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Introdución histórica 
    O santuario da Nosa Señora da Lanzada é unha pequena capela románica que está situada 
entre as praias de Foxos e de Areas Gordas, na parroquia de Noalla, concello de Sanxenxo, 

provincia de Pontevedra. O templo 
eríxese sobre un batido promontorio 
costeiro que antano —ata a construción 
da actual ponte fixa— era unha pequena 
illa. O santuario da Lanzada e o seu 
contorno é un dos lugares de maior 
importancia simbólica e espiritual que 
poidamos atopar na nosa xeografía 
galega. Neste lugar máxico conxúganse 
os ancestrais ritos precristiáns co culto á 
Virxe; a divina intervención da Nosa 
Señora da Area cos poderes das augas, 

os astros e as pedras; a crenza nunha vida no Máis Alá coas ánimas en pena, co barqueiro 
Caronte e coas bestas fantasmagóricas que habitan as nosas rías e as nosas illas. En 
definitiva, o mundo terreal e profano co mundo do sobrenatural e do divino. A nivel 
arqueolóxico a riqueza deste enclave é inigualable, pois nun mesmo xacemento atopamos 
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Sumario 
Estúdase neste traballo a pervivencia ao longo do tempo da crenza na inmortalidade da alma, na 
existencia doutra vida nun paraíso alén do mar e a vinculación destas crenzas transcendentais á ría de 
Pontevedra e, concretamente, ao santuario da Lanzada como espazo xeográfico e simbólico liminar e 
porto de embarque das almas cara ás illas do paraíso atlántico. Partimos da análise dos rituais funerarios 
da necrópole da Lanzada, do estudo das lendas e da mitoloxía asociada ao lugar e da análise simbólica da 
iconografía do templo e dos ritos relixiosos que se celebran no santuario da Nosa Señora da Area.  
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This work explores the long standing belief in the immortality of the soul, the existence of another life in 
some paradise across the sea, and the links between these transcendental beliefs and the firth of 
Pontevedra, more specifically, the sanctuary of A Lanzada, as a geographical and symbolic space and a 
port of boarding for souls on their way to the Atlantic islands paradise. Departure points are the analysis 
of funeral rituals at the necropolis of the Lanzada, the study of myths and legends associated to the place, 
and the symbolic analysis of the iconography of the temple and the religious ceremonies celebrated in the 
sanctuary of Nosa Señora da Area. 
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un poboado castrexo, unha necrópole tardorromana e unha fortaleza medieval. O 
asentamento galaico, que acabou converténdose nun importante centro de intercambio 
mercantil entre o Atlántico e o Mediterráneo —un verdadeiro emporia—, foi habitado ao 
longo de, cando menos, doce séculos (dende os séculos VIII-VII a.C. ata o IV d.C.). O uso 
habitacional do soar do Campo da Lanzada continúa en época romana, séculos III-IV d.C., 
momento no que se constrúe a necrópole, que o Pai Sarmiento tentou relacionar 
erroneamente coa cidade de Lambriaca, citada por Pomponio Mela na súa Chonographia. 
A fundación e construción do castelo data de mediados do século X, entre os anos 951 e 
968, poucos anos antes de que os normandos atacaran Galicia. O castelo foi mandado 
construír polo bispo de Iria Flavia Sisnando II. En 1122 o castelo é destruído polos árabes 
polo que don Diego Xelmírez, arcebispo de Compostela, manda reconstruílo 
transformándoo nunha fortaleza que se convertería na chave de acceso á ría de Arousa e aos 
cobizados tesouros da cidade santa de Compostela. Foi nesas datas nas que se erixiu a 
capela dedicada á Nosa Señora da Lanzada,  como era habitual nas obras de Xelmírez. 
Independentemente de que a orixe histórica da capela da Nosa Señora da Lanzada teñamos 
que buscala na fortaleza erixida neste lugar polo arcebispo Diego Xelmírez e non nunha 
expresa construción desta ermida con fins de cristianización dun rito anterior, como ocorre 
noutros santuarios de Galicia, é indubidable que, polos ritos, os cultos e as lendas asociadas 
a este santuario, a veneración da Virxe e esta capela reutilizáronse e aproveitáronse para a 
readaptación á nova fe das ancestrais crenzas atlánticas e dos cultos precristiáns que se 
realizaron neste simbólico lugar dende a máis remota antigüidade.  
 
Un espazo liminar 

    O lugar onde se alza o santuario da 
Nosa Señora da Lanzada é un lugar 
liminar, unha fronteira tanto física 
como simbólica. Por unha parte é un 
límite xeográfico, pois estamos ante un 
cabo (antigamente illa) que se abre 
fronte ó inmenso Atlántico, unha 
fronteira natural entre terra e mar. Pero 
ademais, a praia da Lanzada é unha 
fronteira administrativa pois localízase 
no territorio que marca os límites entre 
os concellos de Sanxenxo e O Grove. 
Por outra parte, como dicíamos, o 
santuario é unha fronteira simbólica, a 

fronteira do mar fronte á terra, da incerteza, do misterio, do risco, do Máis Alá do Océano 
fronte á seguridade e o inamovible da terra firme. Esta localización é a que lle outorga o 
carácter de santuario costeiro, de elemento protector contra o que está máis alá, contra o 
mar tenebroso e insondable e todo o que este representa. A idea do Máis Alá e a crenza que 
relaciona a auga co paso ao Outro Mundo e as illas coa última morada dos homes son 
aspectos fundamentais para estudar o significado simbólico-ritual deste santuario costeiro. 
É ese aspecto escatolóxico o que analizaremos a continuación.  
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O santuario da �osa Señora da Area e a idea do Alén  
    As ofrendas funerarias que podemos observar nos enterramentos precristiáns da 
necrópole da Lanzada constatan a crenza de que o defunto emprende unha viaxe ó Outro 
Mundo e, quizais, tamén a crenza nunha nova vida despois da morte. A necesidade vital de 
ter unha imaxe do Máis Alá, de vencer a incertidume de non saber ao que nos teremos que 
enfrontar cando crucemos esa fronteira entre vida e morte, o desacougo de non coñecer o 

que nos deparará a derradeira viaxe levou o home a 
construír toda unha  topografía do Alén. Do escuro Hades 
dos gregos aos Campos Elíseos dos romanos, pasando 
polas célticas illas da Eterna Xuventude ata chegar ao 
inferno, purgatorio e paraíso celestial dos cristiáns. A 
Lanzada é un lugar onde se conxugan diferentes crenzas 
referentes á vida de ultratumba. Diferentes doutrinas que, 
ao longo dos tempos, foron superpóndose unhas a outras.  
    Tres son as fontes das que podemos botar man na 
análise do aspecto transcendente deste santuario: en 
primeiro lugar, e o que diferenza e fai deste santuario un 
lugar privilexiado, é que contamos cun excepcional 
xacemento arqueolóxico no que podemos estudar 
diferentes ritos funerarios e, a partir deles, coñecer 
interesantes aspectos sobre as crenzas que eses antigos 

poboadores tiñan con respecto á morte.  En segundo lugar, temos as crenzas cristiás e 
precristiás que dan forma aos diferentes ritos que se celebran no santuario, sobre todo 
aqueles que nos falan da fecundidade e das ánimas e a morte, cara e cruz do ciclo vital. Por 
último, podemos beber da literatura oral, dos mitos e das lendas que ao longo dos séculos 
foron tecéndose ao redor deste espazo sagrado e que nos amosan un mundo simbólico e 
unhas crenzas ultraterrenais compartidas cos pobos que habitan as fisterras atlánticas.  
 
