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O proverbio di que “todos os camiños levan a Roma”, mais nun ano xacobeo 
coma este 2021 parece acaído adaptar a célebre frase para dicir que “todos 

os camiños conducen a Compostela”. O azar –e quen sabe se a propia forza da 
Providencia nunha vila que proxecta boa parte da súa identidade sobre un libro tan 
transcendental para Galicia como o Codex Calixtinus− quixo que este número da 
revista Ad Limina se dedicase integramente á análise de textos literarios, que, en es-
pazos e cronoloxías diversas, xermolaron ao abeiro do fenómeno da peregrinación. 
O feito de acoutar o ámbito de estudo aos textos do universo de ficción obedece á 
vontade de contribuír ao establecemento dun diálogo intercultural que amose os 
lazos existentes entre historia, sociedade e literatura. 

O volume acolle unha gran variedade de contidos e, aínda que admite unha lec-
tura non lineal (e, polo tanto, centrada nos intereses particulares de cada especialis-
ta), préstase tamén a un percorrido cronolóxico. Desde esta perspectiva, o punto de 
arranque do volume constitúeo o artigo que Eva Castro dedica a un sermón pouco 
estudado do libro I do Calixtino, o titulado Vigilie noctis sacratissime. A autora céntrase, 
sobre todo, na sección do texto consagrada ao ataque da simonía. Tras subliñar as 
fontes tradicionais das que bebe o anónimo autor do sermón, Castro incide nas súas 
particularidades, que, en gran medida, obedecen á influencia de Gerbert d’ Aurillac 
(De informatione episcoporum) e Hildebert de Lavardin (sobre todo, o seu Sermo ad pasto-
res contra simoniacos). A achega abre unha interesante hipótese de traballo ao concluír 
que o citado sermón, máis que vir determinado pola soada Querela das Investiduras, 
intégrase nunha longa tradición destinada a afianzar a formación moral e ética dos 
oratores. O conflito das “Investiduras” sería usado, pois, como unha hábil estratexia 
por parte do escritor para reforzar a atribución do texto ao papa Calisto, que, como 
se sabe, tivo un papel determinante na finalización daquela acendida disputa.

Para todos aqueles que estean familiarizados coa épica medieval, o Pèlerinage de 
Charlemagne sobresae entre os cantares de xesta polo seu espírito paródico, que mo-
tiva que se troquen moitos dos principios dominantes do xénero. O texto merece 
unha vez máis a atención de Massimo Bonafin, que, tras dedicar diversos estudos á 
obra, presenta nesta ocasión unha reflexión orixinal sobre a función do marabillo-
so cristián e pagán no poema. A oposición Occidente-Carlomagno / Oriente-Hugo 
‘o Forte’ ten a súa correspondencia nas mirabilia asociadas a ambos os espazos e 
reis. Á riqueza exuberante e ás marabillas mecánicas de Constantinopla (que, como 
se sabe, motivan os gaps dos doce pares de Francia e a posterior ameaza de Hugo), 
oponse o poder do anxo e das reliquias cristiás entregadas polo Patriarca de Xeru-
salén ao emperador francés. Así pois, Bonafin achega unha ulterior clave de lectu-
ra do Pèlerinage, que, máis alá dos mecanismos paródicos que o sustentan, toma 
partido por Carlomagno en canto representante dos valores da civilización cristiá.

Pola súa parte, a achega de Esther Corral abre a porta ás romarías e peregrina-
cións presentes na lírica galego-portuguesa desde unha perspectiva feminina. As 
primeiras, presentes nun grupo limitado de cantigas de amigo, demostran a ligazón 



[30] Ad Limina / Volumen 12 / N.º 12 / 2021 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X

Mercedes Brea / Pilar Lorenzo Gradín Presentación / Presentation / Presentación 

que existe entre o espazo relixioso e o amor. A ida aos santuarios −localizados xe-
ralmente en diversas zonas de Galicia−, máis que obedecer a motivos espirituais, 
funciona como pretexto que facilita o encontro dos namorados (encontro que rara 
vez se produce o mesmo día da romaría). Na maioría dos textos, a ermida é elixida 
polo seu carácter illado, que favorece que a moza acuda á cita sen desacreditar a súa 
honra. A atmosfera lírico-amorosa que rodea estes textos rómpese nas cantigas de 
escarnio e maldicir, nas que o motivo da peregrinación a Terra Santa (ademais de ser 
utilizado polos trobadores para burlarse daqueles falsos palmeiros que nunca pu-
xeran pé nos santos lugares) é empregado polo escudeiro galego Pero da Ponte para 
mofarse da popular Maria Balteira, que, unha vez que regresa de Ultramar, volta ao 
seu oficio de soldadeira coa conseguinte perda da indulxencia obtida en Xerusalén. 

