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"Somos peregrinos no tempo" era, na linguagem de Santo 

Agostinho, não uma exortação, mas uma afirmação factual. 

Somos peregrinos, façamos o que fizermos, e pouco podemos 

fazer a este respeito ainda que muito o queiramos.  A vida na 

terra não é mais do que um breve trecho de abertura para a 

eternidade da alma. Fundamentalmente, não foi a ser daqui que 

fomos destinados - e só essa parte de nós que foi destinada ao 

alhures é digna de preocupação e de cuidado. 

 
Zigmunt Bauman 

Ensaios sobre a moral pós-moderna
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Porém, crês acaso que os deuses abriram sem motivos 

as portas e para nós tenham feito ameno o caminho? 

 
Friedrich Hölderlin 

Las grandes elegias (1800-1801
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2
 Na página 71 do livro editado por Poesía Hiperión, de Madrid, em 1980. comprado em 1996 na livraria 

Follas Novas, em Santiago de Cmpostela. 
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Ir partir viajar voltar 

O Caminho do Fim do Mundo é o sétimo livro que escrevo sobre a Galícia, ou na 

Galícia. E os meus livros “galegos” viajam comigo desde longe e de longa data. A pesquisa 

antropológica de campo que foi a origem de quatro livros anteriores – Aldeas, Crônicas de 

Ons, Com o Sol de Outono sobre os Ombros e O Corpo Coberto de Cores – foi iniciada no 

mês de março de 1992. Há vinte e cinco anos, portanto, antes deste começo do ano de 2017 

em que, finalmente, concluo o que desde há tempos tenho considerado como a mais longa e 

sinuosa “caminhada de letras e palavras” de minha vida de professor, de pesquisador e de 

escritor.  

Aldeas – escritos e imaxes da Galícia Tradicional foi deixado entre mãos amigas na 

Aldea de Ons de Abaixo, na Paróquia de Santa Maria de Ons, do Concello de Brión, na 

região da Amahia, entre Santiago de Compostela e o Cabo Fisterra (Fisterre, Finisterrae, 

Finisterre). Conclui esse livro em 1999, revendo uma versão original redigida em uma 

velha máquina mecânica de escrever. Junto com fotografias em cor sépia, Aldeas foi 

publicado por iniciativa do Concello de Brión no ano de 2003. E, para a minha alegria, o 

livro foi gratuitamente distribuído entre as casas das famílias aldeãs de Santa Maria de Ons. 

Outros livros da “sequência galega” completa este O Caminho do Fim do Mundo. Ele 

é bastante mais pessoal e confidente. Isto porque, de forma bem diferente dos outros 

escritos, ele faz interagirem transcrições de minhas anotações a mão durante os dias de 

“meu Caminho de Santiago” em novembro de 1992, com sequências de poemas sobre 

caminhos da vida e o Caminho de Santiago, escritos quando de meu retorno volta á Galícia 

em 1996. Quem queira caminhar comigo, ao longo de outras páginas depois das deste livro, 

procure encontrar Uma estrela, um caminho, um peregrino. Quando se percorre o Caminho 

de Santiago viaja-se por estradas e entre trilhas de terras de Espanha e da Galícia. Viaja-se 

entre tempos e, a quem for sensível e atento, viaja-se também entre símbolos que o passar 

das eras deixou pelo Caminho. Dentre todas, talvez a mais tocante seja a menorzinha delas. 

Quando em algum momento alguém se sente perdido entre trilhas e encruzilhadas, nada 

mais afortunado do que encontrar pintada em um muro ou uma árvore uma pequeninha seta 
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amarela. Ela indica o rumo certo. E quem encontra pensa, ou mesmo diz em voz alta: “é por 

aqui!” E segue o seu caminho. 

Os quatro livros anteriores possuem, mais do que este, uma clara vocação 

antropológica. E, juntos, ao longo de todos esses anos, que já somam mais de dois 

decênios, eles acompanharam boa parte de minhas errâncias pelo Mundo. Eles foram 

iniciados ainda na Galícia e no já distante ano de 1992.  

Morei e vivi em Santiago de Compostela e entre aldeias galegas por duas vezes. 

Cheguei à Galícia acompanhado de Maria Alice, minha esposa e de Luciana e André, filha 

e filho, em janeiro de 1992. Viajava vindo do Brasil em um “tempo sabático de pós-

doutorado”. E ele foi dividido entre dois meses entre Assis e Perugia, na Úmbria e na Itália, 

e dez meses entre Santiago, as aldeias da Amahia e os caminhos da Galícia. Cheguei 

determinado a estudar teorias e a realizar uma “pesquisa de campo”, como dizemos entre 

antropólogos junto a comunidades, famílias e pessoas das aldeias galegas.  