1. A necrópole da Lanzada e o Alén grecolatino 
    Nas escavacións descubríronse dous tipos distintos de tumbas que nos indican a 
coexistencia de dous rituais funerarios diferentes: unhas tumbas corresponden a ritos de 
incineración, as máis antigas de época prerromana, e outras a enterramentos por 
inhumación. Respecto ás tumbas por inhumación descubríronse dúas modalidades básicas. 
Unhas, con orientación cardinal O-E, carentes de enxoval mortuorio ou de viático, que 
serían paleocristiás, as outras, aquelas inhumacións de fosa simple, con diversas 
orientacións cardinais (frecuentemente N-S) e presenza de enxoval, viático e restos de 
celebración de banquetes fúnebres, que serían pagás. É importante destacar, polo seu 
significado simbólico e relixioso, a presenza de cunchas de vieira e de carneiro nalgunhas 
tumbas, así como a presenza de moedas romanas  que portaban os cadáveres, posiblemente 
sobre os ollos. Estas moedas eran os chamados obolus para o pagamento ao barqueiro 
Caronte. Cómpre ter en conta que as achegas relixiosas  romanas estaban fortemente 
sincretizadas de elementos helenistas, por iso os rituais de inhumación da necrópole 
tardorromana cos seus viáticos, ofrendas mortuorias e moedas para o barqueiro Caronte 
transmítennos a idea grecolatina do Máis Alá. Para os gregos unha vez terminada a vida o 
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morto emprendía a súa última viaxe ao inframundo, reino das sombras, escuro e frío, 
gobernado polo deus Hades. Sen embargo, esta idea escura da última morada dos mortos 

foi cambiando con tempo e no Canto IV de 
A Odisea  Homero fálanos xa dun destino 
totalmente diferente. Este é o paraíso que 
lle espera ao rei Menelao tras a súa morte, 
son os Campos Elíseos.  Este mundo dos 
mortos e a súa versión renovada serían 
cartografados co tempo de xeito que no 
século III a.C. os gregos xa tiñan unha idea 
clara do que os esperaba tras a morte. 
Primeiro enterrábanse os mortos, pois de 
non estaren enterrados quedarían 
condenados a vagar polo mundo como 
almas en pena. Tras o enterro a alma 

emprendía a primeira etapa da súa viaxe ao Máis Alá acompañada polo deus Hermes, o 
guía das almas. Hermes conducía as almas ata o río Aqueronte ou, noutras versións, ata o 
río Estixia. A única forma de atravesar o río era recorrindo ao barqueiro Caronte, para iso 
era necesario facer un pago polos servizos e este pago facíase en forma de moeda, o famoso 
óbolo que se introducía na boca do falecido  ou se depositaba sobre os seus ollos. Unha vez 
cruzado o río accedíase ao umbral do Hades, cuxa porta estaba custodiada polo can 
Cerbero. Ante o palacio do deus Hades atopábanse dous mananciais, un coas augas do 
Leteo, o río do Esquecemento, e outro coas augas do Recordo que daba paso ao reino dos 
Benaventurados. Xa no Hades a alma chegaba a un cruzamento onde converxían tres 
camiños, era o lugar do xuízo, pois nel agardaban os tres xuíces do mundo dos mortos: 
Minos, Radamanto e Éaco. Unha vez emitido o seu veredicto a alma debía tomar un dos 
tres camiños. Un conducía aos Campos Elíseos, outro aos Campos Asfódelos —unha 
especie de Purgatorio— e o terceiro levaba directamente ao Tártaro. Esta nova doutrina 
supuxo unha ruptura coa crenza anterior referente ao Hades e ao tenebroso Tártaro como 
residencia do deus Cronos. Esta idea dos Campos Elíseos asemellábase máis á noción do 
paraíso que tiñan, por exemplo, os pobos celtas. Unha doutrina que, na súa versión 
renovada onde o Hades deixa paso ás Illas dos Benaventurados, entroncaría e empastaría 
perfectamente coa crenza indíxena e atlántica do paraíso insular máis alá do mar, onde 
mora o Sol.  
 
2. Estudo simbólico da mitoloxía da Lanzada 
    Na etnografía podemos albiscar o substrato dunha escatoloxía que podemos encadrar no 
contexto celto-atlántico. E para iso partiremos, en primeiro lugar, da análise da importancia 
simbólica que o elemento acuático xoga no santuario da Lanzada e, en segundo lugar, da 
análise da idea do Máis Alá e da crenza —presente na tradición dos países atlánticos— que 
relaciona a auga cun lugar de tránsito ao Alén, coa soleira do Outro Mundo. Estudaremos 
tamén o rico folclore que envolve esta contorna e as lendas que relacionan o santuario coas 
illas próximas e que nos falan de túneles submarinos, de cidades asolagadas, de bestas 
saídas do mar e de almas en pena.  



 5 

2.1 A auga como porta ao Alén 

    A auga, e en xeral o elemento acuático, xogaba un papel fundamental no ámbito de 
crenzas relixiosas dos pobos celtas pois era a fronteira natural entre os dous mundos, por 
iso, na mitoloxía céltica, o paraíso aparece frecuentemente representado por illas. Este 
paraíso estaba situado máis alá do ocaso, no Oeste, onde o Sol se afunde no mar cada día. 
Era o Tír na n-Óg, a Illa da Eterna Xuventude. Por analoxía con ese mar e esas Illas do 
Paraíso, o acceso ao Máis Alá aparece simbolizado frecuentemente noutros elementos 
acuáticos como son os ríos, os pozos, as lagoas, as marismas ou as cidades somerxidas que 
tanto abundan no folclore atlántico e, especialmente, no galego. Pero as entradas a este 
mundo de  inmortalidade tamén se podían localizar no máis profundo das covas e as simas 
ou baixo os túmulos e os megálitos, eran os lugares de tránsito vertical. Relacionada coa 
idea da auga como medio de acceso ao Outro Mundo está a crenza nun camiño a través do 
mar en dirección á  posta do Sol polo cal as almas dos mortos se dirixen á súa última 
morada nas illas do Máis Alá. No santuario da Nosa Señora da Area reúnense todas esas 
ideas do Máis Alá alén dos mares, da auga como porta de paso ao Outro Mundo e como 
fonte de vida, das Illas dos Benaventurados e dos guías de almas que conducen os defuntos 
ata os portos dende onde partir rumbo ao paraíso. Analizaremos a continuación todos eses 
elementos dunha forma máis pormenorizada. 
 

