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Introdución1

Ten o seu interese analizar as distintas iconografías do apóstolo 
Santiago que aparecen nas comarcas da Costa da Morte -basicamente, 
as de Fisterra e a Terra de Soneira, xunto coas parroquias máis 
occidentais de Bergantiños e Xallas-, así como a relación que poida 
existir entre elas e as implicacións que poida haber coa historia desta 
ampla rexión xeográfica. Téñase en conta que nesta zona hai polo 
menos dous lugares estreitamente ligados ó culto xacobeo: Fisterra e 
Muxía, o primeiro como derradeiro punto a visitar por parte de moitos 
peregrinos a Compostela -na súa condición de fin do mundo coñecido- 
e o segundo pola ligazón do culto xacobeo co mariano.

Por arciprestados eclesiásticos, o noso estudo abarca o de Soneira (33 
parroquias), o de Nemancos (21 parroquias) e o de Duio (24 parroquias). 
Non obstante, dado que a creación do arciprestado de Duio é moi 
recente (data do 30 de setembro de 1959, como resultado dunha 
escisión de Nemancos), preferimos recuperar a antiga conformación 
do ancestral arciprestado de Nemancos (existente, coma o de Soneira, 
desde hai máis de mil anos): para referirnos a el, tratando de evitar 
confusións, falaremos de Nemancos Antigo (45 parroquias).

En resumo: entran dentro deste estudo todas as parroquias que 
quedan á dereita do río Xallas nos seus tramos medio e baixo. Deste 

1  Dunha maneira máis abreviada, este traballo presentárase co título «Iconografía 
e expansión do culto a Santiago nas comarcas da Costa da Morte (Galicia)» no V 
Congreso Internacional de Asociacións Xacobeas (Cee 9-12 outubro 1999). Sairía 
publicado despois nas Actas, coordinadas por Antón Pombo Rodríguez (Deputación 
da Coruña, 2001, pp. 571-616).
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xeito, ás freguesías dos anteriores arciprestados, engadímoslles catro 
máis pertencentes ó arciprestado de Céltigos (as de Santa Sía de 
Roma, San Tirso de Muíño, San Pedro de Brandomil e Santa María de 
Brandoñas), por estaren situadas na banda dereita do río. 

En total, o noso estudo comprendeu 82 parroquias, das que a imaxe 
de Santiago está presente en 20, o que supón o 24,4 % do total das 
freguesías. 

No arciprestado de Soneira está presente con algunha imaxe cultual en 
sete parroquias (21,21 % das parroquias do arciprestado e 8,5 % das 
estudadas na Costa da Morte). Son as de Santiago de Traba, Santiago 
de Carreira, Santiago de Loroño, San Xoán de Borneiro, Santo Estevo 
de Anos, Santo Amedio de Bamiro e Santa Baia de Tines.

No arciprestado de Nemancos Antigo está presente con algunha 
imaxe en doce freguesías (26,66 % do arciprestado e 14,63 % 
da Costa da Morte). Son as de Santiago de Cereixo, Santiago de 
Berdeogas, Santiago de Olveiroa, Santiago da Ameixenda, San Xurxo 
de Camariñas, Espírito Santo de Camelle, Santa María de Muxía, San 
Pedro de Coucieiro, San Martiño de Ozón, San Pedro de Buxantes, 
San Martiño de Duio e Santa María de Fisterra.

Santiago exerce o padroado en sete parroquias, o que supón o 8,53 
% do total da Costa da Morte. Son tres parroquias do arciprestado de 
Soneira (Traba, Carreira e Loroño), o que supón o 9 % do arciprestado 
e o 3,65 % da Costa da Morte); catro de Nemancos Antigo (Cereixo, 
Berdeogas, Olveiroa e A Ameixenda), o que supón o 8,88 % do 
arciprestado e o 4,87 % da Costa da Morte.

Das vinte parroquias, a presenza de Santiago en seis delas concéntrase 
noutros tantos santuarios dedicados á Virxe María. Na Costa da Morte 
hai unha notoria ligazón entre os cultos mariano e xacobeo, quizais 
motivado pola existencia dun santuario de tanta tradición e renome 
como o da Barca de Muxía. 

No arciprestado de Soneira en catro santuarios: Nosa Señora de Monte 
Torán (Bamiro), Nosa Señora da Ermida Vella (Tines), Nosa Señora das 
Virtudes do Briño (Borneiro) e Nosa Señora da Eirita (Anos).

En Nemancos Antigo hai dous santuarios: o de Nosa Señora da 
Barca (Muxía), o principal de todos, e o de Nosa Señora das Neves 
(Buxantes).
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Precedo Lafuente (1997: 124) 
repara na pegada do Apóstolo 
Santiago no mundo mariano, 
“sobre todo se temos en conta 
que coa Virxe se relaciona a 
continuación da predicación do 
Evanxeo por parte dun Santiago 
desanimado, ó que, en Zaragoza, 
anima a Virxe a superar as 
dificultades. Muxía, coa súa Virxe 
da Barca, alterna o culto a Nosa 
Señora do Pilar en Galicia, con 
capela importante na catedral 
santiaguesa”.  Limítase a constatar 
o feito sen ofrecer ningún dato 
importante, nin cando tiveron 
orixe as lendas do Pilar e de Muxia 
nin cal das dúas sería anterior no 
tempo. Cardeso Liñares (1995: 
232) di que a lenda de Muxía é 
anterior á do Pilar, “según los 
relatos de los defensores”. O 
eclesiástico e historiador Antonio 
de Rioboo e Seixas –que habitou 
as soneirás Torres do Allo (Zas) a 
finais dó séc. XVII e a principios 
do XVIII- , cóengo compostelán e 
membro honorario da Academia 
da Historia, publicaría La barca 
más prodigiosa. Poema histórico 
sagrado de la antigüedad, 
invención y milagros del célebre 
santuario de Nuestra Señora de la 

O CULTO XACOBEO NOS 
ARCIPRESTADOS LINDEIROS 

COA COSTA DA MORTE

Nos catro arciprestados do contorno 
da Costa da Morte, soamente en 

un -o de Entines- ten Santiago unha 
presenza importante como patrón (en 
tres parroquias: Tal, Louro e Arcos); por 
este arciprestado pasan dúas rutas de 
peregrinación de Santiago a Fisterra (e 
quizais unha de Muros a Compostela; 
en Muros desembarcarían  peregrinos 
chegados por mar do norte de Europa, 
e nesta vila hai un santuario dedicado á 
Virxe do Camiño). 

No arciprestado de Seaia (zona occidental 
de Bergantiños, que aínda forma parte 
da Costa da Morte), conformado por 21 
parroquias, soamente é patrón na de 
Mens.

No arciprestado de Bergantiños 
(zona central da comarca do mesmo 
nome), conformado por 31 parroquias, 
soamente é patrón de unha parroquia, a 
de Sísamo.

No arciprestado de Céltigos (zona norte 
da comarca de Xallas), conformado 
por 26 parroquias, non hai ningunha 
parroquia con Santiago como patrón. 
Este arciprestado está atravesado de 
leste a oeste por un posible camiño de 
Santiago a Muxía e/ou a Fisterra, que 
salvaría o río Xallas pola vella ponte de 
Brandomil, de orixe romana. Na igrexa 
de Santa María de Brandoñas -na banda 
dereita do Xallas- hai un altar lateral 
de pedra dedicado a Santiago, que 
introducimos no noso estudo.

Barca (Santiago, 1728), poema de 318 oitavas reais sobre a tradición 
da Virxe da Barca; nesta obra defende a primacía do milagre da visita 
da Virxe a Muxía, fronte a Zaragoza.

Finalmente, aínda que a efixie de Santiago non está presente en ningún 
dos casos, cómpre facer mención da existencia de dúas imaxes da 
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Divina Peregrina -a Virxe vestida co traxe de peregrina-: unha no 
arciprestado de Soneira, concretamente no santuario da Nosa Señora 
da Lagoa (Salto) e a outra no Nemancos Antigo, imaxe gardada na 
sancristía da igrexa de San Marcos de Corcubión (López Vázquez; 
1978: 97). O  culto a esta advocación da Virxe introduciuse na ermida 
da Lagoa bastante tardiamente, quizais no primeiro terzo do séc. 
XIX, e foi adquirindo cada vez máis protagonismo, ata o punto de 
facer esquecer o tradicional da Nosa Señora da Lagoa: contra 1870 
o santuario xa vai ser denominado oficialmente da Divina Peregrina, 
e xa non da Nosa Señora da Lagoa (Lema Suárez; 1998-I: 624-626). 
A introdución deste novo culto, ¿obedecería a unha decisión dun 
particular ou, pola contra, á existencia dalgunha ruta de peregrinaxe? 
Esta ermida soneirá está situada á beira dun importante camiño real 
de comunicación coas cidades da Coruña e Santiago.

Precedo Lafuente (1997: 125) fala doutras dúas advocacións de orixe 
santiaguesa: a Virxe do Camiño e a Virxe Peregrina. Tampouco achega 
datos concretos. Cardeso (1995: 80) atribúe a orixe da devoción á 
Peregrina ós frades franciscanos de Sahagún, que a propagaron por 
España e América. Para el os santuarios dedicados a esta advocación 
da Virxe en Galicia aproxímanse ó Camiño de Santiago ou recórdano 
piadosamente: como o do Burgo, preto da Coruña, onde comezaban 
a súa marcha os peregrinos que viñan por mar; como os de Lueiro 
e Ceilán no Val de Barcala, por onde pasaba o Camiño de Santiago a 
Fisterra; como o santuario da Peregrina de Pontevedra, ruta obrigada 
do camiño portugués. Pola posible influencia no resto de Galicia, 
convén lembrar que a igrexa-santuario da Peregrina de Pontevedra 
construíuse entre 1778-1794. Limia Gardón (1997: 136-137) salienta 
o sincretismo dos cultos á Virxe do Carme -por parte das xentes do 
mar- e ó apóstolo Santiago no santuario da Barca de Muxía; tamén fai 
mención dunha Virxe co neno do retablo maior da antiga Colexiata de 
Santa María de Iria Flavia, do ano 1714, que foi convertida en Virxe 
do Pilar ó lle colocar unha escultura de Santiago peregrino ós seus 
pés.

Notas sobre o culto a Santiago en Galicia

Santiago ten en Galicia uns 262 centros de culto, un número bastante 
notable, pero case todos posteriores ó descubrimento da súa tumba 
en Compostela (Díaz y Díaz; 1976: 20). Polo que asegura W.A. 
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Christian Jr. (1979: 539), a devoción ó Xácobe é “máis internacional ca 
estritamente española; e quizais máis española que galega”. O culto a 
Santiago foi ‘oficial’ de máis, se acaso vencellado a tributos fiscais, para 
enraizarse en Galicia. Para este antropólogo, os galegos van a Santiago 
en excursión, ou nos anos de xubileu para gañaren as indulxencias, 
ou en peregrinaxes organizadas polo clero, pero xeralmente sen 
entusiasmo e sen moito amor ó santo; na súa opinión, a devoción 
a Santiago limítase a un radio de 40 km. arredor de Compostela e a 
unhas bolsas afastadas, como na ribeira do Miño, preto de Ourense 
(Christian; 1979: 541). 

Incidindo nisto, Xosé Chao Rego afirma que o feito compostelán non 
tivo practicamente repercusión relixiosa en Galicia, e moi escaso foi 
o beneficio cultural. Coincidindo con Christian Jr., este teólogo galego 
afirma que:

“Desde o punto de vista relixioso, o Ano Santo nunca significou moito en 
Galicia, en contraste con outros  santuarios, coma o de Santo André de 
Teixido e moitos máis. A estes íase e vaise cada ano espontaneamente, 
mentres que a Compostela chegaban algúns fregueses, inducidos polo 
señor cura, que non, habitualmente, motu proprio, senón en autobús 
alugado” (Chao Rego; 1999: 164).

Algo debe haber para que Santiago en Galicia nunca fose un santo 
popular, e fose visto un tanto alleo á nosa idiosincrasia. Desde logo, 
non figura para nada entre os santos preferidos pola poboación galega 
dos séculos XVI, XVII e XVIII á hora de elevar as súas preces ó ceo, 
a xulgar polas escasas confrarías que se fundaron na súa honra do 
período 1547-1791: ningunha no séc. XVI, tan só unha entre 1630-
1650 (que representa o 0,3 % do total), dúas entre 1740-1750 (o 0,2 
% do total) e unha entre 1768-1791 (o 0,1 %) [González Lopo; 1997: 
296]. Agás naquelas freguesías que o teñen por patrón tutelar, o seu 
culto non pasa polos mellores momentos, quizais como repercusión 
dos importantes conflitos sobre o pagamento do Voto á catedral 
compostelá que se viven entre os séculos XVI e XVIII (González Lopo; 
1997: 299). Pero o certo foi que Santiago non se especializou en nada, 
non foi avogoso de nada, como o foron outros santos, algúns deles 
apóstolos de Cristo coma el. Á hora de fundar confrarías, a xente 
amosaba as súas preferencias por santos terapeutas, avogosos das 
enfermidades epidémicas, sobre todo, tales como san Sebastián, san 



Iconografía xacobea nas igrexas e santuarios da Costa da Morte | 15 14 | Xosé Mª LeMa suárez e eva Mª López añón

Roque, santo Antón Abade e santo Antón de Padua, san Bartolomeu, 
santo André, etc. (González Lopo; 1997: 297-299). 

