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Os celtas 

Os celtas son un conxunto de pobos que os ?entendidos?, en ningunha época puxéronse de 
acordo en definir históricamente ou situar geográficamente. O nome puxéronllo os gregos 
clásicos, pero os romanos ignorárono e falaron dos distintos pobos ou tribos que os compoñían. 
Os románticos quixeron seguir as súas pegadas e os científicos “modernos” separan a 
arqueología e as lendas e as raíces idiomáticas1. 

Si admitimos que un pobo ao principio da idade do ferro invadiu Europa e unhas veces de forma 
nómada e outras guerreando seguiu a senda do sol de Oriente a Occidente chegou aos distintos 
finisterres,�poderia ser unha visión integradora. 

Os pobos celtas 

Bretones 

Britanos 

Caristios 

Celtíberos 

Galos 

Galeses 

Helvecios 

Irlandeses 

Pictos 

 

 

 Distribución dos pobos celtas 

                                            
1  “Mitología celta”. Bellingham, David. 
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     Territorio central Hallstatt, no século sexto a.C..     . Máxima expansión celta, no século 
terceiro a.C..     . Área Lusitana de Iberia, onde a presenza Celta é incerta.     . As seis "nacións 
celtas" que retiveron as linguas celtas. idade moderna..      Áreas onde as linguas celtas teñen 
presenza xeneralizada actualmente.2 

Irlanda está no mesmo meridiano que Galiza, é dicir están unidas polo camiño da Estrela do 
Norte. 

Lendas, mitos e historias de Eire e Galiza.Das coincidencias culturais de Eire e Galiza cegan 
os mitos de Breogán e de San Barandán. Lendas de ida e volta. 

BREOGAN. 
Breogan foi un mítico rei de Galiza co honor de figurar no poeme de Pondal, base do Himno de 
Galiza, pai de Ith e Bile pai á súa vez de Mil Espaine, conquistador de Irlanda. Doutra banda 
Breogan aparece en todos os contos e lendas como compañeiro, mentor e ata escriba ou relator 
de San Patricio, anacrónicamente ou non.3 

SAN BARANDÁN 

Segundo os irlandeses Bendan foi o abad dun monasterio que cos seus monxes emprendeu 
unha viaxe para descubrir o paraíso Terrenal ou evangelizar paganos segundo versións. 

 

Grabado de la misa de Resurrección sobre la Ballena. 

                                            
2  Plano de Vikipedia 
3 “Una leyenda celta. Historia de san Patricio de Irlanda”. Osborne – McKnight, Juilene. 
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OS VIAXES DE SAN BRANDÁN  

Nomes do viaxeiro: 

Brandan 

Barandan 

Breandán, o Brendán en irlandés. 

Brandano, Brendano, Barandán o Borondón. 

Navigatio Sancti Brandani, obra redactada en torno aos séculos X-XI. 

Na Arxentina, na provincia de Bos Aires, a Bahía de San Borombón débelle o nome, aínda que 
deformado, a esa mítica illa. 

Estes e outros moitos son os nomes cos que se coñece ao monxe navegante ou á súa illa, o 
que demostra a difusión oral da lenda, non fixada pola escritura. 

A ESTORIA NA GALIZA. 

De sempre xentes doutras terras, uns con boa e outros con mala fe, querían coñecer ou 
conquistar as nosas costas . Un deles, San Barandán ou San Brandán, prior de máis de tres mil 
monxes, dás terras de Irlanda, veuse un día envolto nunha nubeira viaxando nun dous seus 
barcos, e arrastrado polos ventos foi parar preto dunha dás nosas illas. 

Como inda non tocaba terra, unha balea protexida polos mouros deulle un púo e arrastrouno 
dentro dá ría . Ó achegarse tanto a costa a balea quedou varada en non puído saír. Ou Santo 
salvouse, e sentíuse tan agradecido que implorou durante noventa días ós deuses pola balea, 
conseguindo, deste xeito, que inda hoxe se poida ver a "Balea Varada" (Illa de Tambo) dentro 
dá ría de Pontevedra, non mesmo sitio onde quedase encallada. 

San Brandán, quedou prendido destas terras, e contan que viu a luz dá felicidade, outros din 
que a intensa luz foi ou resplandor que fixeron as Xacias e as Mouras cando sacaron ou ouro 
para darlle a benvida ou Santo, pois había tempo que non viran ningún barco polas costas. 
Outros din que foron vos Carbuncos -coas súas pedras preciosas na fronte- que provocaron 
lóstregos envelenados e cegadores para asusta-o Santo e marchase axiña, ou mesmo matalo, 
pero Balán -rei dous mouros- dende ou seu castelo non monte Siradella -non Grove- antepuxo 
vos seus poderes para que todo quedase nunha luz cegadora pero non asasina. 

Ou Santo, despois dun tempo, quixo volver a súa terra e contarlles a todos ou que acababa de 
descubrir, levándolles a Luz que lle dera ao a felicidade. Botouse ó mar despois de recompoñer 
ou súa dorna de coiro. Quixo recordar ben ou sitio e xirou a cabeza, vendo sen querer unha luz 
na furna do Burato do Inferno na Illa de Ons, onde se atopaba ou Boi de Ouro , encarnizando ó 
demo e gardando a porta. Nese momento outro Nuboeiro envolveu ou barco e non puído ver 
nada ata chegar mar a dentro, xa moi lonxe dás nosas costas. 
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O Santo pasou ou resto dá súa vida intentando volver a facer aquela travesía e compartir aquela 
felicidade cos seus, pero ou Boi de Ouro xa avisase a tódalas forzas do mal: vos congros, vos 
sapos, vos mouchos, as serpes, as pegas, vos corvos,... pra, entre todos, poder impedir a volta 
do Santo. 

Temos que recordar que as grandes portas do outro mundo, entre as que están a de Santo 
Andrés de Teixido, a de Muxía e a de Ons están perfectamente comunicadas. A pesar dá gran 
devoción do Santo, nas seguintes travesías non conseguiu alcanzar as costas galegas, sempre 
atopaba tempestades na costa que ou facían retroceder. Deu moitas voltas pero ou único que 
conseguiu foi descubrir outras terras, entre elas a costa americana. Moitos son vos que din que 
foi ou primeiro europeo que pisou esas terras. 

ENLACES. 

A illa da ballena é a illa marabillosa que aparece e desaparece e ás veces vese desde Galicia ou 
desde as Canarias. 

Fainos acordarnos do profeta Jonás e os seus peripecias que os xudeus narraron e recolleu a 
Biblia, pero tamén de Gepeto o pai de Pinocho segundo narrou Collodi na 1881. 

Miguel de Cervantes pola boca de  Don Quijote dixo: “ La isla de San Borondón encantada vale 
más que diez San Borondones descubiertas”4 

                                            
4  “Navigatio”, Javier Gonzalez. 
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