2.2. A Illa de Ons e as illas do Paraíso 
    As lendas recollidas en Noalla son claras a este respecto e narran como as almas en pena 
da Santa Compaña saían do antigo cemiterio, baixaban polos campos de Barreira  e 
dirixíanse ao campo da Lanzada onde descansaban antes de partir rumbo á Illa de Ons, 

morada das almas dos defuntos. Outras versións 
falan de que a Santa Compaña, tras saír de Adro 
Vello, en Noalla, dirixíase á illa da Toxa, 
curiosamente outra illa. Outras veces  víase 
chegar pola punta de San Vicente do Mar, na 
hoxe península do Grove pero antano tamén illa. 
O realmente interesante destas lendas é 
comprobar como todas as versións coinciden en 
que a procesión de ánimas parte do antigo 
cemiterio de Noalla e, tras pasar pola Lanzada, 
dirixíase a unha illa: ben a illa de Ons, ben a 
antiga illa do Grove ou ben a illa da Toxa. En 
Hao, península do Morrazo, din os vellos cando 
ven a Santa Compaña: “Aí vai a gracia de Dios, 
de Hío a Donón”, sendo para o folclore local o 
Facho de Donón —importantísimo santuario 
galaicorromano— outra desas fisterras atlánticas 
de onde parten as almas ao Alén. Pola súa parte, 
os veciños de Ons estaban convencidos de que a 
persoa viva que levaba o candil presidindo a 

comitiva da Compaña sempre era un veciño de Noalla, pois desta parroquia é de onde partía 
a terrorífica comitiva fúnebre.  Tamén se conta que os mouros do barrio noallés de 
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Mourelos están enterrados na necrópole da Lanzada. Curiosamente, a punta da praia de 
Foxos oposta á ermida chámase Porto Mouro, no que podería ser unha relación mítica entre 
esas almas dos mouros e o seu porto de partida ao Máis Alá. Hai outras lendas reflicten a 
idea que relaciona o arquipélago de Ons co ámbito do Outro Mundo. Na illa de Ons existe 
un mítico lugar denominado Burato do Inferno. Segundo contan algúns, aquel que se 
achegue a este tenebroso burato poderá escoitar os arrepiantes berros das almas en pena que 
sofren condena no Inferno. 
    Os confrades da Santa Compaña non son os únicos mortos que se dirixen á illa de Ons. 
Existe un ilustre heroe grego que tamén elixiu estas illas como a súa última morada. 
Refírome a Teucro e á lenda que o vincula á fundación da cidade de Pontevedra. Foi nesta 
costa galega onde, segundo Asklépiades, Trogo Pompeio, Strabon e Xustino, acabaría 

Teucro os seus días. A suposta chegada de Teucro a Occidente 
foi difundida por Xustino, quen nos narrou as etapas do seu 
periplo. Sería Pedro de Medina no seu Libro de las grandezas 
e cosas memorables de España quen en  1548 se faría eco 
desta suposta viaxe de Teucro a Galicia abrindo as portas á 
popularización desta lenda fundacional. A finais do XVI o 
mito estaba plenamente aceptado e así se reflectiu oficialmente 
cando o alcalde de Pontevedra Melchor de Teves colocou na 
fachada principal da casa do concello unha lápida facendo 
referencia ao mítico fundador da cidade. Esta é a historia 
“oficial” do mito fundacional de Pontevedra, pero non acaba 
aquí a lenda. A creatividade popular quixo que o heroe grego, 
tras unha aventura de desamor cunha fermosa serea de nome 

Leucoíña e preso dunha grande pena, decidise partir rumbo á illa de Ons e alí pór fin á súa 
vida atravesando o seu corpo cunha lanza. O que realmente nos interesa desta reinvención 
da lenda de Teucro é o feito de que na versión popular o guerreiro grego decidise dirixirse á 
illa de Ons para morrer, pois o que deixa entrever a creación popular é a ancestral idea que 
asocia as nosas illas co  lugar da morada dos mortos. Iso e non o transfundo real ou mítico 
desta lenda é o que realmente resulta significativo para a nosa análise.  
    Retomemos o fío condutor. A noción dunha terra mítica onde o deus da morte reina 
sobre os mortos está presente tanto na mitoloxía céltica como na grega. Na grega é Cronos 
o deus que reina sobre os mortos no Tártaro, na mitoloxía celta encontramos o seu 
equivalente en Tethra, o deus dos Fomoré. Luís Monteagudo identificaría ás seis illas dos 
deuses das que nos fala Plinio —as VI Insulae Deorum— coas dúas illas Cíes, a illa de Ons, 
a de Onceta, a illa de Sálvora e a illa de Arousa. Estas son as míticas illas nas que,  segundo 
o clásico romano, se sitúa a morada dos deuses e dos mortos. Estas son as illas rexidas pola 
nosa indíxena versión do Cronos heleno e do Tethra céltico, o deus da morte e da  noite, o 
noso deus Berobreo adorado no Facho de Donón. Tanto Cíes, como Ons ou, máis no 
interior da ría, Tambo foron dende a antigüidade lugar de culto e de retiro espiritual. As 
ruínas dos diferentes eremitorios do primeiro cristianismo e os pequenos mosteiros 
erguidos polas comunidades que alí se estableceron son testemuño material desta tradición 
que outorga ás illas un carácter especial, de xeografía sagrada e lugar afastado do mundo, 
case ultraterreo. Alonso Romero e Fernández de la Cigoña recolleron a crenza entre os 
poboadores da illa de Sálvora de que cando morría un veciño a súa alma se transformaba 
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nunha ave e emprendía o voo para cruzar dende Sálvora ata o illote de Noro, pois neste 
lugar moraba a Santa Compaña. Alonso Romero di que na illa de Ons se cre que a alma dos 
que morren se despraza por mar ata a illa de Onceta ou cara ao Oeste ao lugar das sombras 
e da morte. Segundo Aparicio Casado, para os mortos dos lugares costeiros as illas 
representan o final do camiño, así para os veciños de Bueu ese final está na illa de Ons, 
mentres que os veciños da Escusa (Poio) o sitúan na illa de Tambo. En todas estas lendas de 
procesións de almas rumbo ás Ons ou a outras das Illas Atlánticas quizais estea o pouso 
desas crenzas precristiás célticas nas illas do Paraíso e  na última viaxe por mar que 
debemos emprender rumbo á nosa última morada. Podemos intuír a importancia simbólica 
da Lanzada como porto final de embarque ao Máis Alá. Aínda hoxe moitos  mariñeiros  
cren que os moribundos non falecen ata que chega a baixamar, posiblemente isto se deba á 
crenza de que a forza do refluxo do mar axudaría a partir aos defuntos no seu camiño ao 
Outro Mundo.   

