amarelle (Nemeño-Ponteceso), de mediados do séc. XVIII.

Na parroquia de Bamiro hai polo menos outros cinco cruceiros sen figuras: o das 
Rogativas (situado nun camiño de monte, preto da igrexa parroquial, a pé de Monte 
Torán); o da casa do Ferrador, no Ceán; o de Suárez no lugar de Bamiro e dous máis 
na agra de Cheis (ó norte deste lugar).   

Tímpano de Sta. María do Azougue (Betanzos) [JMLC].

Cruceiro de Pazos (Tines/Vilar) [RML]

45. Cruceiro de Pazos (Tines/Vilar)

Situado no medio do lugar de Pazos, que presenta 
a particularidade de que as casas da zona oeste 
pertencen á parroquia de Tines e ó concello de 
Vimianzo e as do leste á de Vilar e ó concello de 
Zas. O cruceiro serve para marcar o límite entre as 
dúas parroquias e os dous concellos e quizais xa se 
ergueu con este propósito.

Érguese sobre unha plataforma cuadrangular de 
tres chanzos (nun dos que dá ó lado sur pódese ler 
a data de 1802 inscrita) e un pedestal non moi alto. 
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Chama a atención por dúas cousas: pola esaxerada altura do seu varal 
e pola súa notoria inclinación cara ó leste. Remata este varal nun capitel 
de formas vexetais moi esquemáticas, sobre o que vai unha cruz de 
remates florenzados. 
No lado oeste da cruz, un Cristo crucificado con tres cravos esculpido con trazos moi 
esenciais, sen un claro propósito de facer un estudo anatómico. No lado leste unha 
Inmaculada, tamén de liñas moi esquemáticas e esenciais.

Á saída do lugar de Pazos, na beira esquerda do antigo camiño deste lugar a Romarís 
(Tines), atópase o cruceiro de Espasandín (a uns cen metros por detrás da única 
casa existente ó lado da estrada), sen figuras. Trátase dunha cruz votiva, pois no seu 
pedestal hai unha placa de mármore con nome do doador (Andrés Espasandín) e o 
ano (1871). 

46. Cruceiro do Desencravo (cemiterio de Tines)
Situado no cemiterio de Santa Baia de Tines, na zona leste do adro. Carece de 
plataforma. Sobre un pedestal cúbico incrustouse un groso varal rematado nun 
pseudocapitel labrado na mesma pedra, o que indica a súa antigüidade. 

Na cruz hai unha única escena, un desencravo: de costas ó espectador, 
un personaxe de recortada cabeleira, vestido cunha longa túnica, procede 
a desencravar a Cristo da cruz; xa o fixo nun brazo e o está facendo no 
outro, cunhas tenaces na man. A figura de Cristo está bastante estragada, 
pois perdeu o seu brazo dereito. O personaxe quizais sexa Xosé de 
Arimatea, aínda que hai quen opina que é san Francisco (Burgoa, 2003: 
59); consideramos que non, pois este frade levaría o pelo recortado e 
tonsura monacal, e non cabeleira, como é o caso.

Trátase dunha obra claramente barroca (o anecdotismo de ter 
descravada unha man e estar desencravando a outra, o dramatismo da 
escena...), quizais de principios do séc. XVIII, e atreveriámonos a afirmar 

Cruceiro do cemiterio de Tines, co seu pedestal.Esquerda [RML], centro e dereita  [XMLS] 
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que o seu autor foi o canteiro Domingos Martinez, natural do lugar 
de Pazos desta mesma parroquia, autor das esculturas das fachadas-
retablo da igrexa parroquial de Santiago de Traba e do santuario das 
Virtudes do Briño (Borneiro), nos anos 1716 e 1721 respectivamente. 
As dobras tubulares e opacas do personaxe que desencrava a Cristo 
son semellantes ás do hábito de san Francisco da fachada de Traba, 
e a cara de Cristo lembra á do Santiago ecuestre e á do san Pedro 
desta mesma portada; a cabeleira ten un corte semellante a todas as 

Cruceiro do adro de 
Tines, cunha base 
romana como capitel 
[XMLS]

esculturas que lle coñecemos: as de Traba e as do Briño.
Diante da fachada da igrexa de Tines hai varios pedestais de cruceiros, 
un deles cunha caveira, unha serpe, unha esqueira e unhas tenaces en 
relevo; quizais fose o pedestal orixinal do cruceiro do cemiterio, pois son 
motivos que fan referencia ó tema do desencravo.

47. Cruceiro do adro de Tines

Está situado á entrada do adro parroquial. Carece de 
plataforma e ten pousadoiro exento. O seu varal remata nun 
voluminoso capitel que, en realidade, é a base dunha columna 
xónica romana posta ó revés: co plinto para arriba e o bocel 
ou toro para abaixo. É un dos restos arqueolóxicos resultantes 
dunhas escavacións que no ano 1951 se efectuaran  no adro 
parroquial, nas que se descubrira unha ‘vila’ romana e unha 
necrópole romano-sueva. O reaproveitamento da peza como 
capitel do cruceiro foi durante as obras que se realizaron no 
templo na década de 1990, é de supoñer que co permiso do 
Arcebispado compostelán e da Dirección Xeral de Patrimonio 
da Xunta de Galicia. A figura do crucificado do lado leste da 
cruz está moi estragada pola erosión; puidera ser do séc. XVIII. 