A devoción a este último santo debeu estar ligada á popularidade da 
peregrinación xeral dos galegos ó santuario deste santo en Teixido, no 
cabo Ortegal -outra ‘fisterra’ atlántica-, peregrinación que aínda se mantén 
hoxe. Todo galego debe peregrinar -como os bretóns ós santuarios de 
Santa Ana de La Palud e de Santa Ana d’An Alré- ó Santo André de Teixido 
polo menos unha vez na vida; quen así non o faga, obrigará á súa alma 
a que non acougue ata que efectúe de morto tal peregrinaxe, unha ou 
máis veces. Repárese no paralelismo entre bretóns e galegos: nestes 
dous citados santuarios bretóns, situados no sur da Bretaña en lugares 
próximos ó mar, hai un dito semellante ó galego de Teixido: “Mort ou 
vivant, a Sainte-Anne une fois doit aller tout Breton” (‘de vivo ou de morto 
a Santa Ana unha vez debe ir todo bretón’).

Por todo isto, analizando os nosos datos, no arciprestado de Soneira, 
Santiago conta cun total de once imaxes, un número bastante 
apreciable. Exerce o padroado de tres parroquias -Traba, Loroño e 
Carreira- e ten presenza noutras catro, pero, curiosamente, tal presenza 
non se detecta nas súas igrexas parroquiais -só a de Borneiro incumpre 
en parte esta regra-, senón noutros tantos santuarios marianos: o da 
Nosa Señora das Virtudes do Briño (Borneiro), o da Nosa Señora da 
Eirita (Anos), Nosa Señora da Ermida Vella (Tines) e Nosa Señora de 
Monte Torán (Bamiro).

Nemancos Antigo conta cun total de dezanove imaxes. Exerce o 
padroado de catro parroquias -Cereixo, Berdeogas, Olveiroa e A 
Ameixenda- e ten presenza noutras oito parroquias (polo menos 
en dúas delas, en santuarios marianos: o de Nosa Señora da Barca 
-Muxía- e o de Nosa Señora das Neves -Buxantes-). Tamén neste 
caso a presenza xacobea é apreciable. Os dous arciprestados que 
conforman o territorio da Costa da Morte están a unha distancia de 
Santiago comprendida entre os 40 e os 90 km., aproximadamente.

Nas dúas teses de doutoramento de historia da arte centradas na 
redonda da cidade compostelá non se atopa certamente un número 
excesivo de imaxes de Santiago: na comarca da Amaía, Gloria Gende, 
malia anunciar que o Apóstolo era moi venerado, só deu atopado 
cinco imaxes (Gende Franqueira; 1981: 289); e no Val de Barcala, José 
Cardeso (1989: 328) só puido estudar tres.
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a iconografía xeral do apóstolo Santiago
¿Cales foron, por orde cronolóxica, os signos de identificación de 
Santiago o Maior?

Os investigadores fan referencia a estas (Bango Torviso; 1999: 89-94):

1º.  Como fillo do trono, tal como o denominou Xesús (xunto co 
seu irmán Xoán, dada a fogosidade dos fillos do Cebedeo). Na 
reprodución plástica esta nota distintiva do seu carácter foi 
practicamente irrepresentable con determinado prototipo icónico.

2º.  En base ó seu martirio. Dado que foi decapitado coa espada, en 
ocasións aparece asindo na man esta arma (como Paulo, Martiño 
de Tours, Miguel, etc.) ou levando nas mans a propia cabeza (santo 
cefalóforo, como Denís, Fermín, Laureano, etc.).

3º.  En base a algunha escena evanxélica, particularmente na da 
transfiguración: na Porta da Praterías da catedral compostelá 
(séc. XII), Santiago aparece entre dous cipreses (e unha inscrición 
sobre o seu nimbo: ‘IACOBUS ZEBEDEI’) [fig. 1].

Ata aquí, unha iconografía que posiblemente tivese lugar seguindo os 
testemuños máis antigos do cristianismo, sen que houbese referencia 
ningunha a unha posible viaxe a Hispania, e moito menos ó achado 
do seu corpo en Compostela. Esta iconografía seguirá sobrevivindo 
despois, pero en menor medida da que imos detallar a continuación.

Santiago na catedral compostelá: na porta das Praterías (fig. 1), no parteluz do Pórtico da Gloria (fig. 2), 
nas xambas no Pórtico da Gloria, segundo pola dereita (fig. 3) [fotos: Xosé Mª Lema Suárez (XMLS)]
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Despois da referencia do Beato de Liébana (séc. VIII) e da invención 
do seu corpo (séc. IX), transfórmase radicalmente a iconografía:

4º.  Santiago cun bastón con muleta na man. Aparece en dúas imaxes 
da mesma época e da mesma man: a do parteluz e a da xamba 
do Pórtico da Gloria da catedral de Santiago (Mestre Mateo: ca. 
1188); no primeiro aparece sedente [fig. 2], cunha cartela na súa 
man dereita, e no segundo [fig. 3]está de pé, xunto ós outros 
apóstolos, levando o libro pechado (distintivo dos apóstolos) e outra 
cartela. Nas cartelas dunha e outra imaxe faise alusión á súa misión 
evanxélica, enviado por Cristo. O bastón con muleta ten forma de 
tau e non corresponde ó tipo idóneo para o viaxeiro-peregrino. 
Interprétase como signo de autoridade. Con todo, aparece esta 
forma como bordón dalgúns peregrinos notables.

Esquerda:  
Fig. 4. Santiago peregrino da Porta Santa

Dereita:  
Fig. 5. Santiago peregrino da fachada do Obradoiro

[fotos: XMLS]

5º.  Santiago como peregrino [figs. 4 e 5]. É a idea de Santiago como 
primeiro peregrino a Compostela, que anima a que se acuda ó seu 
santuario. Diso algo hai xa nas imaxes do Pórtico, pero aínda nelas 
faltan moitos dos atributos dos peregrinos que se irán engadindo 
gradualmente co paso do tempo.

Irán aparecendo elementos da súa indumentaria: o bastón-bordón e o 
morral (os mesmos para os peregrinos a outros lugares).
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Máis tarde aparecerá a vieira, que polo séc. XII sinalaba tamén ós 
peregrinos en xeral, e non ós de Compostela en particular (o báculo e 
o zurrón eran entregados solemnemente ó empezar a peregrinación; a 
cuncha de vieira era o emblema da peregrinación cumprida). Sexa como 
for, a vieira acabarase transformando no símbolo da peregrinación a 
Compostela, e iso parece que empezou a facerse no reino castelán-
leonés en torno ó 1100.

O hábito dos peregrinos nobres medievais (capa con esclavina, 
sombreiro de ala ancha) substituirá as roupas propias dos apóstolos 
(túnica e palio), e este traxe xa pasará inexcusablemente a calquera 
outra iconografía posterior: Santiago sedente, Santiago ecuestre 
etc. Este traxe tamén será adoptado por outros santos viaxeiros ou 
peregrinos, como san Rafael ou san Roque (que, ás veces, mesmo se 
chegou a confundir co Apóstolo).

Fig. 6: A translatio da moeda do 
Adro Vello

6º.  A translatio: O cadáver de Santiago trasladado 
nun barco a Galicia polos seus discípulos. 
O seu corpo aparece deitado sobre a borda 
do barco, acompañado dos seus discípulos. 
A primeira representación coñecida data de 
finais do séc. XII (a moeda da necrópole de 
Adro Vello, O Grove [fig. 6]), e a segunda 
estudámola aquí: o tímpano da porta sur da 
igrexa de Cereixo (principios do séc. XIII) [figs. 
11-14]. Non se aprecian na figura do Apóstolo 
riscos iconográficos.

7º.  Santiago sedente. A pesar de que no parteluz 
do Pórtico aparecía sentado, estámonos a 
referir á imaxe que preside o altar maior da 
catedral compostelá (fig. 7). Regularmente 
aparece tamén coas roupas de peregrino, 
sentado nunha cadeira de brazos e sostendo 
na man dereita unha cartela na que se le o 
seu nome en latín. Hai múltiples variacións, 
pois nalgunha ocasión mesmo aparece cunha 
espada na man.

Fig. 7: Figura sedente de Santiago 
do Altar Maior da catedral  

[foto: XMLS]
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8º.  Santiago ecuestre, cabaleiro, ma-
tamouros ou bellator ‘guerreiro’ 
[figs. 8 e 9]. Esta iconografía ten 
como base a non documentada 
batalla de Clavijo, nalgún lugar do 
río Iregua. Segundo a lenda, San-
tiago, montado nun cabalo branco 
apareceu combatendo ó lado do 
exército cristián de Ramiro I (¿ano 
844?) contra as tropas musulma-
nas de Abderramán II; ou quizais 
fose ó lado das tropas de Ordoño 
II contra as tropas do rei musul-
mán Musa ben Musa Qasi, no ano 
859 (Sureda; 1999: 99). 

Beato de Liébana, nos seus Comenta-
rios ó Apocalipse (séc. VIII), fora quen 
primeiro afirmara a misión apostólica 
de Santiago en Hispania. No seu Him-
no xa aparece Santiago como soldado 
de Deus arrebatando vitoriosamente 
os estigmas da paixón e reprimindo 
e castigando os que se consideraban 
inimigos de Deus, os infieis, os musul-
máns; non o fai cabalgar á fronte dos 
exércitos, pero fai referencia a cabalos 
brancos que montan os exércitos do 
ceo: tales cabalos son os santos; polo 
tanto, débese concluír con que o Bea-
to debuxou con trazo seguro a figura 
de quen sería o protector do cristianis-
mo hispano contra os outros hispanos 
musulmáns (Sureda; 1999: 100).

Xosé Chao Rego escribe o seguinte 
sobre isto: “Xa temos a Santiago ar-
mado cabaleiro -«miles Christi»-, pa-
radoxalmente tronzando coa espada 
cabezas de mouros montado en ca-

Fig. 8: Santiago ecuestre do interior da catedral de 
Santiago, Xosé Gambino séc. XVIII. 

Fig. 9: Santiago ecuestre do Pazo de Raxoi, séc. XVIII
[foto: XMLS]



Iconografía xacobea nas igrexas e santuarios da Costa da Morte | 19 

balo branco cando a tradición contaba as cousas ó revés: baixo o rei 
Agripa fora decapitado en Xerusalén e o seu cadáver fora arrastrado 
polas rúas por un cabalo. ¿Quen, logo, o montou dacabalo? Se Carlo-
magno fora tanto defensor da fe coma brazo armado contra o herexe, 
non é difícil intuír aquí unha imaxe carolinxia interesada exercendo 
dúas funcións: a defensa militar e a ortodoxia católica. Non en van o 
libro do Apocalipse, supostamente de Xoán e traballado polo Beato de 
Liébana, falaba dun cabalo branco montado por un cabaleiro vencedor 
(Ap. 6,2) [Chao Rego; 1999: 173].

O Santiago cabaleiro, vestido coas roupas de peregrino nobre e arma-
do cunha espada ameazadora contra uns soldados inimigos de raza 
árabe que ten baixo os cascos do cabalo, vai servir política e militar-
mente na loita contra os hispanomusulmáns na Reconquista; desva-
necerase un pouco a partir do séc. XVI -xa estaban expulsados os 
tradicionais inimigos, os sarracenos- e rexurdirá despois para loitar 
contra a «herexía» protestante.

Fig. 10: Santiago orante na capela do Pilar (catedral de 
Santiago) 

9º.  Santiago orante, axeonllado 
ós pés da Virxe. Hai dúas va-
riantes: perante a Virxe do Pilar 
(situada ela nun alto piar) ou pe-
rante a Virxe da Barca (situada 
esta nunha barca, sobre as on-
das do mar, rodeada de anxos). 
Baséanse en dúas lendas moi 
semellantes: cando Santiago 
andaba a predicar por Hispa-
nia, estando nun momento de 
desánimo a causa de que non 
tiña moito éxito, aparecéuselle 
a virxe María -que aínda vivía 
en Palestina- para darlle áni-
mo: sobre un piar na ribeira do 
río Ebro ou sobre unha barca 
de pedra na beiramar da Fiste-
rra galega.
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Fig. 11: porta sur románica da igrexa de Santiago de Cereixo, séc. XIII [foto: R. Mouzo Lavandeira].
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Iconografía de Santiago nas igrexas e santuarios da 
costa da Morte

As iconografías que se rexistran nestas 82 freguesías da Costa da 
Morte pódense agrupar en sete modalidades diferentes, o que nos 
dá unha riqueza quizais única no conxunto de Galicia. As iconografías 
máis repetidas son máis comúns e coñecidas por todos: como 
peregrino (16 imaxes) e como cabaleiro ou matamouros (9 imaxes). 
Pero como consecuencia do culto dispensado á Virxe da Barca, tamén 
vai aparecer a iconografía propia da zona muxiá: Santiago axeonllado 
ante a Virxe da Barca (3 imaxes). Nunha única ocasión aparece a 
iconografía da translación (o seu cadáver traído desde Palestina nunha 
barca), en dúas a sedente (sentado na cátedra, como no altar maior 
da catedral compostelá) e como simple apóstolo (só co libro na man, 
desprovisto dos atributos de peregrino).

Analizaremos as sete iconografías seguindo, no posible, unha orde 
cronolóxica en cada unha delas.