 
2.3. Túneles, cidades asolagadas e outras portas ó Máis Alá 
    As lendas da zona sitúan baixo o Outeiriño da Lapa —illote a carón do santuario— 
unhas misteriosas galerías e un túnel oculto que uniría este lugar da costa coa illa de Ons e 
cuxa entrada está baixo unha grande pedra voante que sobresae, a xeito de sopena,  sobre as 
rochas de súa cara norte. Outras lendas falan da existencia dunha cova encantada baixo este 
promontorio no que antano houbo un castro. Un dos elementos que definen os lugares 

ultraterreos, o Outro 
Mundo,  é a presenza dunha 
música sobrenatural, xa 
sexa a doce e embriagadora 
melodía dun paxaro —
como na lenda de San 
Ero—, xa sexa o tanxer das 
campás. Estas músicas 
marabillosas que se adoitan 
escoitar nestes lugares 
anteceden á chegada ou ao 
contacto co Outro Mundo, 
e precisamente iso, unha 
fermosa música, é o que, 
segundo a lenda, se pode 

escoitar no interior da cova do Outeiro da Lapa. Contan que un día un home que paseaba 
pola zona escoitou esa misteriosa música que saía do interior da cova da Lapa. O home 
introduciuse na furna ata que chegou un momento no que a terra se abriu aos seus pés e das 
profundidades emerxeu un órgano de tubos retortos e un home que, sentado ao instrumento,  
tocaba unha fermosa melodía. O organista contoulle que levaba moitos anos encerrado no 
seu interior e que a cova estaba encantada. O visitante deuse de  conta entón que o interior 
da cova estaba cheo de xente a celebrar unha festa. De repente a terra empezou a tremer, as 
luces apagáronse, o mar empezou a bruar e a bóveda da cova afundiuse sobre as súas 
cabezas. Un regueiro de lama ardente inundou a cova acabando coa vida de moitos mentres 
outros se convertían en pedra. Contan que só se salvaron a alma do organista e o seu 
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instrumento por iso, ás veces, aínda se pode escoitar saíndo da boca da cova unha hipnótica 
melodía de órgano e, mesmo, hai quen di que en determinados días é posible observar unha 
misteriosa xente que, con roupas estrañas e descalzos, bailan ao ritmo desa música sobre o 
Outeiriño da Lapa. Esa música que sae da Cova da Lapa é o son do Máis Alá e esas 
personaxes que bailan e habitan o seu interior son os moradores do Outro Mundo, aqueles 
que gozan das virtudes e praceres da outra vida nun paraíso atlántico e pagán, material e 
carnal que o cristianismo varreu coa furia do lume do inferno, as lapas e os tormentos do 
pecado e o seu universo ultraterreo tripartito en Ceo, Purgatorio e Inferno. 
No folclore galego, as furnas son o hábitat de criaturas fabulosas. Na Illa de Ons cóntase 
que existen unhas covas encantadas nas que  os mouros gardan un fabuloso tesouro. Outros 
lugares desta illa con suxestivos topónimos como A Cova da Vella ou a enseada da Cova 
do lobo poderían facer referencia a lendas similares. Existe outra furna en Ons onde se 
agocha un xigantesco boi de longos cornos  que produce un bufido arrepiante. Algúns 
relatos din que este boi é de ouro. Posiblemente esta figura bovina estea relacionada coa 
figura dese touro recolledor de almas que saía de Ons e coa idea do touro como símbolo 
solar pero, asemade, tamén estaría relacionada coas lendas dos países atlánticos nas que os 
ruídos misteriosos, os cantos de paxaros, o relincho de cabalos ou o bufido dunha besta son 
sons que se asocian aos momentos de tránsito ao Outro Mundo. Temos un exemplo similar 
na lenda da cidade asolagada de Carragal, en Olveira, na que se di que baixo as augas se 
escoitaba o bruar dun touro. Balboa Salgado ponnos outro exemplo no relato que narra a 
vida do santo irlandés San Maodhóg e no que se fala dun boi que saía do mar para axudalo 
nos seus labores do campo e que, terminada a xornada, regresaba cada noite ás augas. 
Dicíase que este boi profería tres bramidos cada vez que entraba ou saía da auga. Esta 
relación entre bois, touros e Máis Alá quizais teña que ver coa seguinte crenza recollida en 
Noalla. Contan os veciños que no Campo da Lanzada se manifesta algo estraño cando se 
pon o Sol pois, ás veces, os bois que antano levaban á tardiña a pacer naquel campo 
notaban a presenza de algo que viña doutro mundo e fuxían espavorecidos por moitos paus 
que se lles dera para retelos alí. É por iso que os paisanos da zona din que os bois perciben 
a presenza dos habitantes do Outro Mundo antes que os humanos. Tamén  se cría que o 
bafo dos bois mantiña afastada a Santa Compaña, por iso os mozos que saían de rolda pola 
noite pasaban antes pola corte do gando para refregar a súa cachaba no fociño dos bois e 
estar, deste xeito, protexidos fronte a encontros imprevistos coa fúnebre comitiva.    
    Outras lendas dinnos que dende a ermida da Lanzada ata a punta de San Vicente do 
Grove, todo ao longo da praia e baixo o 
mar, hai un valo de silvas e un túnel que 
chega ata a illa de Ons. Estas estruturas 
sobre o mar ou baixo el entroncan coa 
idea que subxace nunha das 
denominacións empregadas para 
referirse ao Outro Mundo na tradición 
irlandesa: o Mag Réin, a chaira do mar. 
Este modelo de paraíso considera que o 
mar, como recreación do Outro Mundo, 
é unha fabulosa chaira polo que 
podemos atopar sobre ela montañas, 



 9 

bosques, construcións ou incluso encontrarnos con que está  habitada por estraños seres. 
Non é de estrañar entón, posto que compartimos un mesmo substrato simbólico-mítico, que 
as lendas locais nos falen de muros, túneles e outras estruturas varias que habería baixo o 
Mar da Lanzada pois, como vimos defendendo neste traballo, a Lanzada sería un deses 
accesos ó Outro Mundo. 
    Unha das lendas de Noalla máis interesantes polo seu valor simbólico relacionado co 
Máis  Alá é aquela da que nos falou o Pai Sarmiento tras a súa visita á zona e  que sitúa 
fronte  ao santuario da Lanzada unha cidade somerxida polas augas do mar. Sarmiento, 
levado polo seu espírito ilustrado, intenta relacionar esta lenda popular coa necrópole da 
Lanzada, que por aquel tempo e nos días de forte temporal deixaba aflorar algún que outro 
esqueleto, e coa cidade de Lambriaca citada por Mela.  O mito das cidades asolagadas, tan 
recorrente en Galicia, común aos países atlánticos recolle novamente esta idea do valor 
simbólico do mar, o das augas, como porta de paso ao Máis Alá. Son as cidades dos mortos 
e como tales están ao outro lado das augas. Os seus moradores son mouras, fairies como a 
princesa Ahés da cidade de Ys ou a serea da desaparecida Duio.  
 
2.4. O Cancervero, o Urco e o Touro de Ons  

    A existencia destes cans infernais que gardan as entradas do mundo dos mortos ou do 
Máis Alá parece ser un mito común indoeuropeo. Existe un animal fantástico na mitoloxía 
mariñeira desta zona que se pode relacionar estreitamente co mito de Can Cervero. 
Refírome ao Urco, tamén chamado Can do Urco ou Can do mar, entre outras 
denominacións. Urco é o noso particular Orto,  un temible animal que adoita aparecerse en 
forma dun enorme can negro, ás veces con cornos e longas orellas. A súa aparición era 
presaxio de mal agoiro, de aviso de morte ou de que ía acontecer unha inminente desgraza. 