48. Cruceiro do lugar de Tines
Situado na parte alta do lugar de Tines, sobre unha base rochosa. No 
varal esculpiuse en relevo unha figura feminina, xa moi desgastada pola 
erosión, que semella ser unha Inmaculada (leva as mans sobre o peito e 
a lúa ós seus pés). 

No lado oeste da cruz un Cristo crucificado con tres cravos, de 
liñas moi esquemáticas (só hai un intento de xogos de luces 
no pano de pureza); no lado oposto, unha Piedade, tamén 
de composición moi esquemática: a Virxe sentada co corpo 
morto do fillo sobre os seus xeonllos. A talla é deficiente, de 

Cruceiro de Tines 
[RML]
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liñas esenciais para evitar problemas técnicos: só hai un intento de dar 
profundidade ós panos das vestiduras da Virxe, pregados en forma de 
-V-. Apréciase que as figuras estiveron pintadas. Malia a dificultade 
para distinguir os riscos anatómicos, a feitura do cruceiro poida que se 
remonte a finais do séc. XVIII ou a principios do XIX.

Cruceiro de Baíñas 
[RML]

49. Cruceiro do lugar de Treos
Atópase á entrada do lugar deste nome, preto dunha casa 
cun voluminoso balcón de reixas de ferro na súa fachada. 

O longo varal remata nun capitel liso, de forma 
troncopiramidal invertida. Sobre este unha 
cruz potenzada, que no lado oeste presenta un 
Cristo crucificado con tres cravos que inclina a 
cabeza cara á súa dereita, pois ó seus pés ten 
unha pequena figura dun frade franciscano (ou o 
propio san Francisco) axeonllado. No lado oposto 
represéntase unha Asunción da Virxe (vestida Cruceiro de Treos [RML]

con túnica e manto, coas mans sobre o peito e coroada por anxos). Pola 
parte sur hai outra figura de pequeno tamaño (non sabemos se está de 
pé ou sentada) que parece levar un obxecto na man dereita (pode ser 
san Xoán apóstolo ou a Virxe en oración). A obra é, sen dúbida, de estilo 
barroco, quizais de principios do séc. XVIII, en base, sobre todo, á figura 
do crucificado, onde se intenta facer un estudo anatómico e profundizar 
nas dobras do pano de pureza e no hábito do frade.
Preto da igrexa parroquial de Treos atópase o Cruceiro do Campo, cunha cruz sen 
figuras con outra inscrita. Entre as casas de Xora hai unha cruz que leva nun lado un 
relevo moi plano, de feitura moi defectuosa, cunha figura difícil de identificar. 

Treos conta cun bo número de cruces: unha no camiño de Quintáns ó Arxomil; outra 
nunha encrucillada sita entre os lugares de Quintáns, O Arxomil e Pedra 
Cuberta; outra no propio Arxomil e, finalmente, unha de cemento nun 
valado dunha curva da estrada de Baio a Baíñas, cunha inscrición alusiva a 
unha morte por accidente o 17 de agosto de 1974.  

50. Cruceiro parroquial de Baíñas
Atópase fronte á fachada da igrexa parroquial, pero fóra do 
adro. Semella ser antigo, pero as figuras da súa cruz son de 
baixa calidade: no lado oeste un Cristo crucificado con tres 
cravos de liñas moi primitivistas; no leste unha Virxe cuberta 
cun manto, tamén de liñas moi esenciais, propias da arte naíf. 



Os Cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte | 69 

51. Cruceiro de Cabral (Baíñas)

Situado a uns 2 km ó oeste de Baíñas, á beira do 
antigo camiño real que unía Baíñas con Berdoias, 
substituído pola estrada AC-441 Muxía-Santiago, 
que vai paralela a ese camiño. Conta cun varal 
bastante longo que remata nun capitel de 
caligráficas volutas e cabezas de querubíns. 
Sobre este capitel, unha cruz potenzada, cun 

Cruceiro de Cabral (Baíñas) [Foto: 
Antonio Nodar]

Cruceiro parroquial de Berdoias. 
Esquerda [RML], centro e dereita 
[XMLS] 

Cristo crucificado con tres cravos nun lado e no outro unha Virxe;  
as dúas figuras son de trazas moi esquemáticas e simples, pois 
non se aprecian riscos anatómicos nin intentos de profundizar nas 
dobras das vestiduras; isto indica a escasa maña do anónimo artista. 
Paradoxalmente foi no capitel, cos seus lados ondulados e as incisións 
caligráficas nas volutas e querubíns, onde se rexistra unha maior 
intencionalidade artística.
Na parroquia de Baíñas hai polo menos tres cruceiros feitos de cemento. Un situado 
na propia vila, na estrada xeral, que conta coas figuras de Cristo no anverso e da 
Virxe das Dores no reverso. Os outros dous atópanse nas aldeas de Padreiro e do 
Orbellido: o primeiro cun Cristo e unha Inmaculada, e o outro só co crucificado. 

52. Cruceiro parroquial de Berdoias

Situado fronte á fachada da igrexa parroquial, na 
zona oeste do adro. No seu varal esculpiuse en 
relevo a figura de san Pedro, o patrón da parroquia 
(cun libro na man esquerda e unha voluminosa 
chave na dereita). Sobre o varal un artístico capitel 
con cabezas de querubíns coas ás despregadas a 
cada lado e volutas nos extremos. 

