
11

Alá no Noroeste… Unha cartografía literaria do 
Camiño en León

O Camiño de Santiago amósasenos como un espazo á súa 

vez imaxinario e simbólico que a literatura soubo construír e 

reinventar ao longo dos séculos. Poucas veces botando man de 

crónicas e lendas medievais, outras actualizando contos píos 

ou relatos de milagres xacobeos, algunha vez botando man 

da Guía do peregrino do Codex Calixtinus, e case siempre ao 

fío de poemas de inspiración persoal ou servíndose de expe-

riencias propias, transformando a vida cotiá en argumento de 

contos fantásticos ou chanzas burlescas, e mesmo abondan-

e desafogo que é o Camiño, tamén os escritores convocados 

conxunto, cartografan o territorio do Camiño que discorre por 

León até lle conferir unha sólida consistencia mental, cultural 

e emocional, converténdoo nun auténtico palimpsesto da con-

ciencia individual. Esta mostra de escritas que se adentran no 

Camiño de León —con certas calas na súa procedencia e punto 

de chegada a Compostela— é obra de escritores leoneses e ga-

legos, sexan de orixe ou de adopción. Desta forma o Camiño 

adquire o grosor dun espazo subxectivo, artellado por lugares 

que plasman certa procura de arraigamento, conciencia de pre-

sente, experiencia da orixe, recordo lúdico, talvez nostalxia da 

van transitar autor e lector. 

Os textos foron escritos os máis deles nos últimos anos, 

reescriben novamente e permiten recorrer a topografía do Ca-

miño, as súas vilas, cidades e pobos, sementeiras e vales. Así a 
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xeografía de Terra de Campos e de León, o Páramo e a Vega, a 

Maragatería e o Bierzo conforman un tramo ineludíbel dun dos 

eixos estruturantes da identidade europea. Moitos dos textos 

aquí reunidos —

— foron xerados par-

tindo de referencias xacobeas e locais, ou aparecen enraizados 

na historia do lugar, pero os máis deles abondan na experien-

cia actual do Camiño, os seus lugares ou as súas tradicións, 

descobren personaxes da máis absoluta contemporaneidade, 

desvelan insólitas olladas e apuntan a un futuro precario. Cada 

páxina acerta a dimensionar ese espazo tanto imaxinario como 

real que é o Camiño de Santiago inscribíndoo nunha cartogra-

fía simbólica que cada lector será quen de facer rendíbel ao seu 

xeito e maneira. Co motto “Alá no Noroeste…” o libro retoma 

o comezo dun poema de Antonio Colinas, e posto na abertura 

destas páxinas pretende resumir o desexo de coñecemento que 

alentan os textos literarios reunidos, así como tamén o meu 

desexo de que o pracer da súa lectura acompañe esta narración 

literaria do Camiño en León. 
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