O Urco vese nas noites escuras e de temporal, sae do mar e 
arrástrase polos camiños gruñindo e proferindo terroríficos 
alarido. Segundo algunhas variantes da lenda, o can de Urco 
habita no Borrón, terra mítica situada nalgún ilocalizable lugar 
entre as marxes do río Lérez. Na beira oposta da Lanzada, en 
Hío, península do Morrazo, crese que o Urco sae do mar para 
pasearse pola praia de Arnelas acompañado de todos os cans da 
comarca. Quen teña a mala sorte de cruzarse con el sufrirá 
grandes males en breve tempo. Na comarca da ría de Arousa 
contan que se aparecía un ser similar ao Urco, ao que daban o 
nome de Pai dos cans, polo seu grande tamaño. Esta besta tiña a 
súa gorida nunha cova na Serra do Barbanza que comunicaba 
cunha caverna submarina que existía baixo o pico da Curota. 
Outra figura lendaria cuxas características funcionais son 
similares ao Urco sería o Touro negro que sae de Ons rumbo á 
terra firme para levar ata a devandita illa as almas dos defuntos. 
Isto faino nas horas nas que empeza a baixamar xa que é o 
instante no que os moribundos dan o seu último alento. É 
posible que ese touro psicopompo que sae das Ons, a terra onde 

morre o Sol, as illas onde está o Porto do Sol (interesantísimo topónimo da illa de Onza), 
conteña parte do valor simbólico dese touro solar dos tres pasos. Pero o touro non é só un 
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animal solar e masculino, símbolo das forzas xeradoras dos deuses celestes, senón que 
tamén ten un carácter lunar e feminino. Na concepción céltica do ciclo vital a morte 
precede —e xera— a vida e, de igual modo, a noite antecede o día. A Lúa reina na noite e 
distínguese pola súa fase crecente, por iso os deuses da morte e da noite se representan co 
crecente lunar na súa fronte ou, o que é o mesmo, cun par de cornos. De aí que o touro ou o 
boi tamén fosen identificados dende as primeiras civilizacións —cítese o exipcio Apis— 
coa Lúa, a noite e todo o que esta leva consigo. Non é de estrañar que o motivo da Lúa 
crecente apareza na epigrafía de moitas das estelas funerarias galaicorromanas (séculos III e 
IV d.C.) atopadas no Areal de Vigo. A Raposa do Morrazo, a nosa terceira figura de 
análise,  é unha raposa que se aparece polos camiños lanzando penosos ouveos ao atoparse 
cunha persoa. Ao mesmo tempo que ouvea,  lanza lume pola boca xa que é unha alma en 
pena que volve ao mundo dos vivos para purgar as súas faltas. Para  remediar o seu pesar, 
cando nos topamos con ela cómpre dicirlle: “Dios te leve a porto salvo”. Este esconxuro 
pode facer referencia a ese necesario tránsito marítimo das almas rumbo ao Alén e a esas 
figuras dos barqueiros de almas e dos cans psicopompo. 
 
2.5. Os santos psicopompos: San Cristovo e San Roque e o seu can 

    No mundo antigo, e tamén na Idade Media, o can, ao igual que o lobo, era un animal 
representativo do Alén. Soía ter un dobre significado: un relacionado coa protección, a 
fidelidade e a curación e outro funerario, relacionado coa morte, o Máis Alá e, ás veces por 
extensión, coa auga. Os cans aparecen vinculados a moitos deuses como por exemplo a 
Hermes/Mercurio a quen acompañaban nos seus labores de deuses guías ao Outro Mundo. 
Na tradición oral galega mantense esta relación entre o can e o Alén. Así se di que o que 
porta o caldeiro ou o fanal na macabra comitiva da Santa Compaña pode librarse da eterna 
peregrinaxe se ve un can e consegue, unha vez que pasaron os seus compañeiros, colgarlle 
ao pescozo o fanal ou o caldeiro. A partir dese momento o can sairá todas as noites para 
percorrer os camiños en compaña das ánimas. Curiosamente, na illa de Ons, dise que a 
Santa Compaña pasa pola praia de Areas de Cans. En Galicia tamén se cre que cando os 
can ouvean como un lobo é sinal de que alguén vai morrer. Esta vinculación entre 
divindades e cans e o seu carácter relacionado co Máis Alá e coas súas funcións 
psicopompas sería adoptada e readaptada pola Igrexa. Explica André Pena Graña no seu 
traballo Santo André de Teixido. O camiño máxico dos celtas como ese can guía daría 
lugar, tras un proceso de cristianización humanizadora ao noso San Roque. San Roque —
representado sempre como un peregrino— e o seu can converteríanse deste xeito na cristiá 
representación dese guía canino das almas que van ao Máis Alá. Pero non son a súa vida e 
milagres os que nos interesan no estudo simbólico deste santuario senón o seu significado 
iconolóxico como santo psicopompo, como devoción cristiá que adoptaría parte do 
significado simbólico e das funcións desas entidades condutoras de almas ao Máis Alá. 
Tendo en conta a importancia simbólica desta costa como porto ao Máis Alá, resúltanos 
significativo que San Roque se celebre con gran tradición a ambos os lados da ría de 
Pontevedra e na mesmísima solaina mariña onde se ergue o santuario cristiá da Lanzada e o 
antigo santuario galaicorromano de Donón. Isto é, o santo do can é obxecto de devoción 
tanto en Hío, famoso polas danzas gremiais executadas en honor de San Roque de Hío, 
como en diferentes parroquias de Sanxenxo, por exemplo, na parroquia de Bordóns ou na 
veciña parroquia de Adina, onde San Roque é o patrón da vila de Portonovo.  É de resaltar 
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a importancia que se lle dá ao can nestas celebracións. Por exemplo, durante as festas de 
Portonovo dedícaselle un día ao can do santo, no que se celebran diversos xogos e 
concursos de beleza canina. Na mesma ría de Pontevedra, na mariñeira vila de Combarro 
tamén se celebra a Festa do can con ocasión das festas do seu patrón San Roque. En Santo 
André de Hío rézaselle a San Roque a oración: “compañero del camiño que conduce a la 
salvación. Líbranos de pestes e males Roque, santo e peregrino”, na que se aprecia 
claramente, baixo a idea cristiá de salvación esa reminiscencia do santo como guía ao Máis 
Alá. Así, a través deste proceso cristianizador e asimilador da figura psicopompa do can,  
San Roque, un  dos santos máis venerados en Galicia, satisfaría as funcións do guía que 
debe chegar coas almas ata os peiraos das Areas do paraíso. Non so na iconografía dos 
santos perdurou a antiga crenza da existencia deses animais guías da última viaxe. Nos 
sepulcros da Idade Media, as representacións escultóricas dos cabaleiros xacentes aparecen, 
frecuentemente, cun can aos seus pés. Atribúeselle a presenza dos cánidos na escultórica 
sepulcral ao feito de que o can era o fiel asistente do pasatempo favorito do cabaleiro, isto 
é, a caza, e identifícaselle como o símbolo da felicidade e o emblema da propia condición 
social do cabaleiro. Hai historiadores que argumentan que, co tempo, o can pasou a 
constituír un mero ornamento máis do sarcófago. É posible que a presenza do can nestes 
monumentos funerarios se deba aos argumentos anteriormente expostos pero non se pode 
descartar que a súa presenza corresponda á pervivencia da crenza no carácter psicopompo 
do can que acabamos de explicar. O feito de que o can sexa representado no sepulcro e que 
ademais este o faga aos pés do cabaleiro, orientado cara ao Xerusalén celestial indicando, 
pois, o camiño do Paraíso, son argumentos significativos para tomar en consideración a 
perdurabilidade deste valor simbólico e funerario do can. 
    Na ermida da Lanzada, no retablo presidido pola Virxe, figura un pequeno San Cristovo 