 
Primeira iconografía: a ‘translatio’

Na Costa da Morte -e, concretamente, no arciprestado de Nemancos- 
atopamos unha das poucas mostras en Europa deste tipo iconográfico 
orixinal, o da ‘translatio Beati Iacobi’, a translación do corpo do apóstolo 
polos seus discípulos desde Palestina a Galicia nunha barca.

Atópase no tímpano da porta sur da igrexa de Santiago de Cereixo (fig. 
11), de estilo románico, realizado nos primeiros anos do séc. XIII. Para 
a súa descrición e análise, seguiremos a J.R. Ferrín (1999: 94-100), 
que foi quen máis e mellor a estudou a fondo.

No tímpano aparece unha pequena embarcación de táboas curvadas 
na proa e na popa, sen mastro, que navega sobre un mar de ondas 
(fig. 12). No interior do bote, sobre a borda, un corpo xacente. Máis 
atrás sete figuras; a central, de maior tamaño, sostén un báculo; os 
dous personaxes contiguos estenden os seus brazos cara á figura 
deitada, nun xesto co que o artista quizais quixo representar unha 
actitude de protección cara ó corpo. Outras catro figuras ocupan os 
extremos, dúas a cada lado; son de menores dimensións e só se ven 
as súas voluminosas cabezas. Deste xeito, a composición adáptase ó 
marco do tímpano (fig. 13).
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Fig. 14: anxo turiferario (arriba) e bispo Teodomiro (abaixo) do 
arco da porta sur de Cereixo [foto XMLS]

O esquema compositivo 
é semellante ó que se 
segue no tímpano sur de 
Moraime (Muxía), no que 
se representa a Derradei-
ra Cea, onde a distribución 
dos apóstolos é a mesma 
cá dos personaxes de Ce-
reixo: a figura de Cristo 
ocupa o centro da escena, 
é de maior tamaño cós 
mais, que se distribúen ós 
seus costados, tres á súa 
esquerda e catro á dereita. 
Sen dúbida, unha e outra 
obra están relacionadas e 
foron realizadas polo mes-
mo taller, que manexou 
uns temas iconográficos 
infrecuentes no románico 
de Galicia.

A pesar do deterioración 
e da rudeza da labra, a 
interpretación do tímpano 
de Cereixo non presenta 
problemas, pois, como 
adiantabamos, representa 
a translación dos restos 
de Santiago nunha barca, 
na compaña dos seus sete 
discípulos. Esta escena fai 
desta peza unha creación 
única, non só dentro do 
románico galego, senón 
de toda España, pois tan 
só chegaron a nós catro 
obras románicas nas 
que se trata dito tema, e 
dúas delas son galegas.                

Fig. 12: tímpano da porta sur de Cereixo, coa translatio 
[foto: R. Mouzo]. 

Fig. 13: detalle da escena da translatio. [foto XMLS]. 
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A primeira é unha moeda de ceca compostelá datada no reinado de 
Fernando II de Galicia e León (1157-1188), aparecida na necrópole 
de Adro Vello (San Vicente do Grove); no seu reverso apréciase unha 
embarcación vista polo costado dereito, con popa e proa rematadas 
en cadanseu mascarón e mastros coroados por unha cruz. Sobre a 
borda contémplase xacente o perfil esquerdo da cabeza de Santiago 
e dúas figuras que corresponderían a dous discípulos. Por enriba dos 
tres personaxes, a lenda “S IACOBI” [fig. 6].

A segunda obra -afirma Ferrín-, é este tímpano de Cereixo. Os outros 
dous exemplos atópanse en cadanseu capitel: un no claustro da 
Colexial de Tudela (Navarra), obra datada entre 1170-1188, e outro 
no transepto norte da catedral de Lleida, xa do séc. XIII.

Aínda que xa existían textos anteriores que falaban da translación do 
corpo de Santiago a Galicia desde Palestina, é no Códice Calistino 
onde se atopan ata tres versións deste feito.

Completando o tímpano cereixense, o investigador repara na 
importancia de dúas figuras situadas nas claves das arquivoltas 
da portada. A súa función era a de complementar a narración. No 
arco superior hai un anxo turiferario e no de abaixo un personaxe 
eclesiástico bendicindo -un bispo ou un abade-. Corresponden a outra 
escena do ciclo xacobeo, pero xa non do episodio da ‘translatio’: sen 
dúbida estamos en presenza do bispo Teodomiro (ou Teodemiro) -o 
bispo do báculo- e o anxo portador do incensario no momento en 
que descobren a tumba de Santiago (fig. 14). É a mesma escena que 
aparece no Tombo A da catedral compostelá (séc. XII) [fig. 15].

Polo tanto, esta porta de Cereixo sería un caso excepcional dentro das 
obras que representan o tema da ‘translatio’, pois nela resumiríanse 
dous momentos importantes do ciclo xacobeo: a translación do 

Fig. 15: Obispo Teodomiro -ou Teodemiro- e o anxo 
co incensario do Tombo A da catedral de Santiago

corpo e o descubrimento do seu lugar 
de enterramento en Compostela, 
acontecementos separados no tempo 
por uns oitocentos anos. Esta é a maior 
achega do programa iconográfico do 
modesto templo rural de Cereixo. 
Obsérvese que, a pesar da proximidade, 
aínda está lonxe de aparecer calquera 
referencia ó tema da Barca de Muxía.
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Segunda iconografía: Santiago peregrino

Neste tipo o Apóstolo viste o traxe 
dos peregrinos nobres, con túnica, 
capa con esclavina, sombreiro de 
ala ancha e, ás veces, un zurrón 
pendurado do ombreiro. Aparece 
de pé, camiñando ou disposto a 
camiñar como un peregrino máis 
cara ó seu santuario compostelán 
(unha forma de animar á xente a 
emprender a peregrinación). Na 
man dereita ase un bordón ou 
bastón longo, do que xeralmente 
colga unha cabaza para a auga 
(atributo propio dos peregrinos), 
mentres que na esquerda leva 
un libro pechado (atributo xeral 
dos apóstolos). A iconografía 
complétase coas cunhas de 
vieira (símbolo dos peregrinos a 
Compostela) que case sempre 
leva en cada ombro e na aba do 
sombreiro. 

As modalidades que estudamos 
apenas presentan variacións da 
iconografía-tipo. Non hai ningunha 
escultura anterior ó séc. XVIII -só 
unha pode ser de finais do séc. 
XVII- e, polo tanto, encádranse na 
súa maior parte dentro dos estilos 
barroco, neoclásico e ecléctico. 
As fontes de inspiración foron, 
sen dúbida, dúas importantes 
esculturas barrocas construídas 
en pedra para o exterior da catedral 
compostelá: a que coroa a Porta 
Santa, obra de Pedro do Campo 
en 1694 (Pérez Costanti; 1930: 
83) [fig. 4 e 16] e a que coroa a 

Fig. 17: Santiago peregrino do Obradoiro, séc. XVIII 
[foto:XMLS]

Fig. 16: Santiago peregrino da Porta Santa (Pedro do Campo, 
1694) [foto: XMLS] 
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fachada do Obradoiro, obra dos canteiros de Fernando de Casas entre 
1739 e 1745 (Vigo; 1996: 91) [fig. 5 e 17].   

A imaxe máis antiga do territorio estudado é o Santiago peregrino de 
Carreira (Zas), escultura en pedra caliza de dúas pezas, que F. Bouza 
Brey datara hai anos de principios 
do séc. XIV. Neste momento 
ignoramos onde se atopa esta 
escultura, que aparecera contra 
1964 na igrexa parroquial de 
Carreira con motivo dunhas obras. 
Estudouna Fermín Bouza Brey 
(1968: 358), que a describía do 
xeito seguinte: unha escultura de 
un metro de altura que representa 
o santo de pé, con rostro sorrinte, 
barbas ondulantes, longa cabeleira 
coa raia ó medio e cabeza 
descuberta; vestido con túnica 
escotada cerrada con botóns na 
parte superior que caía con pregas 
verticais tubulares deixando ver 
soamente os dedos dos pés; 
sobre a túnica, unha lixeira capa 
sobre os ombros; na man dereita, 
unha longa filacteria na que 
seguramente estaba escrito o seu 
nome; na esquerda empuñaba un 
bordón de escasa altura, a modo 
de bastón; no ombro dereito 
colgaba unha escarcela. 

A finais do séc. XX atopouse 
soterrado na igrexa de Santa 
María das Areas de Fisterra un 
antigo iconostasio de pedra, 
seguramente feito a mediados 
do séc. XV [fig. 18]. Ignórase cal 
sería a súa disposición orixinal. 
Volveuse colocar na igrexa diante 
do altar maior.

Fig. 18: Iconostasio gótico de Santa María das Areas de 
Fisterra, séc. XV [foto: Eva López Añón (ELA)] 

Fig. 19: Relevo de Santiago peregrino do iconostasio de 
Fisterra [foto: ELA]
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Na súa parte superior aparece en relevo un apostolado, e a figura 
situada máis á dereita identifícase cun Santiago peregrino, con todos 
os seus atributos xerais: viste capa con esclavina, chapeu de curtas 
abas na cabeza (cunha vieira tallada na parte frontal), zurrón ó lombo; 
coa man dereita agarra un bordón que alcanza a súa mesma altura, e, 
na esquerda, leva un libro pechado (atributo xeral dos apóstolos) [fig. 
19]. Trátase dun relevo de grande inxenuísmo, cunhas mans e cabeza 
desproporcionadas, moi grandes con relación ó corpo. No rostro 

sobresaen os pavillóns auditivos e unhas barbas moi 
plásticas rematadas en rizos encaracolados. 

A figura deste Santiago peregrino gótico serviu de 
logotipo ou icona para o V Congreso Internacional de 
Asociacións Xacobeas, celebrado en Cee do 9 ó 12 
de outubro de 1999. A súa autora foi Inés I. Amorín 
[fig. 20].

Na mesma parroquial de Fisterra temos outro 
Santiago peregrino moi antigo. Nesta ocasión é unha 
escultura de vulto redondo realizada posiblemente 
no ano 1640 polo escultor compostelán Francisco 
de Antas, construtor do retablo maior deste templo, 
hoxe desaparecido (López Vázquez; 1978: 725) [fig. 
21].

Viste longa túnica, cun manto –non unha esclavina- que 
a cobre caendo por diante do apóstolo sen voltearse 
aínda polo ombro, senón que rodea o seu corpo ata 
chegar baixo o libro que leva na man esquerda. Na 
cabeza, un chapeu de abas recortadas cunha vieira 
na parte frontal. Na man dereita ase un longo bordón 
con cabaza e, na esquerda, sostén un libro aberto no 
que se pode ler «S IACOBUS CEBEDEUS» (repárese 
en que o libro, atributo dos apóstolos, non vai nesta 
ocasión pechado). Como curiosidade, dicir que a 
figura vai descalza.

Este modelo iconográfico repítese en varias pezas 
do séc. XV, como poden ser o Santiago apóstolo e 
peregrino do Museo das Peregrinacións de Santiago, 
estudado por S. Andrés Ordax, que o data ca. o 1500 
(Andrés Ordax; 1993: 493-494) e o Santiago peregrino 

Fig. 20: Logotipo do  
V Congreso Internacional de 

Asociacións Xacobeas de 1999.

Fig. 21: Santiago peregrino de 
Fisterra (F. de Antas, 1640), en 

1999, antes do repinte  
[foto: ELA].
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da igrexa parroquial de Montclar 
de Lleida datada no segundo 
cuarto do séc. XV (Beseran: 1999: 
154).

As mans están concibidas de xeito 
naturalista, o mesmo que o rostro, 
que parece transmitir a existencia 
dunha vida interior: boca aberta, 
mirada alzada moi expresiva, barba 
e bigotes moi traballados de xeito 
moi pictórico mechón a mechón; 
os panos multiplícanse amosando 
un incipiente pictoricismo, aínda 
que as dobras acusan formas 
arredondadas.

A figura repintouse nos últimos 
anos, apreciándose certos cam-
bios, coma por exemplo as letras 
do libro aberto, que do CE/BE/DE/
US na páxina da dereita pasouse a 
ZEBE/DEUS, introducíndose unha 
cruz de Santiago na parte inferior 
da páxina, que antes non existía 
[figs. 22 e 23].

¿Unha ruta de peregrinación 
polos santuarios da costa 

galega?

A mellor coñecedora do comercio 
medieval galego, Elisa Ferreira 

Priegue, desbotou por completo a 
posibilidade de que noutro porto galego 
que non fose A Coruña puidesen 
desembarcar peregrinos do Norte 
europeo (Ferreira Priegue; 1988: 531). 
Sen embargo, esta investigadora si acaba 
admitindo que entre os séculos XIV ó XVI 
unha continua corrente de peregrinos 
dos Países Baixos afluiu a Galicia, “y no 
sólo a Santiago, sino a otros santuarios 
de la costa: Padrón, Finisterre, Ortigueira 
(¿y S. Andrés de Teixido?). La mayor 
parte no tenían que ver con el comercio, 
eran penitentes condenados a hacer la 
peregrinación por sentencia judicial, que 
hacían el camino de ida a pie. Pero su 
concentración en La Coruña, cumplida la 
sentencia, para embarcar a Flandes y las 
cifras de gente que se reunían allí -miles 
de personas al año- nos hablan de una 
activa línea marítima en esta dirección” 
(Ferreira Priegue; 1988: 550).