Jean-Claude Vallecalle trasládanos ao século XIV para afondar nas claves her-
menéuticas da viaxe ao inferno de Huon d’Auvergne, o protagonista do homónimo 
cantar épico franco-italiano. Nun texto no que conflúen diversas tradicións e xé-
neros (épica, haxiografía, novela artúrica, textos bíblicos…), o anónimo autor do 
poema tira a súa inspiración de Dante e da propia tradición épica, na que o motivo 
da embaixada a terras inimigas era popular. Alén das fazañas guerreiras de Huon 
e da descrición da viaxe ao Máis Alá, Vallecalle achégase a dimensión espiritual do 
protagonista, que, guiado pola súa ética e coherencia, eríxese en modelo de heroís-
mo e santidade nunhas coordenadas espazo-temporais concretas.

O traballo de Marco Piccat leva o lector á rexión da Camargue, en concreto 
á pequena localidade de Saintes-Maries-de-la-Mer, onde se custodian as reliquias 
de María Salomé, María de Cleofás e da súa criada Sara. O especialista italiano 
somerxe o lector nunha verdadeira “aventura” de movemento de reliquias. Se ben 
a inicios do século xiii, Xervasio de Tilbury narrara nos seus Otia imperalia que na 
vila francesa se construíra unha pequena igrexa para albergar os restos da nai do 
Apóstolo (e das dúas mulleres que a acompañaran na súa viaxe desde Betania), 
Jacopo da Voragine introduce na súa Legenda aurea unha fenda na tradición ao 
situar o corpo da santa na cidade italiana de Veroli. Este “desvío” xeográfico tivo 
que resultar inquietante para os intereses da zona meridional francesa, polo que o 
carmelita Jean de Vennette tentou minimizar o impacto daquel (autorizado) cam-
bio de rumbo coa composición do texto L’Histoire des trois Maries (ca 1357). A través 
dun uso enxeñoso do marabilloso cristián, o cronista francés fixo volver a Provenza 
os restos de María Salomé. A tradición da devoción popular a Saintes-Maries-de-
la-Mer consolídase co rei René d’Anjou en 1448, data a partir da cal a Camargue 
convértese nun punto de atracción para todos aqueles peregrinos que atravesan as 
terras meridionais francesas con destino a Santiago.

Unha figura relevante da sé compostelá constitúe o eixo do estudo de Luis Fernán-
dez Gallardo: trátase de Alfonso de Cartagena, nomeado deán da catedral en 1415. 
Este humanista burgalés emprega nos seus escritos a devoción xacobea con dúas 
finalidades principais: unha, de carácter (pedagóxico) político, persigue defender os  
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intereses da coroa de Castela en canto terra elixida polo Apóstolo para predicar o 
Cristianismo (cfr. a promoción do culto a Santiago na casa real portuguesa ou o 
papel crucial que tivo o escritor no concilio de Basilea para amparar a causa do rei 
Xoán II); outra, pola contra, intégrase na lóxica devocional de carácter persoal. Nesta 
última é onde encontra a súa razón de ser a peregrinación que Alfonso de Cartagena 
realiza a Compostela nos últimos anos da súa vida. Froito da súa devoción ao Após-
tolo son as disposicións que deixa por escrito e que, como ben remarca Fernández 
Gallardo, están cargadas de simbolismo. Así, a misa pola súa alma celebrarase na ca-
tedral o terceiro venres de cada mes e os alimentos que recibirán os pobres co diñeiro 
que destina a tal fin serán pan, viño e peixe. Polo tanto, Fernández Gallardo traza con 
precisión o cruzamento que se produce nos escritos do intelectual burgalés entre a 
dimensión pública da peregrinación con fins seculares e a dimensión individual, mo-
tivada esta última por razóns puramente devocionais. 