que foi doado á ermida por un devoto. O que en principio 
podería parecer un elemento “decorativo” sen importancia, 
sen valor ningún e alleo ao altar barroco e ao templo 
orixinario adquire significado relevante cando pomos en 
relación este santo co sistema simbólico que rexe o santuario 
e coa súa xeografía mítica e transcendente. Malia a que 
perde a súa advocación de santo coa Contrarreforma e co 
Concilio de Trento —pois a Igrexa quere depurar os santos 
de orixe confuso—, a súa devoción popular aínda 
permanece e  considéraselle patrón dos viaxeiros, dos 
mariñeiros e, actualmente, dos condutores. A súa 
advocación está relacionada co mundo do Máis Alá, como 
guía portador e como protector. Aglutina as funcións 
psicopompas de Caronte, que transporta as almas a través do 
río Aqueronte ou da Lagoa Estixia, coa  fortaleza física de 
quen transporta o mundo sobre os seus ombreiros, como 
Atlas que ten que soster a bóveda celeste por castigo de 
Zeus. En Oriente, a San Cristovo representóuselle como 
home con cabeza de can ou chacal, tal como se facía co deus 

exipcio Anubis. En Occidente, representouse como portador, ao igual que o príncipe 
troiano Eneas, cuxa iconografía o representa levando ás súas costas o seu ancián pai. O 
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significado iconográfico e iconolóxico de San Cristovo ten, xa que logo, a súa orixe nas 
tradicións pagáns e pono en relación cos deuses portadores de almas, como o grego 
Hércules, o celta Ogmios ou o exipcio Anubis, co que comparte a súa cinocéfala 
iconografía. A súa representación fíxase no século XIII a partir da Lenda Dourada. Por 
todo o que acabamos de expor non é casual que, se o santuario da Nosa Señora da Area é 
un porto de partida ao Alén, unhas Areas do paraíso, San Cristovo sexa  o seu particular 
barqueiro. E, como San Roque e o seu can, collendo da man as ánimas ou portándoas sobre 
os seus ombreiros,  conduciríaas ao Ceo para presentalas diante de Deus ou, o que é o 
mesmo, transportaríaas á Illa dos Benaventurados, seguindo o camiño que o Sol marca na 
súa diaria morte ritual sobre a inmensidade do Océano. 
 
2.6. Santos e barcas de pedra 

    Un tema mítico relacionado con estas concepcións do Máis Alá é a dos barcos de pedra e 
as estrañas naves nas que cruzaron estes mares uns misteriosos santos cristiáns vidos de non 
se sabe ben onde. Os barcos de cristal, bronce, prata ou pedra dos que nos falan a mitoloxía 
irlandesa ou galega, pola súa vinculación coas augas, están relacionados co Outro Mundo, 

pois é sabido que os habitantes do Máis 
Alá residen en illas. E como non podía 
ser doutro xeito, por esta franxa costeira 
de Pontevedra, cargada de tanto 
simbolismo escatolóxico, tamén 
navegaron santos en barcas de pedra e en 
embarcacións sen vela nin temón. 
Quizais o máis ilustre destes navegantes 
fose o apóstolo Santiago, do que se di 
que chegou a Padrón nunha barca de 
pedra tras cruzar o mar da Lanzada e 
encarar a ría de Arousa. Pero non foi o 
único. Por este mesmo mar e tamén en 

barca de pedra, segundo a crenza popular, chegaría ata a costa de Poio Santa Trahamunda, 
patroa da saudade e dos emigrantes. Santa Trahamunda era unha relixiosa beneditina que 
viviu no mosteiro de San Martiño, na parroquia de Poio, posiblemente a finais do século 
VIII. A lenda conta que a futura santa foi raptada por un grupo de sarracenos ao mando de 
Hassan-ben-Melik, nunha das razzias que habitualmente asolaban estas costas por aquela 
época,  e levada ata Córdoba xunto coas demais escravas para formar parte do harén do 
sultán Abderraman II.  Conta a lenda que nun solpor do 23 de xuño, recordando con 
saudade as tradicionais celebracións da festa de San Xoán no seu distante fogar, 
Trahamunda posuída pola pena exclamou: Oh Señor, quen se atopara mañá en San Xoán 
de Poio para celebrar esta festa!¡Dichosa a que poida festexar e adorar ao Bendito 
Bautista no seu santuario de Poio! De repente, a súa cela iluminouse e ante ela apareceu un 
anxo para anunciarlle que, consonte ao seu desexo, estaría en Poio para a celebración do día 
do Bautista. Iso conta a súa lenda haxiográfica pero a tradición popular resúltanos máis 
familiar, pois afirma que a santa chegou navegando nunha barca de pedra. Tras as dúbidas 
iniciais sobre a súa identidade e a correspondente sorpresa e xúbilo pola súa inesperada 
chegada tras once anos de cativerio, a monxa foi levada ao seu convento onde lles relatou 
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ás súas compañeiras de cenobio os duros anos de privación e martirio vividos en mans do 
califa de Córdoba. A monxa, cumprido o seu sono de retornar ao fogar, morrería aos 
poucos días en olor de santidade. A lenda de Santa Trahamunda está salpicada de 
reminiscencias precristiás, como é o feito de que o prodixio da súa teletransportación se 
producise na noite de San Xoán, noite na nosa cultura dada a  fabulosos prodixios e aos 
tránsitos dimensionais, ou a crenza de que a santa arribou a estas costas nunha barca de 
pedra, coa carga simbólica que estas embarcacións teñen no mundo céltico e na súa 
relación coas viaxes ao Outro Mundo. Tampouco é de estrañar que contada la experiencia 
vivida tras a súa fantástica viaxe falecese aos poucos días, tal e como lle sucedeu a San Ero 
da Armenteira tras narrar a súa visión do Paraíso. Outro deses misteriosos navegantes que 
cruzou estas augas en estrañas embarcacións foi San Lourenzo, quen arribou á parroquia de 
Nogueira, concello de Meis. O santo chegou nunha barca que amarrou á coñecida como 
Pedra do atraque. Unha pedrafita  que aínda segue chantada no chan a escasos metros da 
igrexa parroquial e que na mañanciña de San Lourenzo aparece maxicamente rodeada de 
brasas ardentes recordándonos a condición solar do santo. 
 