A existencia en Borneiro da lenda da 
peregrina que, despois de ir a Fisterra, 
veu pola ermida do Briño, volve a 
facernos pensar na existencia certa desta 
ruta “per loca maritima” que conectaba 
certos santuarios litorais. 

Esquerda: Fig. 22: Santiago peregrino de Fisterra  
(F. de Antas, 1640), na actualidade [foto: XMLS]

Dereita: Fig. 23: Santiago peregrino de Fisterra, 
detalle [foto: XMLS]
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Fig. 24 : Santiago peregrino do Briño, séc. XVIII 
[foto: XMLS]

Outra das imaxes máis antigas 
deste tipo iconográfico parece 
ser a do Santiago peregrino da 
fachada do santuario da Virxe das 
Virtudes do Briño (Borneiro), unha 
figura de pedra, duns 90 cm. de 
altura, situada no nicho superior, á 
esquerda do espectador [fig. 24]. 

Santiago aparece representado 
como un home de mediana idade, 
barbado, que avanza cun zurrón 
pendurado ás costas e asindo na 
súa man dereita unha caxata ou 
bordón. Viste as roupas clásicas 
de peregrino nobre e, na aba do 
seu chapeu apréciase unha viei-
ra. O seu rostro respira unha gran 
quietude e serenidade, e, nas 
súas vestiduras, fórmanse tímidas 
dobras de escasa profundidade, 
arredondadas e opacas, que a pe-
nas permiten adiviñar a anatomía. 

Consideramos que é unha obra 
decididamente barroca, realizada 
nos primeiros anos do séc. XVIII. O 
seu modelo quizais foi a escultura 
de Pedro do Campo da Porta Santa 
da Catedral compostelá. O seu 
autor foi un canteiro soneirán, de 
Pazos-Tines, chamado Domingos 
Martines, que reconstruiu o 
santuario do Briño entre 1720 e 
1733 (Lema Suárez; 1998-III: 130) 
e que deixou o seu nome inscrito 
no arco triunfal: “EL MAESTRO/ 
DEST[A]/ OBRA ES DO/ MIN/ GOS 
M/ ARTI/ NES V/ º DE / TINES”. As 

restantes figuras da portada, da mesma época, tamén foron da 
súa autoría. Como veremos máis adiante, Martines fora tamén o 

Fig. 25: Fachada-retablo do santuario do Briño 
(Borneiro-Cabana) [foto: XMLS]
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autor, contra 1716, da remodelación da fachada-retablo da igrexa 
de Traba.

Esta figura forma parte dunha fachada-telón [fig. 25] -renacentista en 
orixe- que conta cun total de seis esculturas, todas elas de pedra. 
A imaxe da Virxe das Virtudes, situada na parte central nun nicho 
aberto sobre a porta, ostenta a presidencia; á súa dereita a figura 
de Santiago e, á súa esquerda, a de santo André; na parte inferior, 
flanqueando a porta, as figuras de san Paulo (á nosa esquerda) e de 
san Pedro (á nosa dereita). Como tutelando o conxunto, no ángulo 
superior central da fachada, a figura de san Xoán Bautista, o patrón 
da parroquia.

Tendo en conta que nestas fachadas-retablo a disposición das imaxes 
sempre obedecía a unha planificación previa de bases teolóxicas 
estudadas (san Pedro e san Paulo aparecen con frecuencia nelas pola 
súa condición de piares da Igrexa de Cristo), non damos entendido 
moi ben as razóns da presenza das imaxes de Santiago e santo André 
nesta fachada e santuario dedicado á Virxe. Así e todo, o mestre e 
investigador borneirán Estevo Lema recolleu unha lenda na parroquia 
que fala dunha peregrina a Fisterra que, de volta da súa viaxe á vila 
do cabo, pasou por este santuario dedicado á Virxe das Virtudes e, 
como aquí se viu libre dunha peste, mandou fundar un hospital para os 
romeiros deste santuario soneirán. En efecto, neste santuario houbo 
un hospital para enfermos devotos, que estaba ó coidado dun ermitán: 
as referencias a un e outro atopámolas documentadas ó longo do séc. 
XVIII (Lema Suárez; 1998-III: 658, 663). 

Nun artigo publicado hai anos, falamos da posibilidade de que pola 
zona central da Terra de Soneira, seguindo o curso do río Grande 
do Porto, puidese discorrer algunha destas tres rutas con pequenas 
paradas nos santuarios marianos desta comarca:

a)  Ruta prolongación da xacobea a Muxía e Fisterra, saíndo de Santiago 
en dirección a Cereixo.

b)  Ruta xacobea secundaria de peregrinos peregrinos do Norte de 
Europa desembarcados nalgún dos portos da ría de Camariñas: 
Camariñas e Cereixo.

c)  Ruta “per loca maritima”, prolongación da xacobea, que farían 
moitos peregrinos a Compostela pola beiramar galega en tanto non 
reembarcaban no porto da Coruña: Santiago-Padrón-Fisterra-Muxía-
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¿Cereixo?-¿ermidas marianas da Terra de Soneira?-A Coruña (algúns 
continuarían aínda ata Santo André de Teixido) [Lema Suárez; 1990: 
527].

Xa avisabamos no traballo que non tiñamos proba documental ningunha 
que avalase algunha destas rutas, e quedabamos á espera de datos 
achegados por novos investigadores (a ver se nos arquivos parroquiais 
de Cereixo, Camariñas, Ponte do Porto etc., ía aparecendo algunha 
referencia a peregrinos europeos desembarcados por este litoral).

Miguel de Romai, coñecido escultor compostelán, que o realizou en 
1717 (López Añón; 2007: 595).  

O feito de que este Santiago sexa un busto en relevo cun marco 
tan limitado, en forma circular, explica a supresión dalgúns atributos 
(como o sombreiro de aba ancha). Non obstante, identificamos ó 
momento a tipoloxía de peregrino pola esclavina sobre os ombreiros, 
na que leva gravadas as vieiras xacobeas, e o bordón con cabaza 
que ase na man dereita. O tratamento da cabeza é naturalista, cun 
nariz lixeiramente aquilino e unhas barbas e cabelo moi traballados 
e lumínicos.

Neste mesmo santuario existe un retablo que orixinalmente estaba 
dedicado a Santiago, pero que na actualidade a imaxe que o preside 
é a de san Miguel. Fora encargado en 1726 por un devoto ó pintor 
Antonio de Uzal, segundo unha inscrición que nel se atopa («en 
memoria de averse aparecido aquí la Virgen al apostol Santiago, 
patron de España»). Persisten nel varios emblemas xacobeos, que o 
percorren (bordóns, vieiras, cruces de Santiago etc.).

No retablo maior do santuario da 
Virxe da Barca en Muxía aparece o 
apóstolo Santiago de medio corpo, 
pero con roupas de peregrino (fig. 
26), nun medallón acompañado 
doutros once personaxes –os 
outros apóstolos- que ocupan as 
canles laterais e que enmarcan 
o grupo da aparición da Virxe ó 
Apóstolo da que falaremos máis 
adiante. O autor do retablo –e, 
polo tanto, destas imaxes- foi 

Fig. 26: Santiago peregrino do retablo maior da Virxe 
da Barca de Muxía [foto: ELA]
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Fig. 27: Santiago peregrino do retablo maior de 
Berdeogas (Dumbría) [foto: ELA]

A imaxe de Santiago peregrino do 
retablo maior de Berdeogas [fig. 
27] presidía o retablo maior desta 
igrexa, dado que é o seu titular. 
Na actualidade está exenta, pois 
o retablo desapareceu a raíz das 
remodelacións que houbo na 
igrexa contra 1980. Unha imaxe 
de canon curto e de pequenas 
dimensións, que figura a un home 
de idade avanzada, barbado, que 
viste túnica e capa con esclavina, 
cubríndolle a cabeza un sombreiro 
de ala ancha. Non hai novidades 
na súa iconografía: leva na man 
dereita o bordón con cabaza do 
peregrino, na man esquerda un 
libro pechado e as vieiras nos 
ombreiros e no chapeu. Unha 
escultura de estilo barroco, quizais 
realizada en torno ó 1700, que, a 
xulgar polas pregas metálicas e 
crebadas das súas vestiduras, 
aínda se inspira na maneira de 
tallar de Gregorio Fernández e 
que pola tipoloxía iconográfica 
segue a do Santiago peregrino da 
Porta Santa compostelá (López 
Vázquez; 1978: 179, 180).

O Santiago peregrino da fachada 
da igrexa de Berdeogas [fig. 28] 
atópase acubillada nun nicho 
sobre a ventá que ilumina a 
nave interior. Trátase dunha 
escultura en pedra que hoxe se 
atopa un tanto estragada pola 
erosión. Representa a un home 
de mediana idade, de barba 
recortada e longa e ondulada Fig. 28: Santiago peregrino da fachada da igrexa de  

Berdeogas [foto: XMLS]
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Fig. 29: Santiago peregrino do 
retablo maior da Eirita  

(Anos-Cabana) [foto: ELA]

cabeleira que lle cae sobre os ombros; viste 
as clásicas roupas de peregrino e leva tamén 
os clásicos atributos: bordón na man dereita, 
libro pechado na esquerda e as vieiras nos 
ombreiros e no chapeu de ala ancha. Unha 
figura barroca -os panos da túnica parecen 
querer moverse-, quizais realizada en torno 
a 1724, ano da reedificación da fachada da 
igrexa (López Vázquez; 1978: 226). Como as 
anteriores, directamente inspirada no tipo 
iconográfico da escultura que culmina a Porta 
Santa da catedral compostelá.

O Santiago peregrino do retablo maior do 
santuario da Virxe da Eirita (Anos) [fig. 29], 
que ocupa o fornelo sur do corpo superior (á 
dereita do espectador), é unha diminuta ima-
xe de madeira, como as outras figuras do re-
tablo (duns 50 cm. de altura). O seu tipo físi-
co responde ó dun home de mediana idade, 
de barba recortada. Viste as roupas clásicas 
de peregrino e leva na man esquerda un libro 
pechado, estendendo frontalmente a man 
dereita para asir un obxecto que perdeu (tal 
vez o bordón de peregrino). Unha escultura 
de estilo barroco -pola tendencia a romper co 
espazo circundante, polos efectos lumínicos 
das pregas das vestiduras etc.-, realizada no 
primeiro terzo do séc. XVIII para o retablo 
que lle presta acubillo; sabemos que este re-
tablo xa estaba rematado uns anos antes de 
1741 (Lema Suárez; 1998-III: 630). Descoñe-
cemos a razón pola que a imaxe de Santiago 
ocupa un lugar neste retablo dedicado á Virxe 
da Eirita. A imaxe da titular do santuario, que 

Fig. 30: Santiago peregrino 
procesional de Traba (Laxe) 

[foto: XMLS]

tamén anda polos 50 cm. de altura, é moi anterior á construción do 
retablo, pois quizais foi realizada a finais do séc. XV.

O Santiago peregrino procesional da igrexa parroquial de Traba [fig. 30] 
é unha figura de pequeno tamaño, duns 60 cm. de altura; o seu tipo 
físico é o dun home de mediana idade, barba recortada e cabelo longo 
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caído sobre os ombreiros; leva vestiduras de peregrino nobre, con longa 
túnica cinguida ó van cun cordón, esclavina con cunchas de vieira e un 
fardel; cabe salientar que non leva a cabeza cuberta co clásico sombreiro 
da ala ancha. A figura semella camiñar levando na man dereita o bordón 
e na esquerda un libro; calza unhas botas moi herméticas. Carecemos 
de documentación sobre a realización desta imaxe. Trátase dunha 
escultura barroca, seguramente realizada no segundo cuarto do séc. 
XVIII: pola dispersión de forzas, o movemento de pregas da túnica etc. 
O seu autor foi quizais un mestre rural, sospeitamos que o escultor 
de Troitosende (Val de Barcala), natural de Borneiro, Ignacio Martínez 
(1712-1788). O tipo iconográfico pode estar inspirado na escultura da 
Porta Santa ou na que preside a fachada do Obradoiro.

A igrexa parroquial de San Xurxo de Camariñas tamén conta co seu 
Santiago peregrino [fig. 31] nun retablo lateral dedicado á Inmaculada 
Concepción, seguindo o esquema xa comentado da asociación 
destas dúas iconografías. Rexistra todos os atributos xa coñecidos e 
chama a atención, especialmente, polo gran número de vieiras que 
leva nas roupas (tres no sombreiro e dúas na esclavina), así como 
o feito de que vaia calzado cunhas simples sandalias. A imaxe non 
está datada –só sabemos que foi arranxada no ano 1909-, e o único 
que podemos dicir é que responde estilisticamente ó segundo terzo 
do séc. XVIII: polo tratamento das pregas no que as roupas voan en 

Fig. 31: Santiago peregrino de San 
Xurxo de Camariñas [foto: ELA]

todas as direccións, polos zigzags que os 
cortan formando arestas etc. Para situar 
a imaxe no espazo utilízase o recurso de 
apoiar o pé sobre unha rocha. O rostro é 
naturalista, querendo amosar certa carga 
psicolóxica a partir da individualización de 
cada un dos elementos que o constitúen: 
longo cabelo ondulado, mirada elevada ó 
ceo, boca entreaberta e barba e bigote 
que xa aparecen unidos (López Añón; 
2007: 596).