A cruz, de remates florenzados, leva nun lado un 
Cristo crucificado con tres cravos e no oposto 
unha Piedade. A figura do crucificado é de trazos 
moi primitivistas: represéntase aínda con vida, 
con rostro serio e resignado, coroado de espiñas 
e barbado (parece xa un ancián); os brazos moi 
estirados seguindo a liña do pau horizontal da 
cruz; o tórax inchado, sen que se lle aprecie o 
arco das costelas; o pano de pureza, cun nó feito no propio pano, con 
dobras paralelas horizontais; as pernas excesivamente grosas. 
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A Piedade segue unha composición triangular: a Virxe, vestida con túnica 
e manto, aparece sentada sobre unha media lúa e un querubín; sobre os 
xeonllos o corpo sen vida de Cristo, que agarima coas súas mans. 
Dado o primitivismo das figuras é difícil datalas, pois os trazos de estilo son 
practicamente inexistentes; polos intentos de remarcar as pregas nas vestiduras, 
aventuramos a súa feitura no séc. XVIII. A figura de san Pedro do varal, de liñas moi 
esquemáticas, é aínda de máis difícil datación, pois polo seu esquematismo case 
nos parece do séc. XX, co propósito de imitar as formas dunha figura románica.

53. As cruces da Pedra do Frade (Berdoias)

Unha delas atópase entre as casas do lugar 
berdoiés deste nome: trátase dunha grosa 
cruz sen figuras ergueita sobre un varal sen 
capitel chantado sobre un rudo pedestal. 

A outra, a que lle dá nome ó lugar, atópase a 
bastante distancia deste, sobre un penedo 
situado preto do vello camiño montesío que 
se dirixía ás terras dos priorados de Ozón e 
Moraime (actual concello de Muxía). Trátase 
dunha cruz latina sen figuras espetada 
sobre ese alto penedo que sobresae nunha 
zona chaira. O interese desta cruz solitaria 
é unha antiga lenda segundo a cal un frade 
ía para o priorado de Moraime por este 
camiño, e neste lugar atacouno un lobo 
e comeuno, quedando del tan só os pés 
dentro dos zapatos, e por iso se soubo que 
o devorara esta fera.
Nesta mesma parroquia de Berdoias, na zona leste 
do lugar de Boallo, quedan os restos do que foi o 
cruceiro da ermida de san Roque, tamén en ruínas 
(fundación particular de D. Martiño de Castiñeira no 

Cruz da Pedra do Frade. Esquerda [RML] e 
dereita [MVA]. 

As dúas cruces da Pedra do Frade [RML]

séc. XVII, fidalgo local). Só queda en pé a plataforma,  o pedestal (con caveiras nas 
esquinas) e a maior parte do varal, no que se esculpiu unha imaxe dun personaxe 
masculino cuberto cun gorro frixio, que parece levar un libro na man. Entre os lugares 
berdoieses de Pedra do Frade e Santa Cristiña, sobre un valado situado á beira da 
estrada, hai cruz de desgraza de principios do séc. XX en lembranza da morte dun 
serrador portugués acontecida neste lugar (seica lle caera enriba un piñeiro que 
estaba serrando); ten a seguinte inscrición: A 23 / MAIO / DE 1915 / FALLECIO MANUEL 
/ CARDOSO / PEDROSO / 28 A / ÑOS / RQP (foto páx. 8). 
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54. Cruceiro do Campo de Paizás (Cambeda)
Está situado na parte noroeste da fachada da ermida 
de Santa Mariña de Paizás, fundada en 1613 por 
Mariña de Gondomil, esposa de Alonso de Castiñeira, 
labrego afidalgado.

O cruceiro chama a atención polo aspecto 
monumental da súa alta plataforma 
octogonal, de cinco chanzos. Sobre a grada 
superior, un pedestal cuadrangular cunha 
caveira en cada esquina, unha píntega nun 
dos lados e cadansúa tibia nos outros tres. 
Encastrado neste pedestal vai o varal, que 
arrinca cunha base prismática cos lados 
enmarcados e rebaixados que leva unha 
inscrición corrida na parte superior das súas 
catro caras; en dúas delas lese, con gran 
dificultade, estas palabras: ARCEDIANO e DE 
TRASTAMARA. O resto do varal ou fuste é de 
sección circular e está percorrido por estrías 
dispostas coma unha espiña de peixe. Remata nun pequeno capitel 
cun querubín a cada lado. 

A cruz leva no lado oeste un Cristo crucificado con tres cravos; a súa 
cabeza é voluminosa e está coroada de espiñas; o seu tórax é ancho e 
as cadeiras estreitas; dá a impresión de ter os ollos abertos e de non 
expresar sufrimento; encima del a cartela apergamiñada do INRI.

No lado leste represéntase a Virxe das Dores, vestida con túnica e un 
manto que lle cobre a cabeza, as mans xuntas sobre o peito; na textura 
das dobras hai un discreto intento de xogar coas luces e as sombras.