2.7. A Virxe da Area, as Arenas Paradisi e a Barca do Sol 

    Xa falamos dos ritos de inhumación que se aprecian na necrópole, falamos tamén das 
lendas que sitúan na Illa de Ons a última morada das almas defuntas, de como partían da 
Lanzada e da existencia de figuras míticas como o Urco, o Touro negro que sae de Ons ou a 
Raposa do Morrazo que representarían a eses seres psicopompos que guían as almas ao 
Máis Alá. Pero hai aínda dous indicios máis que reforzan esta idea que converte á Lanzada 
nun deses portos de almas e que incide na veracidade da existencia na nosa costa galega, e 
entre os antigos galaicos, da crenza de que o Paraíso se atopaba en illas marabillosas 
situadas na mar onde o Sol morría cada día.  
    A primeira destas dúas últimas pegadas está na antiga denominación da Virxe da 
Lanzada: A 1osa Señora da Area ou Virxe da Area. Esta denominación de Virxe da Area 
podería facer referencia a esas Arenas paradisis que acabamos de citar e que, seguindo os 

textos medievais, serían os portos 
de partida cara ao paraíso. Hai un 
dito popular que podemos pór en 
relación con esta idea das praias 
como lugar de partida ao Máis 
Alá: “A vella que non pode 
andar, que a leven a un areal e alí 
a deixen quedar”.  A idea da 
praia como último destino da 
vida e como limiar de paso ó 
Outro Mundo queda claramente 
reflectido neste dito.  A segunda 
pista atopámola nunha lenda 
propia dos mariñeiros desta zona, 

a lenda da Barca do Sol. Segundo contan os mariñeiros, cando o Sol se pon no horizonte, 
sobre todo neses días de certa brétema e no último momento en que se empeza a somerxer 
no mar, o astro rei alóngase e adquire o perfil dunha barca dando a sensación de que, o 
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astro rei, deitado sobre semellante barco de lume parte cara ás profundidades do Océano. 
Obviamente, este feito, é froito dunha deformación óptica. Pero, independentemente de que 
o efecto teña unha explicación dentro das leis da física, o que realmente outorga valor a esta 
crenza popular é o feito de que tal percepción fose mitificada e reinterpretada baixo unha 
estrutura simbólica e espiritual que reflicte esa ancestral idea da viaxe do Sol a través do 
mar. Viaxe, que pola potencia vivificadora e/ou divinización do Sol, equiparouse á viaxe 
que emprenden as nosas almas unha vez morto o corpo terreal. Na praia da Lanzada, aquel 
que vexa o barco do Sol afundíndose no mar intuirá que a súa alma inmortal tamén ha de 
viaxar un día cara á terra na que o Sol descansa cada noite para volver a renacer co amencer 
de cada novo día. 
 

2.8. Viaxeiros do Alén 

    As vellas crenzas nun paraíso localizado en illas marabillosas perviviron no tempo e  
readaptáronse coa chegada do cristianismo. Nestas mesmas terras da comarca do Salnés, no 
veciño concello de Meis, atópase o mosteiro da Armenteira, a cuxo couto pertenceu a 
parroquia de Noalla, e que traemos a colación pola lenda que narra a fantástica viaxe ao 
paraíso que realizou no século XII o seu fundador San Ero da Armenteira, e que volve 
incidir na tradición céltica das viaxes ao Máis Alá e das odiseas mariñas coñecidas co nome 
de Immrama. Na mitoloxía irlandesa e galesa abondan estes relatos, como se pode 
comprobar nos textos que narran as peripecias de Ossian, de Máel Dúin ou as de Bran mac 
Febal. Viaxes ao Máis Alá que o cristianismo acolleu 
con agrado, baste lembrar as viaxes do abade irlandés 
San Brendán, a tortuosa singradura por mar ata o 
Paraíso Terreal do abade San Amaro, a do monxe 
galego Trezenzonio —recollida no códice medieval 
Trezenzonii de Solistitionis Insula Magna (século XI)—  
ou a viaxe de San Ero da Armenteira, que vén recollida 
nas Cantigas de Santa María. Nesta mesma costa da ría 
de Pontevedra encontramos outro exemplo desas 
fascinantes viaxes ao paraíso atemporal na lenda 
recollida por  Xosé Miranda que conta a historia dun 
home de Cangas do Morrazo e da súa estraña 
experiencia espazo-temporal cando un bo día se achegou 
ata a praia de Melide, situada en Cabo Home. Din que o 
home tras sentar nunha rocha quedou mirando o mar 
extasiado. Tal foi o goce de tan pracenteiro momento de 
contemplación que se deixou estar así durante un anaco. Transcorrido ese breve lapso de 
tempo regresou a Cangas e descubriu con espanto que xa non podía atopar nin a súa 
familia, nin os seus veciños, nin os seus amigos pois, en realidade, transcorreran corenta e 
cinco anos dende que emprendera a súa breve excursión a Cabo Home. Como vemos, 
estamos perante o mesmo mito que a viaxe de San Ero pero readaptado e reinterpretado 
dende unha visión popular. Se pomos en relación esta lenda coa súa contorna xeográfica 
veremos que non é casual que a Lanzada e Donón marquen a mística soleira da ría de 
Pontevedra e que sexan, ambos os dous, puntos simbólicos de partida das almas rumbo ás 
Illas do Paraíso.  
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3. O santuario da �osa Señora, as ánimas e a noción cristiano-galaica do  
Máis Alá 
    O santuario é o lugar onde se produce a comuñón e o contacto co supremo, co sagrado, 
pero tamén ten gran importancia cando se realiza ese contacto, é dicir, as datas de 
celebración dos ritos. De forma que o santuario se converte nun cronotopo onde o tempo e 
o lugar se unen e conxugan para dotalo de poder e transcendencia. Tan só en datas especiais 
e de enorme carga simbólica se poden celebrar os rituais. Estas datas son: a ultima fin de 
semana de agosto, a noite da véspera de San Xoán (datas solsticiais), o día da Ascensión de 
Cristo (coñecido como a Lanzada de maio)  ou os sábados de Lúa chea en meses que non 

teñan erre. Todas elas son 
datas propicias para a 
hierofanía, para a 
manifestación do sagrado e 
a transubstanciación dos 
elementos profanos en 
elementos divinos. A 
análise detallada dos 
diferentes rituais que se 
celebran neste santuario 
con motivo da romaría da 
Nosa Señora da Lanzada 
revela as inquedanzas das 
xentes que aquí acoden. 
Todas elas son prácticas 
rituais que buscan a 
salvagarda das necesidades 