O Santiago peregrino do retablo maior 
da parroquial de Traba (fig. 32) preside o 
retablo da igrexa da que é titular, estra-
texicamente situado no nicho da canle 
central que ascende do corpo principal 
introducíndose no ático. Unha figura ver-
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Fig. 32: Santiago peregrino do retablo maior de 
Traba, 1774 [foto: ELA]

dadeiramente maxestosa, que su-
pera os 90 cm. de altura. Repre-
senta, unha vez máis, a un home 
de mediana idade, de barba negra 
recortada e longa cabeleira que lle 
cae pola caluga; a súa cabeza vai 
cuberta por un sombreiro de ala 
ancha cunha cuncha de vieira na 
parte frontal; viste túnica florea-
da cinguida á cintura cun estreito 
cinto, cuberta por unha esclavina 
e unha capa (na esclavina hai ou-
tras dúas vieiras); o brazo dereito 
esténdese lateralmente para asir 
un bordón coa man, ó tempo que 
na man esquerda leva un libro pe-
chado. 

Sabemos que a escultura se 
realizou entre os anos 1773-1774, 
que custou 112 reás facela, 104 

reás pintala, pero, na referencia documental non se nos indica o 
nome do seu autor (Lema Suárez; 1998-III: 708), que seguramente foi 
Vicente Estévez, escultor afincado na Coruña, que fora quen fixera o 
retablo tan só uns anos antes, entre 1767 e 1768; pero tamén puido 
ser Juan Martínez, escultor de Portomouro (Val do Dubra), que en 
1786 realizou a imaxe da Virxe do Rosario que ocupa o fornelo lateral 
do lado norte deste mesmo retablo.

En calquera caso, trátase dunha bonita imaxe barroca perfectamente 
encadrable na segunda metade do séc. XVIII: polo perfil arestado das 
dobras das vestiduras; pola postura do santo, descansa o peso do seu 
corpo na perna dereita ó tempo que dobra o xeonllo da esquerda etc.

O Santiago peregrino da igrexa de Borneiro (fig. 33) atópase hoxe 
situado sobre unha peaña do retablo da Virxe do Socorro. Unha figura 
duns 60 cm. de altura que representa a un home de mediana idade, 
de barba recortada e cabelo longo que lle cae sobre os ombreiros; 
viste as clásicas vestiduras de peregrino, con consabidos atributos; 
apoia o peso do seu corpo na súa perna esquerda, deixando a 
dereita exonerada. Descoñecemos o nome do autor desta imaxe, de 
aceptable feitura; unha imaxe encadrable dentro do estilo barroco, 
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tanto pola dispersión de forzas (mirada perdida 
no espazo exterior, etc.) como polo movemento 
das pregas das súas vestiduras (que provocan 
xogos lumínicos). Posiblemente foi realizada 
no derradeiro terzo do séc. XVIII, a xulgar pola 
talla tan afiada e xeométrica das dobras das 
vestiduras.

Ignoramos  a razón da existencia desta imaxe 
do Apóstolo nesta igrexa parroquial de San 
Xoán de Borneiro, e moito menos figurando 
no retablo da Virxe do Socorro xunto á titular e 
a un santo Antón Abade. Lembremos que no 
santuario do Briño figuraba na fachada-retablo 
outra imaxe de Santiago peregrino.

O Santiago peregrino da fachada da igrexa da 
Ameixenda (fig. 34), realizado en pedra, atópase 
no fornelo situado no hastial, sobre a porta de 
entrada. Unha escultura de pequeno formato e 
canon curto que representa a un home barbado, 
de longa cabeleira que lle cae sobre os ombros, 
e cuberto por un sombreiro de ala máis ancha 
cós anteriores; viste túnica cinguida ó van e 
capa con esclavina, volteada sobre o ombro 
esquerdo e volante por diante do dereito, case 
sen gran movemento, enmarcando ambos 
costados da figura. Ademais do traxe de 
peregrino, os consabidos atributos; un groso 
bordón ou bastón nodoso na man dereita e un 
libro pechado na esquerda.

Unha escultura encadrable dentro do estilo 
barroco, a pesar de que no duro granito ó seu 
anónimo autor non lle foi posible profundizar 
moito na talla das panos nin dos riscos anató-
micos. Non temos noticias documentais sobre 
ela, pero, tendo en conta o seu barroquismo 
atemperado, tanto na composición como na ta-
lla, podemos datar a súa execución en torno ó 
ano 1784, que foi cando se realizou a fachada 
desta igrexa (López Vázquez; 1978: 328, 329). 

Fig. 33: Santiago peregrino de San 
Xoán de Borneiro [foto: ELA]

Fig. 34: Santiago peregrino da fachada 
de Santiago da Ameixenda  [foto: ELA]
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A súa iconografía deriva da escul-
tura que coroa a fachada do Obra-
doiro da catedral compostelá.

Presidindo a igrexa de Santiago 
de Cereixo temos outra imaxe 
dun Santiago peregrino (fig. 35) 
de boa feitura, cunha policromía 
espléndida: túnica azul con mo-
tivos vexetais vermellos e dou-
rados, ó igual que a orla inferior. 
Presenta as roupas e atributos 
do peregrino, aínda que lle falta o 
manto e o chapeu de aba ancha; 
na man esquerda leva o libro pe-
chado, atributo dos apóstolos. 
É unha peza do último cuarto do 
séc. XVIII na que se busca unha 
total dispersión de forzas a partir 

Fig. 35 e 36:  Santiago peregrino de Santiago de Cereixo, séc. XVIII [fotos: ELA]
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de situar cada parte do corpo nun plano diferente: o 
brazo que leva o bordón afástase do corpo, a perna 
esquerda exonérase e a mirada elévase. A tea da 
túnica córtase á altura do xeonllo deixando entre-
ver a anatomía subxacente. O rostro imita modelos 
naturalistas e amosa unha introspección anímica 
(fig. 36). O canon é longo e as pregas das vestidu-
ras arestadas e moi dinámicas. A peza quizais estea 
inspirada no modelo de Xosé Gambino do Santiago 
peregrino da sala capitular da catedral de Santiago, 
de 1754 (López Añón; 2007: 598).

O Santiago peregrino do retablo maior de Olveiroa 
(fig. 37), hoxe imaxe exenta ó desaparecer o retablo, 
é unha figura de madeira de bo tamaño. Representa 
a un home de idade mediana, con barba apuntada e 
longos cabelos que describen suaves ondulacións; 

Fig. 37: Santiago peregrino de 
Santiago de Olveiroa (Dumbría) 

[foto: XMLS]  

na man dereita leva un bordón ricamente moldurado, e na esquerda 
un libro pechado (de maior tamaño cós vistos ata agora). Viste túnica 
con esclavina e sombreiro alado caído sobre as costas (non sobre a 
cabeza); tanto na esclavina como no sombreiro leva vieiras.

Non temos noticias documentais desta obra, que encadramos dentro 
do eclecticismo do segundo terzo do séc. XIX; nela apreciamos 
supervivencias neoclásicas, como a suave curvatura na composición 
-describe un -S- moi pouco acusado ó descansar o peso do corpo sobre a 
perna esquerda deixando lixeiramente retrasada a dereita-, plasticidade 
nas dobras dos panos etc. (López Vázquez; 1978: 882, 883). O tipo 
iconográfico que se segue -co detalle anecdótico do sombreiro caído 
sobre as costas, e do libro, máis grande do habitual- deriva do de Santa 
María de Conxo, de estilo neoclásico, realizado a finais do séc. XVIII 
(entre 1787 e 1790), que veu sendo atribuído por uns a un discípulo de 
Ferreiro chamado Antonio Fernández o Vello (especialmente Murguía 
e Chamoso Lamas), pero outros considerárana xa obra de Manuel de 
Prado Mariño, artista da segunda xeración neoclásica de escultores 
galegos (Barral; 1992: 205-207). Otero Túñez dubida entre os dous 
(Galicia no tempo; 1990: 340).

O Santiago peregrino do retablo maior de Carreira (fig. 38) preside o 
altar maior do templo, ocupando o único fornelo do retablo. Trátase 
dunha escultura de apreciable tamaño, uns 1,10 m. de altura, que re-
presenta a un home de mediana idade, de barba bipartita e ben pei-
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teada cabeleira que lle cae polos ombros; viste 
como un peregrino nobre, cunha túnica ben 
adornada con dourados de formas vexetais e 
xeométricas, cinguida ó van cun cinto negro, 
feito que provoca a formación de amplas pre-
gas de caída vertical, moi naturalistas; por en-
cima da túnica, unha esclavina con cunchas de 
vieira; pendurado do seu ombro, un fardel; a 
súa cabeza cuberta por un sombreiro de aba 
ancha e cunha vieira como adorno. O perso-
naxe está en actitude de camiñar apoiándose 
nun bordón que agarra coa súa man dereita, en 
tanto que na esquerda leva un libro pechado.

Non temos documentación respecto desta es-
cultura. No ano 1865 aínda existía unha imaxe 
anterior a esta, aínda que moi estragada xa: 
mándase arranxar e pintar. Debido ó deficien-
te estado desta imaxe, é posible que non se 
tardase moito outra nova para substituíla; polo 
tanto, consideramos que se mandaría facer a 
finais do séc. XIX ou a principios do XX.

O Santiago peregrino do retablo maior de Loro-
ño (fig. 39) preside dito retablo, estratexicamen-
te situado no único fornelo do ático. Unha figura 
que representa a un home de mediana idade, 
de barba recortada e longa cabeleira que lle cae 
sobre os ombreiros; viste longa túnica cinguida 
ó van por un cordón, con vieiras nos ombreiros 
e no frontal do sombreiro de ala ancha; estende 
a man dereita asindo o bordón, ó que lle falta a 
cabaza, mentres que a esquerda xa non leva o 
libro pechado na man, senón que, simplemen-
te, se cruza sobre o peito. A figura eleva unha 
mirada lánguida cara ás alturas.

Carecemos de documentación acerca da fei-
tura desta imaxe, que encadramos dentro do 

Fig. 38: Santiago peregrino de Santiago de 
Carreira, séc. XX [foto: ELA]

Fig. 39: Santiago peregrino de Santiago de 
Loroño, séc. XX [foto: ELA]

eclecticismo da primeira metade do séc. XX: faccións idealizadas e 
modelado dúctil; vestida con panos brandos e amplos, nos que se 
forman pregas moi naturalistas, de certos efectos lumínicos. Con res-
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pecto ás iconografías anteriores, o máis salientable é a perda do libro 
pechado na man esquerda (atributo xeral dos apóstolos); o escultor 
prescindiu deste atributo e preferiu substituílo pola actitude mística 
de cruzar a man sobre o peito. A imaxe anterior, hoxe desaparecida, 
seguramente era de estilo barroco (o actual é neoclásico, de finais do 
séc. XVIII). Do anterior retablo soamente se conservan dous impor-
tantes elementos simbólicos xacobeos: a cruz de Santiago e a vieira, 
enmarcados por un profusa decoración de rocalla rococó.

Terceira iconografía: Santiago ecuestre/ cabaleiro/ matamouros

Esta iconografía reúne a un grupo de figuras, e non unicamente a 
unha soa. Aparece Santiago montado nun cabalo branco que levanta 
as súas patas dianteiras para atropelar ou asoballar a unha ou dúas 
figuras caídas baixo os cascos do corcel. Santiago presenta o mesmo 
tipo físico -home de mediana idade, barbado e con cabeleira caendo 
sobre os ombros-, vai vestido de peregrino nobre (túnica, capa con 
esclavina, sombreiro de aba ancha) como na iconografía anterior, pero 
nesta amosa unha actitude agresiva, guerreira, mesmo racista (en 
contraste coa “pacifista” da anterior): de aí que apareza brandindo na 
man dereita unha ameazadora espada contra os inimigos que ten baixo 
os cascos do cabalo: soldados musulmáns, de rostros moi morenos, 
longos bigotes ou perillas, con turbantes ou cascos guerreiros sobre 
a cabeza e armados con alfanxes ou espadas curvas (os bandidos e 
xentalla de mal vivir adoitábanse representar con longos bigotes ou 
perillas, en certas épocas). 

Trátase do Santiago utilizado politicamente na Idade Media para 
acelerar a Reconquista, e reutilizado a partir do séc. XVII para loitar 
contra a herexía protestante. É o Santiago que supostamente apareceu 
na nunca documentada batalla de Clavijo para axudar o exército dos 
cristiáns contra os musulmáns. É o Santiago ‘matamouros’. Precedo 
Lafuente (1999: 150) non está moi de acordo con esta denominación 
alegando que o feito de que se identifique a Santiago cun cabaleiro 
era para dotalo de dignidade, e o feito de levar a espada non era 
nada estraño, pois era atributo inseparable da representación dos 
cabaleiros; engade que a representación de Santiago ecuestre 
é “un caso más de los bienaventurados a los que la imaginación 
popular ha considerado como líderes y a los que, por este motivo, ha 
querido ver montando caballos como expresión de su dignidad y de 
suprotección”.
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A lenda da cidade asolagada 
de Valverde

As lendas populares locais ligan a 
Traba coa tradición xacobea. A lenda 

de Valverde, suposta cidade asolagada 
baixo as augas da lagoa litoral de Traba, é 
semellante á existente en Duio (Fisterra). 
Trátase dunha lenda transmitida de pais 
a fillos especialmente viva no lugar de 
Mórdomo, o máis achegado á lagoa. 
Andaba o Apóstolo por estas terras da 
beiramar, predicando sen éxito por todo 
este val; como ninguén lle facía caso, 
púxose en oración, rogando a Deus e 
á súa nai para que lles desen forzas 
suficientes para converter esta vila ou 
cidade de Valverde tan ruín e hostil á 
palabra de Deus, a única da comarca, 
pois as outras da redonda si a escoitaran. 
Deus escoitouno, e, como non atopou en 
Valverde ningunha persoa que quixese 
coñecer a Deus nin recibir o santo 
bautismo -e, por outra parte, haber perigo 
de que “contaminasen” as vilas cristiás 
que con ela confinaban (sempre o perigo 
da herexía)- maldixo a cidade e quedou 
asolagada baixo as augas do lago, 
poñendo a salvo previamente os nenos 
inocentes para que fosen bautizados 
(Baña Heim; 1980: 35).