Mas não me furtei de participar, na Galícia, na Itália e em “outras Espanhas”, de 

alguns atos públicos de uma crítica severa ao que em outros eventos mais oficiais e solenes, 

foram sonoras e suntuosas celebrações. Pois “1992” foi o ano em que oficialmente 

celebraram-se em toda a Espanha “los Quiñentos años de la conquista de América”. Mas 

aquele foi em que também diferentes grupos e movimentos alternativos de boa parte da 

Europa e das Américas uniram-se para compartir gestos e momentos de crítica e protesto a 

uma “descoberta” que foi uma “conquista”, a uma “conquista” que foi uma invasão, e a 

uma invasão que resultou em um genocídio.  

Entre a Itália e a Espanha, e entre janeiro e dezembro de 1992, eu me uni a diferentes 

grupos e movimentos alternativos para deixar na Europa o testemunho de um “latino-

americano”. Desta inesperada experiência resultou um livro que incorporo a esta série, 

mesmo sendo o único que não trata da Galícia: seu povo, suas gentes, suas vidas, suas 

culturas, suas aldeias... e seus caminhos. O Sexto Sol foi escrito inteiramente em 1992, entre 

Petrignano de Assisi, na Itália, e Santiago de Compostela, na Galícia. 

Entre os muitos atos e as cerimônia públicas de crítica “a la conquista de América”, o 

mais inesquecível terá sido a apresentação, diante de milhares de pessoas reunidas no 

imenso adro frente à Catedral de Santiago, da Missa dos Quilombos, em parte cantada e em 

parte regida por Milton Nascimento. Ele veio do Brasil acompanhado de uma equipe de 
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músicos brasileiros – e de um norte-americano - que formaram uma surpreendente pequena 

orquestra de toques, de vozes e de gestos que foram danças em alguns momentos.  Lembro-

me de vivemos ali uma afortunada e inesquecível coincidência. Foi quando, vestido de 

branco e diante da orquestra percussionistas e outros músicos ele encerrou a longa missa-

música e baixou os braços, entre multidões brados e de aplausos de um feliz e feroz 

entusiasmo. E naquele exato momento o imenso sino da Catedral de Santiago soou por 

doze vezes o seu secular anúncio da meia-noite. Ele mesmo nos diria depois que pouca 

coisa o emocionou tanto quanto aquele sinal sonoro do peregrino Santiago.  

Durante o período de fevereiro a dezembro de 1992 estive vinculado ao 

Departamento de História Contemporânea da Facultade de Xeografia  e História, da 

Universidade de Santiago. No velho prédio da Praza da Universidade ganhei uma mesa de 

estudos, e também o direito a frequentar seminários e bibliotecas. E, mais do que tudo, a 

alegria de participar de rodas galegas junto a algumas pessoas com quem compartilhei 

“copas de viño”, inevitáveis na Galícia, e conversas sem fim, um outro costume galego e 

espanhol.  

A maior e melhor parte daquele ano foi dedicada a “viver a Galícia". E isso eu fiz 

entre a mente e o coração. E também entre incontáveis passos ao longo de carreteiras e 

corredoiras que em todas as direções traçam e retraçam infinitos rumos na pequenina e 

inesgotável Galícia. O Caminho de Santiago – ou melhor, os seus vários “Caminos” – é 

apenas um desses incontáveis rumos. Pois ao final de 1992, diante do mapa da Galícia 

somei sem rigor os trechos que em dez meses caminhei a pé. E descobri que eles seriam 

uma soma maior do que uma vinda completa de Roncesvales a Santiago de Compostela. 

Eu havia proposto em meu projeto uma pesquisa lenta e cuidadosa a respeito de vidas 

e culturas nas pequeninas aldeias galegas. A alguns professores de Santiago que, curiosos, 

me perguntavam os motivos de uma tão estranha escolha, eu costumava responder, entre o 

sério e o brincalhão: “vocês da Europa vivem indo às Américas estudar os índios „de lá‟. E 

então eu resolvi vir à Europa e à Galícia estudar os „índios de cá”.  

Assim, poucos dias depois de haver chegado a Santiago e me instalado com a família 

na Rua do Home Santo, parti de lá em busca de aldeias abertas a acolher um estranho 
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“brasileiro” com artes e ares de “pesquisador” 
3
.  Depois de um curto período de buscas, eu 

as encontrei. Nos montes da Amahia, no caminho entre Santiago de Compostela e o Litoral 

da Galícia, eu as achei no Concello de Brión, na Paróquia de Santa Maria de Ons e em suas 

aldeias, cujo nome quero deixar aqui por escrito: Ons de Abaixo (não existe uma Ons de 

Arriba), A Igrexa, Pazos, Fonteparedes (onde eu morava numa pequena casa no segundo 

andar de uma escola para as crianças das aldeias), Salaño Grande e Salaño Pequeno
4
.  