básicas da vida: saúde, fertilidade, seguridade e bonanza. O santuario da Lanzada é un 
espazo policlínico. Nel celebrábanse ritos para influír no tempo meteorolóxico, como o de 
cambiar a tella; celébranse ritos de contacto co sagrado, de acción de grazas e de 
penitencia; realízanse ritos de protección e, sobre todo, celébranse ritos de curación de 
enfermidades como o tangaraño, o mal de ollo, os meigallos, as pezoñas, a sarna, etc. Todas 
elas enfermidades denominadas na nosa cultura popular como “non de médico”. Exemplos 
destes rituais curativos son: o rito das Nove ondas, para favorecer a fertilidade e curar a 
esterilidade; o rito de varrer por detrás do altar, para eliminar o meigallo; o rito de 
envolquillarse na herba do santuario, para curar a sarna e outros males de pel; os baños no 
mar, para fortalecer a saúde en xeral, ou o antigo rito de imposición da reliquia para curar 
os embruxados e posuídos.  
    A existencia da ermida baixo a advocación da Virxe e a transformación do lugar nun 
santuario cristián  dános a noción escatolóxica católica que nos faltaba nesta análise. Dúas 
son as funcións que nos interesan para este traballo: a súa función favorecedora da 
fertilidade e a súa capacidade para intervir nas forzas do Máis Alá e sandar posesos, 
enmeigados e demais afeccións causadas polo maligno e a súa corte de espíritos e bruxas. 
Na relixión céltica os deuses e as deusas da morte eran os mesmos deuses creadores, de 
forma que entre ambos os dous mundos —o da vida e o da morte— había unha 
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continuidade. O deus da morte é para os celtas o primeiro antepasado dos homes. Este 
carácter dual pervive en moitos dos santos que presiden algúns dos santuarios máis 
importantes da nosa terra, como pode ser o caso de Santo 
André de Teixido. No santuario da Nosa Señora da 
Lanzada tamén nos atopamos con esta dualidade pois a 
Virxe da Lanzada é coñecida e adorada polas súas 
virtudes rexenerativas e propiciatorias da  fertilidade pero 
non é menos a súa fama  como sandadora de enmeigados, 
endemoñados, posuídos por almas ou entes do Máis Alá e 
de todos aqueles que se atopan entre a vida e a morte. Os 
ritos propiciatorios da fertilidade que se celebran no 
santuario da Lanzada están estreitamente relacionados 
con tres elementos primordiais: a forza do Sol, o influxo 
da Lúa e o poder da auga. A estes tres elementos naturais 
hai que engadir o culto asociado ás pedras —relacionado 
cos ritos litolátricos que se celebran no Berce da Santa—  
e as crenzas cristiás asociadas aos poderes milagreiros da 
Virxe e á importancia que no bautismo ten a auga como 
elemento purificador. Dise popularmente que  A Virxe da Lanzada e “avogosa do meigallo 
e da cabeza”. O meigallo ten varias acepcións pero a máis xeral fai referencia a un espírito 
que se mete no corpo dunha persoa, ese espírito pode pertencer a un demo ou ente maligno 
que se fai co dominio da vontade do posuído e pode morar no seu interior atormentando a 
súa alma de por vida. En Galicia existe a idea de que o morto, dalgunha maneira, non 
morreu senón que pasa a outro mundo no que leva unha vida distinta da que deixou aquí 
pero segue sen desligarse dos seres cos que conviviu e, de feito, é frecuente que manteña 
unha interrelación con eles. Crese que as almas atenden as súplicas e poden concederlles 
favores aos vivos. Tamén se pensa que os mortos poden vir ao mundo dos vivos para coidar 

dos seus, para que se lembren deles, para 
pedir algo ou emendar unha inxustiza ou 
para librarse dos seus hábitos 
mortuorios. Segundo recolleu Vicente 
Risco, en Galicia, cando alguén se atopa 
cunha ánima dicíaselle "Deus che leve a 
bo porto", o que nos lembra esa crenza 
de que a alma do finado debe percorrer 
un longo camiño para chegar a un bo 
porto dende o que partir rumbo ao Máis 
Alá. Os Petos de ánimas que atopamos 
nas igrexas ou repartidos por moitas 
encrucilladas dos nosos camiños rurais 
son un claro exemplo deste culto ás 

ánimas. Os Corpos abertos son unha interesante expresión desta crenza pois estes son 
persoas nas que se  introduciu a alma dun defunto, por iso o Corpo aberto pode facer 
profecías e  revelar os segredos do Outro Mundo. É ese Outro Mundo dos espíritos e das 
ánimas o que entra en xogo no santuario da Lanzada. Ese outro mundo do Purgatorio, pero 
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tamén do Inferno dende o que actúan os entes malignos que se apoderan dos pobres 
endemoñados que acoden ao amparo da Virxe das Areas para atopar remedio aos seus 
males. Son estas crenzas asociadas ás almas dos defuntos e ás almas en pena as que 
atopamos nos ritos exorcizantes que se celebran na Lanzada e, por suposto, nas lendas de 
aparecidos e Santas Compañas que roldan por estes areais de Noalla. Con esa idea tan 
propia do cristianismo galego dunha existencia tras a morte en forma de ánima e dun 
Purgatorio onde agardar e gañar a redención, pechamos o círculo que comezamos coa 
análise dos ritos mortuorios da necrópole da Lanzada. Unha viaxe simbólica na que tentei 
debullar aqueles elementos que nos fan intuír unha especial concepción do Alén e que nos 
poñen en sintonía cunhas comúns crenzas escatolóxicas compartidas polos pobos que 
habitan as fisterras atlánticas que bañan o mar celta.   
 
Conclusións 
    A costa da Lanzada é o último paso antes do Máis Alá, do Mundo dos mortos, é a praia 
lanzadeira das almas ó Outro Mundo, cara á Illa da Eterna Xuventude. Sabíano aqueles que 
elixiron esta costa para enterrarse hai xa dous mil anos. Aqueles que puxeron cunchas nas 

súas tumbas e moedas nos seus 
ollos. A Lanzada é unha desas 
fisterras atlánticas, como o 
Facho de Donón co seu 
santuario a Berobreo, como 
Santo André de Teixido, como 
Fisterra, pavor de xenerais 
romanos. É a entrada a 
Compostela ou, máis ben, o 
final dun camiño que dende 
oriente, e seguindo o Sol, 
remata nas Areas da Nosa 
Señora. Anaco de costa á que 
arribaron os santos que 
chegaron do Océano en 

sospeitosas barcas de pedra, como Santa Trahamundo chegou a Poio tras recalar na illa de 
Tambo, como Santiago chegou a Padrón tras cruzar as augas do Mar da Lanzada. Santos 
todos eles chegados do mar tal como San Lourenzo de Nogueira chegou ás terras do Salnés. 
A Nosa Señora das Areas fixo propias as funcións da antiga Deusa Nai, outorgando 
fecundidade, protección, curación, amparo e consolo a quen se achegaba ó seu santuario. A 
súa presenza, a súa forza e o seu poder emanan con todo o seu esplendor neste mascarón de 
rocha e espuma fronte ó mar tenebroso, nesa fronteira entre dous mundos, nas mesmas 
portas do Alén. A Nosa Señora da Lanzada, custodiada por santos psicopompos, agarda a 
chegada das almas dos seus fillos para, montados nesa Barca do Sol da que falan os 
mariñeiros de Noalla, cruza-las augas do Océano, onde moran as criaturas do inframundo, 
rumbo á Terra da Eterna Xuventude, á Illa Solsticial que visitou Trezenzonio, ás portas do 
Paraíso que albiscou San Amaro, á paz eterna da que gozou nun efémero suspiro San Ero 
da Armenteira. 
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