En todo caso, os modelos 
iconográficos que manexan os 
artistas deste territorio occidental 
son os Santiagos ecuestres de 
Xosé Gambino –paso procesional 
que se atopa na ala norte do 
trasepto da catedral de Santiago 
(1770?) [fig. 8]- e o de Xosé Ferreiro 
que coroa o tímpano central do 
Pazo de Raxoi [fig. 9], datado no 
ano 1775. Anteriores a estes dous 
está o do Altar Maior da catedral 
compostelá, obra de Mateo de 
Prado, datada en 1667. Os tres 
son modelos que terán gran 
difusión nos gravados barrocos 
da época e nos obradoiros rurais 
galegos.

O Santiago cabaleiro da fachada 
da igrexa de Traba (fig. 40) é 
a imaxe máis antiga que no 
arciprestado se conserva desta 
tipoloxía. É unha escultura feita en 
pedra, cun tamaño aproximado a 
1 m. de altura, situada no fornelo 
central da fachada-retablo, encol 
do cornixamento situado sobre a 
doela central do arco alintelado da 
porta da igrexa.

Un xinete vestido coas roupas de peregrino xacobeo (capa con 
esclavina, sombreiro de ala ancha...); o seu cabalo pousa as patas 
dianteiras nas costas dunha figura humana (un mouro). O xinete ten 
nas súas mans as rendas e mantén os pés metidos nos estribos; 
o seu rostro vese enmarcado por unha barba moi recortada, e o 
cabelo, longo e ondulado, cáelle sobre os ombros. Polo seu rostro, 
vemos que mantén unha actitude serena, pouco acorde coa suposta 
animadversión que debera manter contra o único inimigo que ten ós 
pés do seu cabalo.

Carecemos de noticias documentais sobre a realización desta imaxe; 
consideramos que foi esculpida a principios do séc. XVIII, ó tempo 
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Fig. 40: Santiago ecuestre da fachada de Traba, 
séc. XVIII [foto: XMLS]

que tivo lugar unha remodelación da 
fachada-retablo do frontis da igrexa, 
onde se asenta. Pertence, polo tanto, ó 
estilo barroco, en base ó xogo lumínico 
que se observa no tratamento dos 
panos, ó movemento ondulado do seu 
cabelo etc. Con todo, a inexpresividade 
e serenidade do seu rostro -e mesmo o 
do mouro asoballado-, fannos ver aínda 
reminiscencias do clasicismo do período 
anterior. 

Non sería estraño que o autor desta 
escultura fose o mesmo que remodelou 
a fachada entre 1716 e 1724: o mestre-
canteiro Domingos Martínez, do lugar 
de Pazos (parroquia de Tines); el foi o 
autor das columnas salomónicas que 
establecen a división das canles do 
corpo principal. En páxinas anteriores xa 
vimos que este canteiro comarcal fora 
o máis que posible autor das esculturas 
da fachada-retablo do santuario do Briño 
(Borneiro).

A fachada-retablo de Traba (fig. 41) foi 
construída na súa maior parte a principios 
do séc. XVIII, aínda que aproveitando 
elementos dunha obra anterior. Nela hai 
un total de sete figuras, repartidas do 
seguinte xeito: na parte inferior, entre as 
columnas salomónicas e a ambos lados 
da porta de entrada, as figuras de Adán 
(no nicho ou fornelo inferior da esquerda) 
e Eva (nicho inferior da dereita); san Pedro 
(nicho superior esquerda) e san Francisco 
(nicho superior dereita). Na canle central, 
inmediatamente sobre o lintel da porta, 
a figura de Santiago ecuestre e, sobre 
el, nunha fornela rectangular, unha 
Inmaculada; presidindo o conxunto, 

Fig. 41: Fachada-retablo de Santiago de Traba, 
séc. XVIII [foto. XMLS]
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¿Santiago matamouros contra 
as herexías?

Tería o clero da época algunha preocu-

pación especial pola introdución da 

herexía noreuropea a través desta e dou-

tras parroquias litorais? Quizais tivesen al-

gún temor a que náufragos doutras terras 

e países puidesen influír negativamente 

nas almas dos sinxelos fregueses  destas 

parroquias. Non é casualidade que un sé-

culo antes o coñecido cardeal Jerónimo 

del Hoyo, visitador de todo o arcebispa-

do de Santiago en 1607, recollese pre-

cisamente en Traba a lenda dun soldado 

escocés -sinónimo, talvez, de calvinista- 

que entrara na igrexa parroquia a roubar a 

caixa de prata onde pensaba que estaba 

o Santísimo Sacramento, “y alló que no 

lo había, que el Santísimo Sacramento 

estaba en el tafetán azul y el soldado 

consumió el Santísimo Sacramento y el 

tafetán se lo metió en el seno y en aca-

vándose de consumirse reventó por una 

igar y raviando como un perro, sobre los 

codos y rodellas, salió de la iglesia y es-

piró y luego los feligreses le echaron en 

un hoyo y cubrieron de piedras”. Disque 

quedara alí un cheiro tan fedorento que 

por moito tempo non se puido dicir misa 

naquel lugar (Hoyo; 1952: 358).

sobre a Inmaculada, a figura dun 
Padre Eterno cos brazos abertos.

Seguindo os fundamentos 
teolóxicos das fachadas de orixe 
renacentista, a presenza de Adán 
e Eva xustifícase por seren os 
pais da humanidade, da dor e da 
morte; María, nova Eva, situada 
en lugar preferencia, redimiría ós 
humanos do pecado da primeira 
muller: a Inmaculada representa 
á Igrexa triunfante; Pedro -noutras 
ocasións formando parella con 
Paulo- é un dos piares básicos da 
Igrexa de Cristo, e tamén resumo 
desa Igrexa, en representación dos 
demais apóstolos. San Francisco 
aparece formando parella con 
Pedro, e quizais se xustifique a 
súa presenza por predicar este 
santo a favor da Inmaculada.  

Nesta portada está toda a Igrexa 
militante, a que loita contra o 
pecado e a herexía, temas que 
aínda preocupaban no séc. XVIII; 
de aí que se escolla a iconografía 
de Santiago matamouros para 
presidila, pois esta disposición 
agresiva viña sendo a máis propia 
para arremeter contra os posibles 
brotes heréticos. 

Temos certeza documental de que tódalas figuras da fachada estiveron 
pintadas, polo menos aínda o estaban en 1772 (Lema Suárez; 1998-III: 
708).

Presidindo o retablo lateral norte da igrexa de Santa María de 
Brandoñas (fig. 42) hai un Santiago ecuestre, realizado en pedra como 
todo o retablo. Aparece representado de perfil, montado sobre o seu 
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cabalo branco que apoia as súas 
patas dianteiras sobre o corpo dunha 
figura humana violentamente tirada 
no chan, e medio engruñada ante 
o acoso do cabalo e do cabaleiro. 
Santiago ergue a súa man dereita 
en actitude ameazadora (perdeu a 
espada que levaba nela) e vai vestido 
con túnica e unha ampla capa voante, 
abrochada na parte superior; a súa 
cabeza cóbrese cun sombreiro da 
alas anchas. Cómpre salientar que 
as vestiduras do xinete son moi a 
usanza da nobreza dezaoitesca, pois 
a capa semella ser máis ben unha 
casaca e o sombreiro é un tricorne.

A calidade técnica da figura é moi 
baixa, tanto pola dificultade do 
material como pola impericia do seu 

Fig. 42: Retablo lateral norte da igrexa de 
Brandoñas (Zas) [foto: XMLS]

anónimo autor. Pertence ó estilo barroco, e posiblemente foi realizado 
no primeiro terzo do séc. XVIII. O retablo onde se atopa -que no corpo 
inferior acubilla as figuras, tamén pétreas, de san Domingos e dunha 
figura feminina co hábito monxil portadora da palma do martirio- 
presenta unha traza propia desta época: columnas salomónicas, 
volutas e restras vexetais. Este retablo é xemelgo doutro situado 
no lateral sur desta igrexa, onde se aprecia con certa dificultade a 
inscrición: “...colaterales hizo a su costa y devocion...”, o que nos 
indica que ambos os dous foron sufragados por un particular, quizais 
un fidalgo ou labrego rico da parroquia.

Finalmente, cómpre chamar a atención da situación xeográfica 
da igrexa parroquial: na banda dereita do río Xallas e no camiño 
de Santiago a Muxía, que salvaba o río Xallas pola vella ponte de 
Brandomil. ¿Deberíase a presenza de Santiago presidindo o retablo 
lateral norte a esta circunstancia, ou a unha simple devoción dun 
particular local?

No exterior da igrexa de Santiago de Loroño hai un pequeno relevo 
pétreo representando un Santiago ecuestre. Está situado no exterior 
do muro sur da capela lateral sur, dedicada ás Ánimas, posiblemente 
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construída no séc. XVIII por membros da familia fidalga dos Caamaño, 
posuidores do espléndido pazo de Romelle. No relevo apréciase 
de perfil a Santiago montado sobre o cabalo, que levanta as patas 
dianteiras de forma agresiva cara a unha figura dun home que ten 
tumbado no chan e boca arriba. O relevo estivo exposto á erosión 
tanto tempo -e cara ó sur, para máis- que a penas se aprecian riscos 
estilísticos. Non obstante, vese ás claras que pertence ó estilo barroco, 
datable a mediados do séc. XVIII.

O Santiago cabaleiro do retablo da Ermida Vella (Tines) [fig. 43], 
escultura xa en madeira, ocupa o único fornelo do corpo superior ou 
ático do retablo dedicado a esta advocación da Virxe. 

Santiago aparece montado sobre un brioso cabalo que mantén 
ergueitas, cara a diante, as súas patas dianteiras de xeito ameazador; 
os únicos puntos de apoio do animal son as patas traseiras, pegadas 
ó pedestal. O Apóstolo, barbado e de ondulada cabeleira, viste traxe 
de peregrino nobre, con túnica curta, capa con esclavina e sombreiro 
alado. Apréciase que o xinete leva os pés dentro dos estribos, e que 
ergue impetuosamente o seu brazo dereito brandindo unha espada 
flamexante; coa man esquerda agarra as rendas para frear o ímpeto 
asoballador do corcel (contrasta a actitude impetuosa do équido 
-as patas dianteiras está moi elevadas- co hieratismo e aparente 

Fig. 43: Santiago ecuestre do retablo da 
Ermida Vella de Tines [foto:ELA]

serenidade do cabaleiro). Nesta ocasión, non se 
advirte a presenza dos inimigos asoballados -os 
mouros- baixo as patas do animal.

O retablo da Ermida Vella foi realizado en 
1751 por Ignacio Martínez, escultor nado en 
Borneiro (1712), pero emigrado desde 1745 en 
Troitosende (Val do Dubra), xunto ó río Tambre, 
a tan só uns vinte quilómetros de Santiago. Polo 
tanto, foi quizais este escultor da zona rural o 
autor deste Santiago ecuestre de Tines. Unha 
obra netamente barroca por moitos motivos 
(a ruptura do espazo circundante; a impresión 
de movemento e inestabilidade, manifesta na 
actitude do propio animal, co seu pesado corpo 
sostido unicamente polas patas de atrás etc.). 
A actitude serena e escasamente dinámica do 
xinete quítalle moito dramatismo á escena.
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O modelo que tenta seguir o escultor de Troitosende é, posiblemente, 
o do tabernáculo do altar maior da catedral compostelá, realizado por 
Mateo de Prado en 1667: tamén aquí o cabalo levantaba moito as patas 
dianteiras e, a cada lado -coma neste retablo de Tines- leva senllos 
anxos brandindo espadas, sentados sobre as combas das volutas. 
Este mesmo modelo tamén fora seguido por Miguel de Romai para 
coroar os órganos da mesma catedral compostelá, ano 1705 (Otero 
Túñez; 1958: 116/ F[olgar]; GEG-t.27: 96). Un modelo máis próximo 
no tempo aínda se pode buscar no espectacular Santiago ecuestre 
que culmina unha das canles laterais -a do lado sur- do retablo maior 
de San Martiño Pinario, no que tamén traballara Romai por volta de 
1730. Teñamos presente a relación do retablista Miguel de Romai cos 
condes de Maceda -vinculados á comarca polas torres de Romelle 
(Loroño), da súa propiedade-, presenteiros das igrexas parroquiais de 
Tines e Bamiro. Os condes de Maceda subvencionaran a construción 
dos retablos do santuario da Virxe da Barca (Muxía) e Miguel de Romai 
fora o seu executor.

