
Refire a lenda que santo André se achaba tristeiro porque ao seu santuario 
ían  moi poucas persoas,embora ser santo milagreiro,en canto ao do seu 
compañeiro de tarefas apostólicas,  Santiago,  eran milleiros os seres que 
asistían. Nunha ocasión na que cristo percorría o pais xunto con san pedro, 
atoparon  dentro  dunha  maza  que  cristo  abriu  porque  tiña  sede  a  santo 
André,  que,  tristeiro,  lle  expuxo  a  xesucristo  o  motivo  da  súa  magoa. 
Naquel lugar, Cristo, despois de facer ninxir unha fonte, fíxolle a promesa 
de que ninguén habería de entrar no ceo se non visitar antes o santuario. 
Por iso existe o dito que abofella que a san Andrés de teixido vai de morto 
quen non foi de vivo ou como di un morador do lugar o que non foi de vivo 
unha vez a san Andrés  vai de morto polo menos tres suponse, que aquela 
persoa que faga a peregrinase a teixido sete veces na súa existencia ten 
garantida  a  gloria  eterna.  Interesante  resultar  constatar  que  tamén  en 
Bretaña existe unha lenda na que aparecen ciumes entre santos. Con efecto, 
en belle-lle, onde o pranto das korrigans obrigadas a marchar de armorica 
fixo nacer o golfo de morbihan, acontece tamén que os fregueses prefiren  
san pedro que a san Xosé.Igualmente,a actitude de tristura perante o escaso 
eco das propostas apostólicas,podemos atopalo en Santiago, que se queixa 
a virxe xa que as súas predicas ninguén as escoita. A virxe, entón,mándao 
para Alexandría,onde o apóstolo sofre marteiro.Mesmamente,os contactos 
lendarios existentes entre santo André e Santiago, atinxen o feito que as 
xentes,vivas  ou  mortas,han  de  ir  aos  seus  santuarios.  A rivalidade,  ou 
ciumes, entre André e Tiago. Segundo esta perspectiva André representa o 
pobo,  a  tradición,  o  elemento  autóctono,  o  agachado  e  o  paganismo; 
Santiago,  as  avesas,  o  cabaleiro,  a  invasión,  o  oficial  e  a  ortodoxia. 
Abondando neste paralelismo compre sinalar que os coñecidos refráns que 
antes se sinalaron, referidos a peregrinaxe a teixido na morte,se non se fixo 
en vida, reflíctense, verbo de Santiago, nun romance portugués, recollido 
por Carolina michaelis de vasconcellos. Na romaxe a santo André adóitanse 
atopar no camiño pedras e animais. Nunha grande parte de casos non son 
mais animas que van facer a romaría (os animais),  ou que agardan que 
alguén  os  transporte  (as  pedras),para  poderen  cumprir  as  promesas  que 
fixeron en vida e que non cumpriron. Por iso a tradición subliña que non e 
aconsellable tripar os animais que se achen no camiño do santuario.  As 
veces mesmo, téñense recollido testemuños de xentes que refiren que unha 
pedra se laiou cando a triparon.Exemplo sobranceiro do dito observase no 
relato feito por tres mozos que ao iren a igrexa,ven unha caveira a rentes do 
camiño.Por se divertiren comezan a lle dar patadas levándoa desta maneira 
ate o santuario. Ao chegaren a el,a caveira vira home e agradece aos tres 



mozos que a levaran ate o lugar do santo, axudándoo a facer a peregrinaxe 
que  non  fixera  en  vida.  Outras  veces  aparecen  simplemente  seres 
enfeitizados, como refire a narración de dama xelda.Compre sinalar tamén 
a romaxe que fan algúns vivos acompañados do espírito dun parente morto. 
A viaxe organizase por no ter cumprido o morto o ofrecemento que fixera 
en  vida.  Algún,ou  algúns,  familiares  préstanse  a  acompañalo  ate  o 
santuario. Os vivos van a sepultura onde o morto esta enterrado e avísano 
de que van cumprir a promesa.Proceden con el de idéntica maneira que o 
faría  un  mozo  de  cego  co  invidente  a  quen  conduce,xa  que  o  morto, 
asegurase, escoita,mais non ve, de tal xeito que compre orientalo, avisalo 
de  posibles  perigos  e  comunicarlle,  ao,  cabo a  chegada o  santuario.  As 
veces,de  volta  ao  cemiterio,  onde  repousara  definitivamente,  existe  o 
costume de abrir a campa ou porta do nicho.