Como um costume que a cada ano ganha mais praticantes, as estradas entre Negreira 

e Santa Maria de Ons têm sido percorridas por inúmeros peregrino. Viajantes que depois de 

chegarem a Santiago de Compostela estendem por mais três dias a sua jornada para 

colocarem os pés sobre as pedras do Cabo Fisterra e, ali sim, darem por cumprida a sua 

peregrinação. Algo que os padres da Catedral de Santiago consideram um gesto entre 

profano e esportivo, mas que os caminhantes mais esotéricos ou “buscadores” consideram 

um gesto sagrado de essencial fecho da jornada peregrina.  Pois as minhas aldeias de 

acolhida ficam entre montes de baixa altura não muito longe dos caminhos que vão “de 

Santiago ao Fisterra”.  

Retornei à Galícia em 1996, agora por conta de uma bolsa de estudos do Governo 

Espanhol para investigadores sabático estrangeiros.  Antes e depois vivi a ventura de voltar 

algumas vezes, ora como participante de encontros ou congressos, ora para rever caminhos 

e cidades, aldeias e amigos. Em 2000 celebramos em Santiago um inesquecível Encontro 

Galícia-Brasil. E, então, agora éramos nós que “comemorávamos” os “Quinhentos Anos” 

de uma “Conquista” que, ao contrário dos espanhóis, preferimos chamar de “Descoberta” 

ou de “achamento” do Brasil. Os mais radicais dirão “a invasão do Brasil”. E ali nos 

                                                 
3
 Em toda a Galícia, como uma memória dos longos e penosos tempos da emigração forçada para as 

Américas, persiste o costume de denominar “indiano ou “americano” aos galegos que “se foran cara as 

Américas”. 
4
 Quem percorre sem perguntas o Caminho de Santiago passa por caminhos, campos, cidades e aldeias, sem 

saber que “o país” divide-se administrativamente em deputaciones. Assim, Santiago de Compostela fica na 

Deputación de  A Coruña. Tal como um estado no Brasil, a Galícia divide-se em municípios, chamado lá de 

concellos. Cada concello tem a sua sede municipal, em geral em uma cidade entre pequena e média. Um 

concello divide-se também em paróquias, e a fórmula católica vale tanto para o plano religioso quanto para o 

geopolítico. Assim, no Concello de Brión a Paróquia de Santa Maria de Oms é vizinha da Paróquia de Santa 

Maria de Viceso. E há outras. Paróquias abrigam aldeas. E elas são o que há de mais característico em toda a 

Galícia. Um belo, sinuoso e verde  “país de aldeas”. Ancestrais muitas delas, mais novas e renovadas outras, 

elas são caserios  - os mais velhos e belos de pedra de cantaria, os mais novos e sem arte, de alvenaria – que 

recebem os diferentes nomes com que nos encontramos na nota anterior. Recordo apenas que em um território 

de 29.000 kms2 existem quase vinte e nove mil aldeias. Para que  o leitor tenha uma idéia, em passeios de 

fim-de-tarde, em menos de uma hora eu percorria a passo médio o perímetro de todas as cinco aldeias de 

Santa Maria de Oms.     
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reunimos, brasileiros, galegos e outros europeus, divididos entre vários campos de vida e 

diferentes artes e saberes.  

Em 2007 foi a vez de um Encontro de Pobos de Fala Lusófona, também em Santiago 

de Compostela. Um evento destinado a pensar questões de meio ambiente e salvaguarda da 

vida no planeta. Confesso que vivi uma estanha e inapagável experiência, ao conviver ali 

com pessoas de Portugal, da Galícia, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de 

Cabo Verde, de Timor Leste e do Brasil, e partilhar palavras e ideias entre os mais diversos 

sotaques da língua em que nos entendemos, a respeito de problemas que nos afligem, e de 

soluções para as quais, de um lado e do outro o oceano, sigo acreditando que temos 

palavras demais e feitos de menos.  

Quando retornei em 1996, durante quatro intensos meses concentrei-me a estar mais 

em Santiago de Compostela – agora em uma pequenina buardilla na Rua do Preguntório, 

em pleno Casco Histórico de Santiago - decidido a concluir o longo relatório de minhas 

pesquisas iniciadas em 1992. E recomecei então a redigir – a mão e com precária máquina 

de escrever – o interminável “relatório” de minha pesquisa de campo. Mal sabia eu que os 

meus materiais de pesquisa retornariam comigo a Santa Maria de Nos. E deste lugar de 

origens a viajariam a Foz, no litoral galego, e depois a Paris, a Santiago do Chile, a 

Eldorado, a Campinas e, finalmente, a esta casa entre florestas do Sul de Minas, a que dei o 

nome de Rosa dos Ventos, e onde finalmente, em um janeiro de 2017, logro concluir a série 

galega de meus escritos
5
. 