As dúas palabras lexibles gravadas no pedestal da cruz (‘arcediano’ 
e ‘Trastamara’) dannos unha espléndida pista sobre o seu doador e a 
época en que foi ergueito este cruceiro. O arcediago de Trastámara 
identificámolo, con toda seguridade, con Sancho de Lema, que gozou 
deste cargo eclesiástico na primeira metade do séc. XVII, residindo na 
vila de Cee. Sancho de Lema era o fillo maior dos fidalgos de Berdoias 
don Alonso de Lema (o II) e de dona Maior Franqueira de Castiñeira, 
que procedía da Casa de Castiñeira (Cambeda), próxima a Paizás. 
Don Sancho fundou un vínculo nas terras de seus avós maternos, en 

Cruceiro de Paizás. Esquerda e centro [RML], 
dereita [XMLS]. 
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Paizás, que en 1649 doou ó seu irmán menor don García Lois de Lema, 
daquela veciño de Berdoias; no seu testamento de 1653 confirma 
esta doazón (Lema Suárez, 2006: 175). Isto proba a súa vinculación 
con Paizás, e non sería estraño que fose benfeitor da ermida de Santa 
Mariña, fundada pola súa familia materna.
No Campo de Paizás hai outra cruz de pedra sen figuras. Este campo é un lugar 
histórico, pois nel estableceran o seu cuartel xeral, o 12 de abril de 1809, a partida 
patriótica reunida en Corcubión polos ‘xenerais’ Pedro Lapido e Juan Domingo 
Pizpieiro -párrocos de Morquintián e do Ézaro, respectivamente- para facer fronte ó 
exército francés que saíra de Santiago para castigar a rebeldía da vila de Corcubión 
(cabeza da xurisdición do mesmo nome). Esta partida ou alarma pretendía cortar 
o paso dos soldados franceses na Ponte Olveira, sobre o río Xallas, pero apenas 
presentou batalla e foi escorrentada rapidamente.

No cemiterio parroquial de Cambeda hai dous cruceiros, un sen figuras e o outro con 
elas. Este último presenta nun lado a figura dun Cristo crucificado con tres cravos, 
a cabeza botada cara a diante e os brazos moi colgados; e no outro unha Virxe 
en actitude orante. A obra pode ser do séc. XIX. Na parroquia de Cambeda aínda 
contabilizamos polo menos tres cruces máis sen figuras (unha en Sanfíns, outra en 
Ogas e outra preto da pontella do río de Cambeda).

Cruceiro de 
Cerván [XMLS] 

55. Cruceiro de Cerván (Castrelo)

Está situado no lugar de Cerván, na beira da estrada, diante 
dunhas casas e a certa distancia da igrexa parroquial de San 
Martiño de Castrelo. Ten plataforma octogonal de tres chanzos, 
pedestal tamén octogonal e pousadoiro acaroado. O fuste 
remata nun ben esculpido capitel de querubíns e volutas. 

Na zona leste da cruz, a figura de Cristo crucificado con tres 
cravos; a súa cabeza é voluminosa e vai coroada de espiñas; 
o corpo é robusto, e nel aprécianse as costelas; o pano de 
pureza suxéitase ás cadeiras cunha corda que toca o corpo do 
crucificado. 

No lado oeste, sobre unha peaña, a figura da Virxe, vestida con túnica 
e manto e coas mans sobre o peito. A figura do crucificado é de boa 
calidade e consideramos que se esculpiu no séc. XVIII, dentro do 
estilo barroco.
No camiño de Castrelo a Vilaseco, sobre un penedo, hai unha antiquísima cruz 
monolítica, de tan só 70 cm de altura; leva outra cruz inscrita escavada. Este camiño 
tiña outras cruces (queda o varal dunha sobre un valo en Vilaseco), das que se di que 
servían para marcar un camiño importante que unía Ozón con Castrelo, para seguir 
logo a Santiago.
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56. Cruceiro de Trasouteiro (Vimianzo)

Situado diante da capela da Concepción de 
Trasouteiro (Vimianzo), concretamente diante 
das casas que no seu día foron escolas da 
fundación pía de don Andrés de Aguiar e 
Caamaño, membro da familia fundadora do 
pazo de Trasouteiro e bispo de Mondoñedo a 
principios do séc. XIX (Lema Suárez, 1993-I: 
406-409). 

Ten unha plataforma octogonal de cinco 
chanzos, cun pedestal de escasa altura. O 
varal é moi estreito e alto, e nel esculpíronse 
en relevo dúas figuras a distintas alturas, que, 
malia as deficiencias da talla, identificamos con 
san Roque (a do leste, na parte máis baixa) e 
cun Santiago peregrino (a do oeste, na parte 
máis alta). O primeiro viste capa de peregrino 
nobre con esclavina, leva na cabeza un sombreiro de aba ancha, un 
caxato na man dereita e levanta coa man esquerda a túnica para amosar 
a ferida da coxa; ó seu pé, o can que sempre o acompaña. O segundo 
tamén viste roupas de peregrino e leva un caxato na man esquerda; 
unha cuncha de vieira sérvelle de nimbo enmarcando a súa cabeza. 
O fuste remata nun capitel composto dividido en dúas partes: a inferior, de formas 
vexetais, aínda forma parte do varal; na superior -de volutas xónicas nas esquinas e 
querubíns nos lados- vai asentada unha cruz potenzada lisa, ante a que se colocou 
unha pequena figura dun frade axeonllado en actitude orante, que ben podería 
representar ó fundador da capela (don Andrés de Aguiar) ou a frei Diego de Cádiz, a 
quen se lle rende culto neste lugar; con todo, o beato frei Diego era capuchino, e o 
frade axeonllado semella ser máis ben da orde franciscana.

Tendo en conta que a capela da Concepción -de estilo neoclásico- se edificou entre 
1802 e 1816, é de supoñer que o cruceiro date destes primeiros anos do séc. XIX.