O retablo da Ermida Vella -hoxe na capela lateral sur da igrexa de Santa 
Baia de Tines, pero que tivo ermida á parte no adro parroquial ata 
1951-, como xa dixemos, leva o Santiago cabaleiro no único fornelo do 
ático, culminado na súa parte superior por unha gran cuncha de vieira; 
no fornelo central do corpo principal aparece, presidindo o retablo, 
as figuras de Santa Ana coa Virxe nena; no lateral do lado leste (á 
esquerda do espectador), unha diminuta imaxe de san Xosé e, no lado 
oeste (á dereita do espectador), unha escultura representando a san 
Xoaquín. De todas elas, soamente as imaxes de Santiago e Xoaquín 
semellan ser orixinarias do retablo; no nicho central debeu haber 
anteriormente unha imaxe da propia Virxe da Ermida Vella (a titular do 
retablo e do santuario); no nicho da esquerda, a imaxe de san Xosé é 
excesivamente diminuta para o lugar que ocupa (no seu lugar debeu 
estar con anterioridade outra imaxe máis grande de san Xosé, que 
hoxe se encontra no retablo maior do templo).

Tamén había un Santiago cabaleiro no retablo da ermida de Nosa 
Señora de Monte Torán (Bamiro), tamén barroco e da mesma época 
có da Ermida Vella de Tines (de mediados do séc. XVIII). Era moi 
semellante ó seu veciño de Tines; desprendeuse do ático do retablo 
a mediados dos anos sesenta e foi substituído por outro Santiago 
ecuestre, feito de pasta. Constatamos unicamente o feito de que 
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Fig. 44: Santiago ecuestre da Ameixenda, 
séc. XVIII [foto: ELA] 

outro retablo mariano deste arciprestado estivese coroado por un 
Santiago cabaleiro.

O Santiago matamouros da igrexa parroquial da Ameixenda (fig. 
44) é un grupo procesional formado por unha imaxe ecuestre que 
asoballa a dúas figuras situadas baixo o corpo e as patas dianteiras do 
cabalo branco. O cabaleiro, con túnica e capa volante, con esclavina e 
sombreiro de aba ancha, inclínase volvéndose cara ó lado dereito do 

Fig. 45: Santiago ecuestre procesional de 
Berdeogas [foto: XMLS]

corcel para levantar decididamente a espada 
para abater a unha das dúas figuras colocadas 
ós pés do cabalo -dous soldados musulmáns- 
mentres que coa man esquerda sostén unha 
bandeirola coa cruz de Santiago. O cabalo 
branco levanta brioso as mans, servíndolle 
de punto de apoio o outro soldado islamita 
(que leva un turbante na cabeza e vai armado 
cunha espada).

A talla é bastante ruda, e busca en todo 
momento a consecución de efectos pictóricos, 
sobre todo nas dobras, que pretenden ser 
moi movidas e dinámicas. Realizouse en 
1770, quizais nun taller de Noia, pois nesta 
vila recibiu o mesmo ano a primeira man de 
pintura, no taller de Bernardo Rodiño. Aínda 
responde ás pautas do estilo barroco, sendo 
o tipo iconográfico que segue o do paso 
procesional da catedral de Santiago, de Xosé 
Gambino (López Vázquez; 1978: 328). 

O Santiago matamouros da parroquial 
de Berdeogas (fig. 45) é tamén un grupo 
procesional formado por unha imaxe ecuestre 
que asoballa a dúas figuras sentadas na anda, 
colocadas coas pernas colgando da anda a 
cada lado do cabalo. 

A composición é piramidal, ocupando o 
cabaleiro o vértice superior do triángulo e as 
dúas figuras atropeladas os vértices inferiores; 
o espazo central ocúpao o corcel branco. 
Santiago viste traxe de peregrino nobre, con 
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túnica curta, capa con esclavina e sombreiro alado; a túnica cínguese 
ó van e a capa voltéase sobre o ombreiro esquerdo envolvéndose no 
brazo do mesmo lado. A figura dobra o brazo dereito brandindo unha 
espada flamexante, mentres que na man esquerda sostén un pequeno 
escudo circular. O cabalo, ríxido e disposto perpendicularmente cara 
ó espectador, levanta as patas dianteiras simetricamente; é un tanto 
desproporcionado, ancho e curto de alzada, que lembra os cabaliños 
de cartón. As figuras asoballadas van vestidas de soldados árabes; 
un deles, situado á nosa esquerda, cobre a súa cabeza cun turbante 
e sostiña na súa man esquerda unha ancha espada curva (hoxe 
desaparecida); o outro non leva turbante, pero leva perilla e mostacho 
-que era o xeito de caracterizar os bandidos e xente de mal vivir por 
esta época-, está en actitude de protexer o seu corpo cos dous brazos, 
ante o ímpeto agresivo do cabaleiro.

O modelo iconográfico que se segue é o da imaxe de Santiago 
matamouros que coroa o hastial do pazo de Raxoi, en Santiago, obra 
de Xosé Ferreiro. Aínda que a obra está indocumentada, seguramente 
é da primeira metade do séc. XIX, dado que responde plenamente ás 
pautas compositivas do neoclasicismo, aínda que se conserve algo do 
anterior espírito barroco (López Vázquez; 1978; 218-220).

Fig. 46: Santiago ecuestre procesional da 
ermida das Neves (Buxantes-Dumbría),  

séc. XIX [foto: XMLS]

O Santiago matamouros da ermida de 
Nosa Señora das Neves (Buxantes) [fig. 
46] é, unha vez máis, un grupo procesional 
formado por unha imaxe ecuestre que 
atropela co seu cabalo branco dúas figuras 
sentadas na anda, colocadas baixo as 
patas dianteiras do corcel, que se erguen 
en alto. O cabaleiro, con túnica e capa, 
con esclavina e sombreiro de cor negra, 
inclínase volvéndose cara ó lado dereito 
do corcel para levantar decididamente a 
espada flamexante e abater a unha das 
dúas figuras colocadas ós pés do cabalo 
-dous soldados musulmáns- mentres 
que coa man esquerda debeu soster 
un obxecto que perdeu, quizais unha 
bandeirola coa cruz de Santiago. O cabalo 
branco levanta brioso as mans, pero 
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dunha forma moi ríxida e pouco convincente. Os soldados situados 
baixo o corpo do cabalo non semellan estar pelexando, senón 
simplemente recostados ou medio tombados. Neles aprécianse 
detalles historicistas, como os escudos, as espadas, o casco, un 
turbante etc. O sombreiro do Apóstolo é tamén un tanto peculiar: un 
simple chapeu negro de abas bastante recortadas, máis propio dun 
elegante fidalgo decimonónico que dun peregrino.

A iconografía que se segue é basicamente, a tradicional, inspirada no 
grupo procesional de Gambino da catedral de Santiago ou na obra 
de Ferreiro que coroa o hastial do pazo de Raxoi. Non hai novidades, 
exceptuando estes detalles de tipo historicista que acabamos de 
reseñar. Por isto e pola textura dos seus panos, con dobras brandas 
e amplas, o modelado dúctil, as faccións idealizadas das figuras etc., 
consideramos que estamos ante unha obra encadrable dentro do 
eclecticismo da segunda metade do séc. XIX.

Convén facer fincapé en que esta ermida de Nosa Señora das Neves 
se atopa cerca do vello camiño de Santiago a Fisterra, á esquerda do 
chamado Marco do Couto, nunha valgada. Algúns peregrinos adoitaban 
desviarse un pouco do camiño para visitala. É de construción antiga, 
aínda que reformada no séc. XVIII (Alonso Romero; 1993: 63). Desde 
hai uns anos os peregrinos a Fisterra visítana despois de depositar 
unha pedriña na plataforma do cruceiro do Marco do Couto, e deixan 
por escrito o seu testemuño nun libro depositado no pórtico exterior 
da parte norte.

Para dar remate a este tipo iconográfico, debemos facer mención 
doutros exemplos de Santiago ecuestre ou cabaleiro: un na igrexa de 
San Martiño de Duio, que é un paso procesional, e outro na igrexa de 
Santiago de Cereixo adquirido entre 1924 e 1941 (López Añón; 2007: 
604), polo tanto, de estilo ecléctico. É interesante destacalos neste 
estudo sobre todo pola renovación e afianzamento do culto xacobeo 
que supón a adquisición recente deste tipo de pezas.
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Cuarta iconografía: Santiago sedente.

Só dous exemplos desta iconografía nas comarcas da Costa da Morte: 
os das igrexas de Santiago da Ameixenda e de San Pedro de Coucieiro, 
as dúas pertencentes ó antigo arciprestado de Nemancos.

Arriba: 
Fig 47: retablo 

maior de Santiago 
da Ameixenda, 

ca. 1701  
[foto: ELA]

Abaixo:
Fig. 48: Santiago 

sedente do 
retablo maior da 

Ameixenda  
[foto ELA]

A imaxe da Ameixenda é de pedra e 
preside o retablo maior –tamén feito 
todo el en pedra (fig. 47)- ocupando o 
nicho do panel central do corpo supe-
rior. Representa a un home xa maduro, 
de barba apuntada e longa cabeleira 
(fig. 48); a imaxe é ríxida e hierática, non 
sendo capaz o artista de romper a sen-
sación de bloque imposta polo material. 
Está sentado nunha cadeira e sostén na 
súa man dereita unha cartela na que se 
pode ler “Beatos Jacob” e, coa man es-
querda, agarra un báculo. Viste túnica 
e manto, que lle cobren simetricamen-
te as pernas e os xeonllos. O modelo 
iconográfico deriva, sen dúbida, da ima-
xe sedente pétrea do camarín do altar 
maior da catedral de Santiago, sendo 
unha iconografía que perdurará non só 
na escultura galega, senón tamén en 
múltiples gravados barrocos.

A imaxe data, como a parte inferior do retablo, do ano 1701 (López 
Vázquez; 1978: 314); trátase, polo tanto, dunha obra barroca, a pesar 
de que, tanto pola dificultade do material -o duro granito-, como pola 
impericia técnica do artista, dispoñemos de poucos detalles para a 
catalogación estilística. Un detalle iconográfico significativo reforza a 
datación da imaxe: o feito de que o Apóstolo aparece sentado nunha 
cadeira de brazos e non na cadeira curul -a que ten forma de -X- cando 
está aberta-, na que se sentaba a imaxe de Santiago da catedral 
compostelá ata o ano 1693, data na que, por regalo do arcebispo 
Monroi, se substituiu esta por “un gran sillón de plata, barroco y muy 
trabajado” (Carro; 1950: 932).

A imaxe do Santiago sedente de Coucieiro (fig. 49) preside un retablo 
lateral construído na honra do Apóstolo na igrexa parroquial e presenta 
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Fig. 49: Santiago sedente de San Pedro de 
Coucieiro [foto: ELA]

Fig. 50: Figura sedente do Apóstolo da catedral 
de Santiago [foto: XMLS]

algunhas diferenzas con respecto ó da Amei-
xenda: en primeiro lugar, leva a esclavina moi-
to máis decorada, pois nela aparece a cruz de 
Santiago pendurada do pescozo nunha ca-
dea; o referente iconográfico desta peza léva-
nos a gravados coma o de Ángel Piedra, que 
aparece no ‘Sermón de nuestro gloriosísimo 
patrón primitivo…’, de 1771, que se atopa no 
Museo Provincial de Pontevedra (Barriocanal; 
1996-1997: 68) e que, aínda que volve remitir 
ó modelo do Santiago sedente do altar maior 
da catedral de Santiago, aprécianse nel mo-
tivos ornamentais en relación con esta peza. 
Vai descalzo, como se adoita representar os 
apóstolos, pero cambia o texto da cartela, que 
neste caso di o seguinte: ‘Hoc in simbolo dixit 
et in carnatus est de Spiritus Santo ex Maria 
Virgine’. Na figura apréciase o avanzado do 
estilo barroco na concepción do rostro cunha 
estrutura ósea perfectamente visible baixo a 
pel; as dobras das súas vestiduras son ares-
tadas e dinámicas, tanto no manto coma na 
túnica. Figura realizada, seguramente, polos 
mesmos autores do retablo, os escultores 
Ignacio de Mendoza e Juan Antonio Fabei-
ro, contra o ano 1774; da pintura encargouse 
Bernardo Rudiño (López Añón; 2007: 599).

Quinta iconografía: Santiago como 
simple apóstolo.

Trátase da figura de medio corpo de Santia-
go apóstolo, de pedra, que ocupa o fornelo 
situado sobre a porta principal da igrexa de 
Olveiroa. Un home de mediana idade, de bar-
ba e cabeleira recortadas, vestido cunha túni-
ca e cun manto e que leva na man esquerda 
un libro pechado. Non hai máis detalles ico-
nográficos, quizais porque o artista non tiña 
maiores dotes, posto que nela non se aprecia 
a máis mínima intención de tallar os panos 
das vestiduras nin dos riscos faciais. Por todo 
isto, non nos aventuramos a datala nin a en-
cadrala en ningún estilo concreto.
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Fig. 51: Gravado de Santiago axeonllado ante a 
Virxe do Pilar, Zaragoza 1656 

Sexta iconografía: Santiago 
axeonllado ante a Virxe da Barca

A iconografía de Santiago axeonllado 
ante a Virxe da Barca é, como é lóxico, 
unha iconografía orixinaria da Terra de 
Nemancos: Santiago axeónllase ante a 
Virxe, que leva o neno Xesús no colo e 
vai de pé sobre unha barca, sustentada 
por un anxo; o temoneiro da barca é san 
Miguel. 

