
O Camiño dos Faros (Galícia) 

Dates: 8 al 15 de setembre de 2018 

Km totals: 156 Hores totals: 62,36  Desnivell total: 3.907m 

Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz 

La Costa da Morte és una zona del litoral atlàntic de Galícia que rep aquest 

nom pel gran nombre de naufragis que hi han tingut lloc al llarg de la història. 

És un tram de la costa corunyesa exposada directament a la fúria de l’oceà, 

amb forts corrents, penya-segats i platges amagades d’una bellesa sorprenent. 

Es va fer tristament famosa a l’any 2002 quan el petrolier Prestige hi va vessar 

milers de tones de fuel-oil. Al 2012, una associació hi va obrir una ruta a peu de 

8 etapes i nosaltres vam decidir descobrir-la. Una agència recomanada es va 

encarregar d’organitzar-nos la logística d’allotjaments, equipatges i transports.  

La ruta comença al poble de Malpica, seguint el camí fins l’ermita de Sant Adrià 

i després el sender que s’obre pas a través de la vegetació de matolls que 

cobreixen el terreny, format entre d’altres per brucs, falgueres i gatosa punxant, 

el ‘toxo’. És una zona de penya-segats cara a les Illes Sisargas, on hi ha el  

 
Illes Sisargas al fons 

 
Marques del camí 

 

primer dels fars, baixem a la platja de Beo, remuntem i baixem de nou a la 

platja de Seiruga. L’itinerari està marcat amb fletxes i punts de color verd, de 

vegades cal tirar del track oficial que portem al wikiloc del mòbil per si un cas. 

 
Platja de Seiruga 

 
Penya-segat de Punta Nariga 

 



La platja de Barizo és el preludi de la darrera pujada a la Punta Nariga, a 

l’extrem de la qual hi ha el segon far en un indret espectacular batut per les 

onades. El dia és clar i assolellat, no esperàvem aquesta calor gallega. La 

jornada acaba amb un tram bastant planer fins la solitària platja de Niñóns, on 

acabem la jornada, un taxi ens portarà a l’hostal de Malpica.  

 
Platja de Barda 

 
Far de O Roncudo   

El segon dia la boira matinal s’esvaeix a estones, travessem un bosc 

d’eucaliptus amb una ramaderia de cavalls, la zona es veu despoblada i el 

sender és de vegades incòmode i estret, sembla que no progressem, puja i 

baixa sense parar, l’etapa, com ahir, té bastant desnivell acumulat. A la platja 

de Barda veiem uns mariscadors que treballen. Al caseriu de O Roncudo 

fotografiem els primers ‘hórreos’ antics de pedra, uns aerogeneradors eòlics i 

més endavant el tercer far, del mateix nom. Per un tram de carretera arribem a 

O Porto de Corme, són les 4 de la tarda i la calor és molt forta, així que decidim 

dinar i refrescar-nos, trucar el taxi i estalviar-nos el tram final fins Ponteceso. 

 
Tram de bosc sortint de Ponteceso 

 
Platja de Rebordelo 

 

Tercer dia: avui trobem que el terreny canvia, no hi ha penya-segats tan alts i la 

caminada no és tan exigent. Un tram molt bonic de bosc sortint de Ponteceso 

ens porta a la riba de la ria de Corme-Laxe, que anirem vorejant durant molta 

estona pel passeig de Cabana, arranjat amb fons europeus. Un home ens parla 

de la sequera, diu que durant l’agost només ha plogut un sol dia. Mirant el 

mapa, decidim retallar el bucle d’una pujada i baixada de 300m a veure el 

dolmen de Dombate i preferim quedar-nos una hora llarga a la bonica platja de 

Rebordelo a intentar tastar en va l’aigua glaçada del mar. La jornada així serà 

més lleugera i plaent. La platja i poble de Laxe és el final d’avui. Hotelet, dutxa, 

sopar de peix i passejada és el millor final del dia.  



 
Platja de Soesto 

 
Pedras dos Altariños 

 

El quart dia, una altra vegada la boira ens furta la perspectiva sortint de Laxe i 

també del mirador del seu far. La llarga platja de Soesto ens impressiona, però 

encara més la de Traba, és una zona protegida amb dunes litorals i una llacuna 

on nien diverses espècies d’aus, unes passarel·les i miradors en permeten 

l’observació. Al nucli de Mordomo trobem un bar obert i avui fem unes tapes al 

migdia. Després travessem una amplia zona de roques granítiques erosionades 

en formes curioses, Pedras dos Altariños, abans d’arribar al poble de Camelle i 

de seguida a Arou, on el taxi ens recull per portar-nos a l’ hostal de Camariñas. 

 
Port de Santa Mariña 

 
El Cap Vilán i el seu far 

 

També el cinquè dia tenim una etapa de bon caminar. Sortint d’Arou, el primer 

punt d’interès és el petit port de Santa Mariña, quatre casetes mal comptades 

on una dona neteja sorells a la vora del mar mentre les gavines fan la festa 

amb les restes. La pujada al Monte Branco ens obre la porta de la platja do 

Trece, i més endavant, el Cementiri dels Anglesos, on van ser enterrats al1890 

els 172 morts del naufragi del vaixell anglès Serpent. El Cap Vilán és un dels 

més importants de la ruta, després de qual arribem a peu pla a Camariñas. 

 
Camariñas 

 
Platja de Lago 



El sisè dia retallem la primera part de l’etapa de 32 km prevista i un taxi ens 

deixa a Ponte do Porto, ara resseguim la vora de la ria de Camariñas entre 

boscos i extenses platges com les de Barreira i Lago, paradisos per a passejar 

però no per banyar-se, els surfistes van amb neoprè. A Muiños se’ns ajunta el 

post-camí de Santiago, que va cap a Fisterra, a Muxía l’animació és una altra, 

més sorollosa, hi ha més pelegrins i l’oferta de serveis és més àmplia.  

 
Monte Cachelmo amb Muxía al fons 

 
Monte Pedrouzo 

 

Els dos darrers dies són els més forts. Però ja estem entrenats i pugem a bon 

ritme el Monte Cachelmo, a dalt de tot ens fem una foto conjunta les quatre 

parelles que hem anat trobant-nos pel sender i als finals d’etapa: dues noies 

basques, dues aragoneses, uns anglesos i nosaltres. Cadascú va al seu ritme, 

una forta baixada precedeix la segona pujada al Cap Buitra i la tercera i més 

llarga al Monte Pedrouzo, avui com demà farem gairebé 900m de desnivell. 

Tenim per sort un dia fresc, tapat i amb vent, una delícia meteorològica que ens 

facilita el treball fins la platja de Nemiña on el taxi ens porta a l’hostal de Lires. 

 
Platja de Rostro 

 
Far de Fisterra 

 

El darrer dia acabarà sent el més calorós, impropi de mitjans de setembre a 

Galícia, tornem a pujar els alts penya-segats de Canosa i baixar a llargues 

platges com la de Rostro o Arnela. Els últims obstacles són les antenes 

cimeres del Cap de la Nave i vorejant per l’oest el poble de Fisterra, la darrera 

suada fins el Monte Facho, a l’extrem del qual apareix per fi el far de Fisterra, 

punt final de la ruta, un lloc colonitzat pel turisme. Hem gaudit força d’aquest 

itinerari que recomanem a tothom. Potser amb pluja la cosa pugui ser diferent, 

però és una ruta solitària amb paisatges excepcionals per zones rurals poc 

poblades, on la gent és molt amable i el menjar apetitós i sorprenentment barat. 