57. Cruceiro do cemiterio de Vimianzo

Sobre un esquemático capitel composto (formas vexetais na parte 
inferior, volutas e querubíns na superior) asentouse unha cruz 
florenzada, que na parte sur presenta un Cristo crucificado con tres 
cravos, coroado de espiños e cun pano de pureza cun nó feito co 
propio pano; flanqueándoo, dúas figuras, unha a cada lado, que parecen 
representar a dous frades. Na parte oposta (norte) represéntase 

Cruceiro de Trasouteiro, coas figuras 
da cruz e do varal [RML]
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a Virxe María, vestida con túnica e un manto que lle 
cobre a cabeza; leva as mans xuntas sobre o peito. Hai 
recordos das formas barrocas nas tallas das figuras 
(certa profundidade nas pregas das vestiduras etc.), 
pero seguramente estamos ante unha obra do séc. XIX.
Na vila de Vimianzo temos outros cinco cruceiros: 1) o da casa 
reitoral, fronte á fachada da igrexa, cunha Piedade; 2) o da Torre, á 
entrada do castelo, que ó seu pé ten unha placa -allea á construción 
do cruceiro- coa seguinte inscrición: “A todos os que deron a súa 
vida pola liberdade. Na Terra de Soneira 1936-1939”; colocouse no 
1996 para lembrar os represaliados da comarca nos anos da Guerra 
civil española. 3) O de Trasariz, situado fronte ó pazo deste nome, 
con plataforma e pedestal cuadrangulares e varal que remata nun 
capitel cúbico moi moldurado; a cruz é de remates florenzados. 
4) O de Tedín, situado no lugar deste nome. 5) Mirando o Val de 

Cruceiro do cemiterio de 
Vimianzo. [RML]

Vimianzo desde o leste, no monte situado arriba de Trasouteiro, atópase a Cruz do 
Loureiro, encastrada nunha laxa.

58. Cruceiro de Castrobuxán (Calo)  
Situado fronte á fachada da ermida de Nosa Señora de Castrobuxán, 
na súa zona oeste.

Sobre o capitel unha cruz florenzada que no lado leste 
presenta un Cristo crucificado con tres cravos e no oeste 
unha Piedade. A erosión e o paso do tempo non nos 
permiten apreciar a talla do crucificado, pero adivíñase 
unha traza moi esquemática e esencial, fuxindo de 
complicados estudos anatómicos. Na talla da pietá (a Virxe 
sentada co corpo morto de Cristo nos xeonllos) aprécianse Pietá do cruceiro de 

Castrobuxán [RML] as deficiencias técnicas do anónimo 
artista (os rostros naíf das dúas figuras, 
os corpos desproporcionados, a escasa 
profundidade das pregas das vestiduras). 
É difícil aventurar unha datación (quizais 
sexa do séc. XIX).
Sobre a romaría de Castrobuxán véxase Fernández 
Carrera/Vilar Álvarez (2011: 79).

Na parroquia de San Xoán de Calo contabilízanse 
outros dous cruceiros máis e dúas cruces de 
pedra. Só ten figuras o cruceiro do adro parroquial 
(unha Piedade). 

Procesión arredor do cruceiro de 
Castrobuxán [MVA]
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59. Cruceiro da praza de Carnés

Situado no centro da praza do lugar 
de Carnés. O seu varal remata nun 
capitel composto, de base vexetal 
e volutas na parte superior. A cruz, 
leñosa e de brazos cilíndricos, leva 
no lado leste un Cristo crucificado 
con tres cravos e no oeste unha 
Virxe cuberta cun manto e coas 
mans xuntas no peito en actitude 
orante. As dúas figuras son de tra-
zos moi esquemáticos e un tanto 
primitivistas, sen dúbida de ma-
neira consciente, pois o cruceiro é 
de feitura recente, dado que o an-
terior fora derrubado en setembro 
de 1992 por un tractor. O escultor 
que tallou as figuras do cruceiro 
actual inspirouse, sen dúbida, nas 
anteriores, como se pode apreciar 
nas fotos adxuntas.

Outros cruceiros do concello de Vimianzo
As outras parroquias do concello de Vimianzo tamén contan con cruceiros, pero sen 
figuras. En Carantoña contabilizamos un, o da praza. En Cereixo tres: un en Vilar 
e dous en Cures (nin rastro do que se lle encargara en 1605 a Antonio Mosquera, 
canteiro de Noia, segundo a nota documental da Introdución). Na extensa parroquia 
de Salto, seis, situados nos seguintes lugares: tres no adro da igrexa vella; outro no 
adro da igrexa nova (cruceiro de Castromil), cunha pouco frecuente cruz patriarcal, 
con dous traveseiros horizontais; outro en Reparada e outro en Señorás (este do 
ano 1962, segundo a inscrición do seu pedestal). Finalmente, en Serramo hai catro, 
pero dun deles só queda o varal; os outros tres están situados no exterior do adro 
parroquial,  na praza do lugar (os dous con cadanseu pousadoiro acaroado) e no lugar 
de Casas Novas (do ano 1890, segundo a inscrición do pedestal). 

Cruceiro da Praza de Carnés. Arriba: Cristo do 
antigo cruceiro (desaparecido en 1992) [RML]; 

abaixo a figura actual [XMLS].
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Cruceiro do adro parroquial de Bamiro. [XMLS]
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7ª Ruta: Concello de Camariñas

60. Cruceiro parroquial da Ponte do Porto

Situado no adro parroquial, diante da fachada da igrexa 
de San Pedro do Porto (trasladouse do lugar da Grixa ó 
sitio actual cando se construíu a igrexa nova, a principios 
do séc. XX). O seu varal remata cun capitel de volutas 
e querubíns, de formas esquemáticas. No anverso da 
cruz, a figura de Cristo crucificado con tres cravos, cos 
brazos moi separados do madeiro; ós seus pés un frade 
franciscano (ou o propio san Francisco) recolléndolle o 
sangue ou abrazándoo. No reverso a Asunción da Virxe: 
unha pequena figura de María, coroada por dous anxos. 