A finais do propio século XV, en concreto en decembro de 1494, chega a 
Compostela o médico e humanista Hieronymus Münzer, cuxa estadía santiaguesa 
merece novas reflexións por parte de Klaus Herbers. Nesta ocasión, o historiador 
alemán concentra a súa atención naquelas pasaxes do Itinerarium de Münzer alleas 
á Historia Turpini (trátase das tituladas De passione et translacione sancti Iacobi in 
Galicia, Exclamatio pulcra, De crusillis e da Oracio de sancto Iacobo). O pracer erudito 
daquel infatigable viaxeiro lévao a consultar o Codex na casa dun capelán chamado 
Xoán Ramos. As noticias que dá sobre a obra que ten entre ás súas mans informan 
que na data na que el a manexa aquela contén só catro libros. Tras examinar con 
detalle o texto de Münzer, Herbers advirte que o humanista empregou nas seccións 
analizadas o libro IV e partes do libro I do Calixtino segundo un consciente e 
axuizado criterio de selección.

As consideracións de Laura Ramello sobre peregrinacións e peregrinos nos 
relatos cabaleirescos casteláns dirixen o especialista a outro xénero literario. 
Os textos examinados pola autora turinesa −case todos adaptacións de obras 
francesas− conteñen elementos lendarios que fan partícipe o público do significado 
substancial da viaxe. Todas as “historias” conducen aos ansiados loci maiores: 
Xerusalén, Roma e Santiago. As razóns que levan os personaxes a emprender o 
camiño son as habituais, é dicir, as pertencentes ao ámbito penitencial (pénsese 
nos casos de Roberto o Diaño e da raíña Sibila) ou as pietistas (recórdese o desexo 
de concibir un fillo na Historia de Flores y Blancaflor). Os textos tamén ofrecen como 
común denominador a presenza de mirabilia, en concreto, a visión dun santo ou 
dun anxo que “dá a bendición” ao desprazamento do protagonista. 

O percorrido cronolóxico do volume conclúe no século xix co estudo que José 
Manuel Díaz de Bustamante consagra á crónica Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de 
una peregrinación, escrita polos catedráticos da Universidade de Santiago Francisco 
Freire Barreiro (Facultade de Medicina) e José Mª Fernández Sánchez (Facultade de 
Filosofía e Letras). Con motivo do Ano Santo 1875, ambos os eruditos emprenden 
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unha viaxe de case seis meses que dá conta da súa avantaxada posición social. Malia 
que a primeira parte do título do Diario pode levar a pensar que o periplo de Freire e 
Fernández Sánchez obedece só ao afán por coñecer os outros dous grandes centros 
do cristianismo, Díaz de Bustamante revela pouco a pouco na súa achega que os 
fins espirituais dos profesores santiagueses van acompañados polos seus desexos 
de coñecer mundo e de gozar das posibilidades que cada lugar ofrece. Palermo, 
Nápoles, Milán, Estambul, París ou Londres son etapas dunha tournée que os dous 
viaxeiros contan desde a perspectiva que lles dá o seu sosegado (e limitado) recuncho 
compostelán. Servíndose do coñecido título de Lewis Carroll Through the Looking-
Glass, Díaz utiliza habilmente as anécdotas, (pre)xuízos e críticas que os autores 
plasman no seu relato para desvendar a outra cara daquela viaxe, que remata coa 
asistencia dos dous ínclitos catedráticos ao Alhambra Theater londinense para 
gozar da ópera buffa Chilperic. 

Os artigos reunidos neste número de Ad Limina poñen de manifesto que, desde 
época temperá, as manifestacións literarias fixéronse eco (e portavoz) das peregri-
nacións, aqueles roteiros cheos de vida no que os autores atoparon un poderoso filón 
creador que se filtrou na escritura con distinta intensidade en función do xénero 
literario cultivado e do contexto de creación da obra. A liberdade que dá a ficción 
orixina que, na meirande parte das ocasións, os escritores mesturen historia e lenda 
para seducir o público e, ao mesmo tempo, espertar o seu fervor, mais, ás veces, 
esa amálgama agocha tamén intencións políticas ou propagandísticas. Así pois, as 
páxinas que compoñen esta nova entrega da revista non só xiran arredor do pracer 
estético que deriva da lectura de obras que son froito de diversos niveis de cultura, 
senón que tamén inciden na importancia que cobra a literatura como instrumento 
de indagación e coñecemento das peregrinacións ao longo dos séculos.
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