Baséase esta iconografía nunha lenda se-
mellante á que se conta en Zaragoza no 
santuario -hoxe basílica- do Pilar: estaba 
Santiago predicando por estas terras oc-
cidentais peninsulares sen moito éxito, 
canso, púxose a orar á beira do mar e su-
plicar ó Señor que aqueles pobos deixa-
ran de ser tan hostís á súa predicación; 
nese momento viu como se achegaba 
polo mar a Virxe María nunha barca de 
pedra para visitalo, darlle alento e comu-
nicarlle o éxito das súas prédicas, de xei-
to que xa podía volver a Xerusalén.

As primeiras visitas das que hai testemu-
ño de viaxeiros a Muxía non falan da apa-
rición da Virxe ó apóstolo Santiago, senón 
da barca de pedra da Virxe: nas viaxes 
do barón bohemio Lev de Rozmithal en 
1466; na do nobre polaco Nicolás de Po-
pielovo en 1484; na visita do cabaleiro 
alemán Erich Lassota de Steblovo, no 
séc. XVI 

O historiador Xan Fernández Carrera 
(2007: 25-27) recolle de maneira sucinta 
as lendas que falan da aparición da Virxe 
a Santiago en Muxía, nunha barca de pe-
dra: Fig. 52: portada da obra La barca más prodigiosa 

(1728), de A. de Rioboo e Seixas.
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O sacerdote e historiador Antonio de Rioboo e Seixas (1685-1753), 
nacido en Santiago pero criado nas Torres do Allo, foi un dos intelectuais 
que máis se preocuparon polo milagre da Barca. En 1728 publicou La 
barca más prodigiosa (fig. 52), poema sagrado no que exalta en 318 
oitavas reais o santuario da Barca de Muxía, reclamando a primacía 
da aparición da Virxe ó Apóstolo neste lugar, fronte ás pretensións 
do Pilar de Zaragoza. Rioboo e Seixas fala da existencia dun breviario 
armenio, disposto polo patriarca de Xerusalén no ano 1054 e traducido 
ó castelán en 1603 por Pablo Pacheco, bispo de Murs en Armenia, no 
que se nos informa da chegada do Apóstolo a Galicia e da aparición 
da Virxe: 

“Entró Santiago en Galicia, en donde predicó y asistió en un espacio de tiempo; 
al cabo de él se le apareció la Virgen y le dijo volviese a Jerusalén, y así lo hizo”.

Para Bouza Brey e outros investigadores estes textos e outros 
semellantes son invencións e fábula debida ós falsos cronicóns. 
Recoñece Bouza que a bibliografía sobre a aparición da Virxe da Barca 
é abundante a partir do séc. XVI, e cita a Castellá Ferrer, o padre 
Nieremberg, o padre Ojea e Villafañe.

O licenciado B. S. Molina, na súa Descripción del Reino de Galicia 
(1550), recolle tamén nos seus versos a aparición da Virxe nas pedras 
de Muxía:

“Está en aquel puerto que dixe Mongía
Una gran barca de piedra, que es tal
Con mastel, y velas del mismo metal
Do quiso mostrarse la Virgen María”

O licenciado Rioboo e Seixas trata de explicar a orixe do santuario 
baseándose na antiga tradición da aparición da Virxe ó Apóstolo, vindo 
ela desde Xerusalén en nunha barca de pedra, co seu mastro e vela, e 
deixando a santa imaxe. 

O padre Juan de Villafañe explica a aparición da Virxe da Barca dicindo 
que é tradición inmemorial que se conserva de pais a fillos: nas terras 
de Muxía tíñase por certo que a imaxe da Virxe da Barca viñera polo 
océano nunha barca de pedra, co temón e a vela da mesma materia, 
e ó chegar á costa quedou varada nos penedos mariños. A xente que 
andaba por este lugar quixo ver que traía aquela embarcación  e viron 
debaixo da barca de pedra unha estatua da Virxe co seu fillo na man 
dereita e na esquerda un cetro; os que a descubriran levárona á igrexa 
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parroquial, pero á mañá seguinte viron que 
volvera ó mesmo sitio, sinal de que era 
vontade de Deus que fose venerada no 
mesmo sitio onde fora atopada (Fernández 
Carrera; 2007: 25-26)

Desde principios do séc. XVIII apréciase un 
importante impulso ó santuario da Barca, 
pois, grazas ás doazóns de José Benito de 
Lanzós (conde de Maceda) e da súa esposa 
Mª Teresa Castro (condesa de Taboada), 
entre 1717 e 1726 pasará de ser unha 
humilde ermida ó gran santuario que vemos 
hoxe. Esta inusitada devoción motivará a 
aparición neste primeiro terzo do XVIII de 
varios gravados. Nos primeiros -un de 1719 
(fig. 53), o outro de 1724 (fig. 54); ambos da 
autoría de Joseph dos Santos Maragato- non 
aparecía a figura de Santiago. No segundo  
só aparece a Virxe co neno no colo sobre 
unha barca con anxos como remeiros e con 
san Miguel ó temón (leva un escudo coa 
inscrición «Quien como Dios»); non aparece 
Santiago por ningures; na parte inferior lese 
unha inscrición na que se indica que aquel 
é o verdadeiro retrato «de Nuestra Señora 
de la Barca, en el puerto de Mugía, Reino 
de Galicia», que viñera nunha barca de 
pedra por mar «y en vnas peñas a donde 
desembarcó se forman continuamente y 
con variedad estas insignias» (refírese a 
cruces, cravos, tenaces, coroas de espiños 
etc. que aparecen sobre a inscrición). 

Outro gravado de Joseph dos Santos 
Maragato data de 1728 (fig 55), e nel xa 
aparece a figura do apóstolo axeonllado ante 
a Virxe, de novo co neno nos brazos e de pé 
sobre a barca con anxos coma remeiros, e 
san Miguel ó temón; a inscrición que leva ó 
pé está en latín, e a barca e a Virxe aparecen 

Fig. 53: Gravado da Virxe da Barca sen o 
apóstolo (J. dos Santos Maragato, 1719)

Fig. 54: Gravado da Virxe da Barca (J. dos 
Santos Maragato, 1724)
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enmarcadas nunha especie de fornelo 
de retablo barroco, entre estípites. Este 
gravado inclúese na obra de Rioboo e Seixas 
antes citada, e este vai ser o modelo ó que 
responda a peza conservada no santuario da 
Barca.

A talla orixinal da Virxe da Barca é gótica; a 
que hoxe contemplamos no nicho central 
do retablo maior do santuario é unha copia 
do séc. XIX (fig. 57). A Virxe aparece, con 
neno Xesús no colo, de pé sobre a barca, 
sustentada por un anxo que semella un 
atlante; o neno vai vestido, e dirixe a mirada 
cara á súa nai; a Virxe leva na man esquerda 
un cetro, símbolo do poder, e vai coroada, ó 
igual có neno. 

Fig. 55: Gravado de Santiago ante a Virxe da 
Barca (J. dos Santos Maragato, 1728) 

Fig. 56: retablo da Virxe da Barca de Muxía (Miguel de Romai, 1717 [foto: ELA]
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Fig. 57: Conxunto de figuras con Santiago ante a Virxe da Barca, no retablo do santuario [foto: XMLS]

A imaxe de Santiago (fig. 58) aparece 
diante dela, axeonllado, caracterizado 
como peregrino, con túnica, manto e, 
sobre el, a esclavina coas vieiras; non leva 
sombreiro nin báculo, e vai calzado con 
sandalias; as pregas das súas vestiduras 
son pesadas, grávidas e plásticas, e a 
propia disposición do santo, coas mans 
abertas e un xeonllo apoiado no chan, está 
xerando unha dispersión de forzas e un 
movemento acentuado das pregas. Esta 
figura foi realizada en 1979 no obradoiro 

Fig. 58: Santiago no retablo da Barca, 
detalle [foto: ELA].
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Fig. 61: Pintura-exvoto realizada en 1724 (Santuario 
da Virxe da Barca)

compostelán de Ángel Rodríguez; trátase dunha 
réplica bastante exacta do Santiago axeonllado do 
baldaquino da Virxe, do séc. XVIII (López Añón; 
2007: 602)

Fai de guía-temón o arcanxo san Miguel. A 
copia da Virxe está moi ben lograda, imitando 
a compostura e a policromía da talla orixinal 
gótica, aínda que non se soubo conservar a 
súa expresión doce.

No mesmo santuario hai un retablo-templete (fig. 
59) que acubilla a mesma escena de Santiago 
axeonllado ante a Virxe, sen achegar nada novo, 
agás a aparición dunha barca de madeira na que un 
anxo vai remando cara á Virxe. Trátase dunha peza 
do terceiro cuarto do séc. XVIII polo tipo de soporte 
que utiliza: un estípite no que a decoración vexetal 
é naturalista e aparece xa simplificada. Santiago 
(fig. 60) presenta agora un canon máis alongado 
e unha individualización duns riscos do rostro 
buscando unha introspección anímica; os seus 
brazos elévanse cara á Virxe ó mesmo tempo que 
a mirada e a cabeza en clara dispersión de forzas 
(López Añón; 2007: 600-601).

Por último, hai un exvoto realizado en 1724 (fig. 
61), posiblemente polo pintor Domingo Antonio de 

Fig. 59: Baldaquino procesional da 
Barca

Fig. 60: Santiago do baldaquino 
procesional da Barca, séc. XVIII

[foto: ELA]

Uzal, que representa a un doador –D. 
Gonzalo de Lanzós (polo que se le na 
cartela inferior do lenzo)- substituíndo 
o Apóstolo diante da Virxe, en actitude 
orante e axeonllado. 
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Fig. 62: Santiago ante a Virxe do Pilar (Suxo-Muxía) 
[foto XMLS]

Sétima iconografía: Santiago 
axeonllado ante a Virxe do Pilar 

¡Quen ía pensar que no mesmo 
concello de Muxía ía aparecer 
unha advocación da Virxe 
competidora coa da Barca! Na 
capela do Pilar de Suxo -parroquia 
de San Martiño de Ozón-  temos 
outra representación dun Santiago 
orante e axeonllado, pero esta 
vez ante a Virxe do Pilar, á que se 
ergue sobre unha piar ou columna 
levando ós seus pés varios anxos 
(Fig. 62). Santiago tamén está 
caracterizado coma un peregrino: 
unha imaxe de estilo ecléctico, 
realizada no primeiro terzo do séc. 
XX (López Añón; 2007: 467 e 602-
603).

Na igrexa parroquial de San Pedro 
da Ponte do Porto hai outra 
imaxe da Virxe do Pilar, datada 
no derradeiro terzo do séc. XIX, 
pero non a acompaña a imaxe de 
Santiago (López Añón; 2007: 466).
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Conclusións
Aínda que Santiago non era santo de especial devoción neste territorio 
fisterrán, é evidente que o seu culto na catedral compostelá ó longo 
dos séculos fixo que nos arciprestados da diocese se fose introducindo 
a súa devoción en diversas parroquias.

Neste territorio rexistramos sete modelos iconográficos dos nove 
xerais existentes. Isto danos idea dunha riqueza iconográfica que 
dificilmente se observa noutras zonas.

As modalidades máis frecuentes son as tradicionais: na do peregrino 
contabilizamos 17 imaxes, na do cabaleiro 9, aínda que convén lembrar 
que nestas últimas o Apóstolo leva as vestiduras da peregrinaxe. 
Observamos certa tendencia de que haxa cadansúa imaxe para cada 
unha das modalidades máis comúns nas igrexas onde o Apóstolo 
exerce o padroado: xeralmente tende a ser procesional o cabaleiro 
-quizais porque dá máis xogo teatral-, pero non sempre se cumpre isto. 
Nas imaxes de pedra das fachadas dos templos triúnfa o peregrino, 
quizais polo dificultade que entraña a talla do ecuestre.

Tamén chama a atención a existencia de dous Santiagos sedentes, 
a imaxe e semellanza coa escultura do altar maior da catedral de 
Santiago.

É importante salientar o que é practicamente un únicum: que nesta 
zona se conserva a segunda representación máis antiga do tema da 
translación do corpo do Apóstolo en barca (e a primeira en pedra): o 
relevo do tímpano da porta sur da igrexa de Cereixo. Xa abondaría con 
esta obra para salientar a importancia destas comarcas occidentais 
nos estudos iconográficos xacobeos.

Finalmente, salientar tamén a existencia dun modelo iconográfico 
senlleiro: o do Santiago orante ante a Virxe da Barca, creado aquí a partir 
da vella lenda da barca de pedra. Unha iconografía moi semellante á 
do Pilar de Zaragoza; queda por saber cal foi a primeira.
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Igrexa de Santa María das Areas de Fisterra, que garda imaxes de Santiago peregrino que proba o ancestral 
culto ó Apostolo neste templo [foto XMLS]

Igrexa de Santiago de Cereixo, coa senlleira iconografía da translación do corpo de Santiago nunha barca,  
na porta travesa sur [foto XMLS]

Fachada-retablo de Santiago de Traba (séc. XVIII): a figura de Santiago ecuestre ocupa  
un lugar preferente sobre o lintel da porta [foto XMLS]

Santuario da Virxe da Barca, de Muxía, onde se xunta o culto ó Apóstolo co da Virxe [foto XMLS]
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