Cruceiro da Ponte do Porto 
[XMLS]

Cruceiro de Tasaraño [XMLS]

Fotos 116. Cruceiro 
da Tasaraño [XMLS]

A escena da crucifixión co frade ó pé está mellor lograda: pola súa 
composición aberta -o corpo de Cristo moi botado cada a adiante-, o 
dramatismo da escena e os intentos de xogar cos ocos, consideramos 
a obra de estilo barroco, do séc. XVIII. 

  61. Cruceiro de Tasaraño (Xaviña)

Situado diante do alto muro que choe as propiedades 
do chamado pazo de Tasaraño. 

Ten plataforma cadrada de dúas gradas e un pedestal 
cúbico cunha placa de mármore na que constan os 
nomes dos doadores e o ano da doazón (1952). 
O varal remata nun capitel simple de abundantes 
molduras, que na parte inferior presenta un relevo 
en cada cara: a coroa de espiños con tres cravos, a 
Santa Faz na Santa Saba e dous anxos nos outros 
lados. 

Na parte superior unha cruz moi simple que presenta 
no lado oeste un Cristo crucificado con tres cravos, 
e no leste unha Virxe das Dores. Tanto a cruz coma 
as figuras son de cemento. Trátase dunha obra 
ecléctica, propia de mediados do séc. XX.
Nesta mesma parroquia de Xaviña tamén se atopa o cruceiro 
da Covadiña, cunha plataforma cuadrangular de tres chanzos. 
A súa rexa cruz, potenzada, non ten figuras. 
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62. Cruceiro da praza de Camariñas

Situado na praza do Mercado, a onde seica foi 
trasladado do seu emprazamento anterior, na rúa Real. 

O capitel presenta unha rica sucesión de molduras. 
Sobre el vai a cruz, cun Cristo crucificado con tres 
cravos na parte oeste e unha Virxe das Dores na leste, 
as dúas figuras de deficiente feitura, en especial a 
Virxe.  

Na vila de Camariñas hai outros dous cruceiros: un 
situado na rúa Real, preto do grupo escolar, coa figura 
de Cristo crucificado, e o outro na rúa Pinzón, sen 
figuras.

Na praza da igrexa de Camelle hai outro cruceiro sen 
figuras.   

Aínda que bastante menos que na costa do Roncudo 
de Corme, no litoral camariñán tamén se atopan cruces 
de desgraza, como a da foto adxunta, correspondente 
a un mozo de 35 anos, ergueita polos seus amigos e 
familiares o ano 2004, segundo se indica na placa.

Cruz de Desgraza no litoral de Camariñas. [MVA]

Cruceiro da Praza de 
Camariñas [XMLS]
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS CRUCEIROS DA TERRA DE SONEIRA

Puidemos ter unha contabilidade bastante completa dos cruceiros da Terra 
de Soneira grazas a que, ademais dos imprescindibles tomos da monumental 
obra de Martín Ruíz (1999) e do libro divulgativo de Burgoa (2003), 
dispuxemos dun estudo inédito: Cruceiros en Terra de Soneira (1993), un 
traballo universitario da autoría de Ignacio Méndez Baamonde relativo á zona 
central da comarca, entre as localidades de Zas, Baio, Vimianzo, Berdoias 
e Baíñas; o seu estudo centrouse neste territorio duns 88 km2, nos que 
localizou 48 cruceiros e/ou cruces, o que lle deu unha media de un cruceiro 
por cada 1,9 km2.

Advertindo de novo que os nosos datos son aproximativos, estas son as 
estatísticas dos cruceiros dos concellos soneiráns:

CONCELLO DE ZAS
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1.Allo, O - 1 - 1
2. Baio 3 5 1 9
3. Brandomil 1 - - 1
4. Brandoñas 1 - - 1
5. Carreira - 3 1 4
6. Gándara 2 1 - 3
7. Lamas 1 2 - 3
8. Loroño 1 2 - 3
9. Mira (+ Follente) 2 4 1 7
10. Muíño 1 2 1 4
11. San Cremenzo de Pazos - 2 - 2
12. San Martiño de Meanos - 5 1 6
13. Santa Sía de Roma - 4 2 6
14. Santo Adrián de Castro 1 2 - 3
15. Vilar - 4 - 4
16. Zas 1 1 - 2
TOTAL 14 38 7 59
3,68 cruceiros / cruces por parroquia
0,87 cruceiros con figuras por parroquia
2,37 cruceiros sen figuras por parroquia
0,43 cruces -de desgraza ou non- por parroquia
132,96 km2 : 59 cruceiros = 1 cruceiro por cada 2,25 km2
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CONCELLO DE VIMIANZO
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1. Baíñas 5 - - 5
2. Bamiro 4 3 2 9
3. Berdoias 2 2 2 6
4. Calo 2 1 2 5
5. Cambeda 2 1 3 6
6. Carantoña - 1 - 1
7. Carnés 1 - - 1
8. Castrelo 1 - 2 3
9. Cereixo - 3 - 3
10. Salto - 5 1 6
11. Serramo - 4 - 4
12. Tines 4 1 - 5
13. Treos 2 1 4 7
14. Vimianzo 2 4 1 7
TOTAL 25 26 17 68
4,85 cruceiros / cruces por parroquia
1,78 cruceiros con figuras por parroquia
1,86 cruceiros sen figuras por parroquia
1,21 cruces -de desgraza ou non- por parroquia
187,39 km2 : 68 cruceiros = 1 cruceiro por cada 2,75 km2

CONCELLO DE CAMARIÑAS
parroquia c. con figuras c. sen figuras cruces cruceiros e cruces
1. Camariñas 2 1 1 4
2. Camelle - 1 - 1
3. Ponte do Porto 1 - - 1
4. Xaviña 1 1 1 3
TOTAL 4 3 2 9
2,25 cruceiros / cruces por parroquia
1 cruceiros con figuras por parroquia
0,75 cruceiros sen figuras por parroquia
0,5 cruces -de desgraza ou non- por parroquia
51,79  km2 : 9 cruceiros = 1 cruceiro por cada 5,75 km2

TOTAL TERRA DE SONEIRA
136 cruceiros e cruces : 34 parroquias =  4 cruceiros / cruces por parroquia
43 cruceiros con figuras (1,3 cruceiros con figuras por parroquia)
67 cruceiros sen figuras (1,97 cruceiros sen figuras por parroquia)
26 cruces -de desgraza ou non- (0,76 cruces por parroquia)
1 cruceiro por cada 2,73 km2
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Nos tres concellos da Terra de Soneira localizamos un total de 136 cruceiros 
ou cruces, o que nos dá unha media de un cruceiro por cada 2,73 km2. Se 
facemos a división entre as 34 parroquias daríanos unha media de case 4 
cruceiros por parroquia. 

Non obstante, os datos son moi distintos entre as parroquias dos dous 
concellos interiores (Zas e Vimianzo) e o marítimo (Camariñas), pois este último 
amosa unha enorme escaseza (tan só 9 cruceiros e/ou cruces); é estraño que 
este concello rodeado de mar por tres dos seus puntos cardinais case non 
teña cruces mariñas de desgraza, máxime tendo en conta os incontables 
naufraxios sufridos na súa perigosa costa ó longo da historia: unicamente 
unha cruz do ano 2004 en Camariñas e a que coroa a entrada ó Cemiterio dos 
Ingleses (Xaviña), en lembranza da traxedia do The Serpent (1890), nos fai 
lembrar algún destes tráxicos sucesos. 

Os datos dos concellos interiores son bastante semellantes, aínda que 
Vimianzo é o concello que conta co maior número de cruceiros e cruces (68 
en total, fronte ós 59 de Zas e ós 9 de Camariñas). Vimianzo tamén conta co 
maior número de cruceiros con figuras (25 en total, fronte ós 14 de Zas e ós 
4 de Camariñas) e, así mesmo, co maior número de cruces -sexan ou non de 
desgraza- (17, fronte ás 7 de Zas e ás 2 de Camariñas). En troques, Zas ten o 
maior número de cruceiros sen figuras (38, fronte ós 26 de Vimianzo e ós 3 
de Camariñas).

Os datos sobre o número de cruceiros por parroquia tamén son favorables a 
Vimianzo, con case 5 por freguesía (4,85); Zas conta con 3,68, e Camariñas 
só con 2,25. Facendo a media conxunta dos dous concellos interiores danos 
a porcentaxe de 4,23 cruceiros por parroquia. O contraste entre as parroquias 
interiores e as atlánticas queda de manifesto cando observamos que nas 
primeiras hai un cruceiro por cada 2,52 km2 (por cada 2,75 km2 no caso de 
Vimianzo; 2,25 km2 no caso de Zas), mentres que nas segundas a media é de 
un cruceiro por cada 5,75 km2 (cómpre ter en conta que parroquias coma a de 
Xaviña e boa parte da de Camariñas teñen amplas zonas montañosas). Como 
xa indicamos arriba, a media comarcal é de un cruceiro por cada 2,73 km2.

Posta en valor dos cruceiros da Terra de Soneira
Dentro da Terra de Soneira o concello de Vimianzo ocupa o lugar máis 
sobranceiro en riqueza de cruceiros e cruces, particularmente en cruceiros 
con figuras na cruz. De todas as parroquias destaca a de Bamiro, con 9 
exemplares, que a converten na capital dos cruceiros soneiráns, ó que se 
xunta a calidade das súas obras, pois no seu territorio atópase o senlleiro 
cruceiro dos Santos -un dos mellores e máis antigos de toda Galicia, do 
século XV ou XVI-, cun total de nove figuras na súa cruz e cunha iconografía 
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única (a Trindade). Moi preto del atópase o da Devesa -quizais do XVII- e 
tamén o parroquial, do séc. XVIII (sen esquecermos o de Monte Torán).

Tines é outra parroquia cun apreciable número de cruceiros (5), algún deles 
con iconografías senlleiras coma a do desencravo do cruceiro do cemiterio, 
quizais obra dun canteiro local, Domingos Martínez, do séc. XVIII.

Cambeda conta cun bo número de cruceiros (6) e con outro dos máis 
salientables pola súa fasquía e antigüidade: o de Paizás, de principios do 
séc. XVII, mandado facer polo arcediago de Trastámara, D. Sancho de Lema.

Vimianzo parroquia tamén destaca polo número de cruceiros (7) e por ter 
un con dúas figuras no varal (o de Trasouteiro), pouco habitual nestes lares.

No concello de Vimianzo posiblemente sexan tamén do séc. XVIII os 
parroquiais de Berdoias, Castrelo e o do lugar de Treos.

No concello de Zas é de salientar o cruceiro do cemiterio da capital 
municipal, do ano 1857, obra ecléctica do escultor compostelán Francisco 
Rodeiro. En xeral temos un bo número de cruceiros barrocos do séc. XVIII, 
coma os parroquiais de Lamas (1743, obra do escultor e canteiro borneirán 
Juan Martínez), Gándara e Mira, os tres ben datados, e posiblemente os 
parroquiais de Sto. Adrián de Castro, Brandomil e Brandoñas e o do lugar do 
Couto (Muíño). O do Sisto (Gándara), aínda que non é de moi boa calidade, 
si é antigo (posiblemente do séc. XVII).

Do concello de Camariñas o de maior interese artístico é o parroquial da 
Ponte do Porto.

Tamén cómpre salientar a presenza de varios cruceiros de cemento, figuras 
incluídas, uns cuns cincuenta anos de existencia (o de Tasaraño, en Xaviña) 
e outros mesmo con máis de cen anos (coma o parroquial de Baio, de 1904). 
É curioso que a erosión apenas afectase ás súas figuras.

ANÁLISE CONXUNTA DAS DÚAS COMARCAS
As catro parroquias occidentais de Bergantiños, cun total de 288,2 km2, 
teñen 37 cruceiros e cruces máis cós tres concellos da Terra de Soneira 
(372,14 km2): 173 fronte a 136. A porcentaxe de cruceiros por parroquia é 
superior en Bergantiños (4,55 cruceiros fronte a 4).

En cruceiros con figuras tamén Bergantiños occidental supera amplamente 
á Terra de Soneira: 75 fronte a 43 (2 cruceiros con figuras por parroquia en 
Bergantiños e 1,3 en Soneira).

En cruceiros sen figuras os números totais son case parellos (68 en 
Bergantiños, 67 Soneira), e a porcentaxe, neste caso, é algo pouco favorable 
a esta última comarca (1,97 fronte a 1,79).
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No número e porcentaxes de simples cruces os resultados tamén son 
parellos: 27 en Bergantiños (0,71 cruces por parroquia) e 26 en Soneira (0,76 
por parroquia).

A superioridade de Bergantiños occidental en número de cruceiros e cruces 
tamén se observa no feito de que nesta comarca hai un cruceiro por cada 
1,66 km2 e na Terra de Soneira requírese unha extensión maior: 2,73 km2.

Malia todo isto, consideramos que a calidade e a antigüidade dos cruceiros é 
superior a dos exemplares soneiráns. Sen desmerecer os demais, o concello 
de Vimianzo ocupa para nós o primeiro lugar en riqueza artística, pois nel 
atópase a verdadeira Meca desta modalidade artística das dúas comarcas 
setentrionais da Costa da Morte: a parroquia de Bamiro, que conserva non só 
o singular cruceiro gótico dos Santos, senón o da Devesa, xunto co parroquial 
e o da ermida de Monte Torán. Dentro de Vimianzo temos tamén o cruceiro 
de Paizás (Cambeda), de principios do séc. XVII, e o do cemiterio de Tines (o 
do desencravo, de principios do séc. XVIII). Treos, Berdoias, Castrelo e Calo 
tamén conservan exemplares barrocos datables no séc. XVIII.

Tamén é rico o concello de Zas, con exemplares barrocos do séc. XVIII coma 
os parroquiais de Gándara, Lamas, Mira, Sto. Adrián de Castro, ou mesmo 
anteriores a este século (O Sisto-Gándara, Romelle-Loroño). O do cemiterio 
de Sto. André de Zas é un magnífico exemplar de mediados do séc. XIX.

No occidente de Bergantiños salienta sobre todos o cruceiro do pazo de 
Amarelle (Nemeño-Ponteceso), barroco de mediados do séc. XVIII, que 
tamén rexistra a iconografía da Trindade nun dos seus lados (inspirada, sen 
dúbida, no cruceiro dos Santos de Bamiro). Dentro deste mesmo concello 
os parroquiais de Cores, co singular escorzo do crucificado, o tan primitivista 
cruceiro da familia Pondal na vila de Ponteceso (do séc. XIX), tamén atraen 
o noso interese. O cruceiro de Niñóns semella moi antigo. A cruz da Pedra 
da Serpe de Gondomil (Corme Aldea) tamén recaba o noso interese, máis 
pola misteriosa serpe esculpida no penedo da base que pola cruz mesma. 
As cruces da punta do Roncudo, de tráxico sabor romántico, evócannos 
historias tráxicas de vidas perdidas no mar.

O concello de Cabana conserva interesantes exemplares, algúns ben antigos, 
coma o da ermida de San Roque da Ermida (Anos), de 1675, coa figura da 
Madalena bicando os pés do crucificado. Nas carballeiras que acubillan os 
santuarios de San Fins do Castro (Cesullas) e do Briño (Borneiro) hai ben 
traballados exemplares do séc. XVIII. Tamén teñen o seu interese o cruceiro 
do Sacramento de Cesullas, o do Esto e o da ermida da Eirita (Anos).

En Malpica, como xa dixemos, salientamos o parroquial de Cerqueda, 
A Pedrosa (Leiloio) e Santiso de Vilanova, sen desmerecer o da praza de 
Malpica.
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Cruceiro de Santa María da Atalaia de Laxe [JMLC] Cruceiro de San Roque da Ermida (Anos) [JMLC]

A ermida do Monte Torán co seu cruceiro. [RML]
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