Entre 1992 e 2017 foi longo o tempo de intervalo e de espera. E hoje eu me pergunto 

se de propósito eu não terei demorado tanto em concluir o que iniciei a um quarto de 

século, para que a Galícia permanecesse sempre presente. Tal como agora, vinte e cinco 

anos depois, em uma sonolenta manhã de chuvas quase galegas, entre as montanhas do Sul 

de Minas Gerais. 

Entre poucas pesquisas de campo, pesquisa teóricas e documentais e também 

anotações a mão em velhos cadernos, e algumas inapagáveis lembranças na memória, reuni 

o que me pareceu fecundo como registro, descrição e narrativa de fatos e feitos referentes, 

de maneira direta ou indireta, ao caminhar, ao errar, ao partir com ou sem destino, ao 

                                                 
5
 Sobre o que é e o que se vive na Rosa dos Ventos, ver: www.sitiodarosadosventos.com.br 

 

http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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buscar chegar algum dia a. E também a em um outro dia... retornar ao lugar de onde se 

partiu. Pois João Guimarães Rosa, o mais fecundo escritor dos sertões do Centro do Brasil 

em dia escreveu que... “a grande viagem é a volta”. 

Em primeiro capítulo logo após esta introdução, trago a quem me leia algo a respeito 

do que seja a Galícia. Pois impressiona saber de quantas pessoas que mesmo após 

percorrerem por dias e dias o Caminho de Santiago voltam para suas casa mal sabendo o 

que é afinal a Galícia, que logo após chegarem ao cume do Cabreiro começam a palmilhar 

longo, verde e encantador “País dos Galegos”, ao longo do tramo final do Caminho de 

Santiago.  Narro então algo do que é uma porção de terras, estradas, aldeias, cidades e 

pessoas entre mares, “rias”, rios e montes, em territórios ao Norte da Espanha e “por cima 

de Portugal”. Terras de um clima “Atlântico Norte Super Úmido”, que por muitos e muitos 

anos seria,  para os europeus da Idade Média e mesmo de um pouco depois, a “Terra do 

Fim do Mundo”. 

No segundo capítulo lembro algo não raro esquecido. Vários séculos depois de o 

Caminho de Santigado haver se tornado, ao lado dos de Roma – e em alguns momentos, 

superando-os – o rumo de viagens ao sagrado mais buscado em todo o Ocidente, e quatro 

séculos após espanhóis e portugueses – e também ingleses, franceses e holandeses – 

haverem chegado a terras e a mundos habitados das Américas, foram os próprios galegos 

uma espécie de peregrino em massa. Pois entre os séculos XIX e XX contingentes de 

jovens, adultos e até de velhos galegos deixaram suas casas de labregos - o termo 

empregado para os antigos camponeses, servos galegos da terra – suas famílias de origem 

ou de destino, suas aldeias de pedras e terra escura e fértil, e migraram para as três 

Américas. Rara foi a nação entre os Estados Unidos e a Argentina que não tenha recebido 

levas e levas de peregrinos da vida; migrantes pobres fugindo da fame e de uma sociedade 

que somente entrado o século XX finalmente repartiu as terras entre os que trabalham com 

as mãos, arrancando grandes porções delas das mãos dos senhores de terras e de gentes.  

Será preciso calçar botas simbólicas para trilhar comigo o terceiro capítulo deste 

livro. Ele nos fará caminhar pelo Caminho de Santiago. Ou os caminhos do Camino. Além 

dos guias para peregrinos apressados ou os destinados a turistas em busca do exótico e do 

pitoresco, e sempre aquém dos livros que estarão indicados na bibliografia ao final, busco 
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reconstruir fragmentos de uma história a respeito da qual já existem inúmeros estudos e 

relatos.  

Se prestarmos atenção poderemos perceber que entre rituais individuais ou, de 

preferência, coletivos, o catolicismo gerou três modalidades de encontro entre o fiel e o 

sagrado. A melhor imagem da primeira é a missa. Nela, em um mesmo lugar de forte apelo 

religioso fieis e o sagrado se encontram. A melhor imagem da segunda é a procissão, 

quando alguns fiéis ou mesmo uma pequena multidão de devotos desloca-se e um lugar 

para outro acompanhada do sagrado (um ostensório com a “hóstia santa”, a imagem de uma 

divindade ou de um santo padroeiro, uma bandeira. A imagem mais reconhecida da terceira 

modalidade é a romaria, a peregrinação, a Romaxe dos galegos. Na peregrinação a sós, em 

grupo ou – mais raro - em uma pequena multidão, fiéis devotos deslocam-se de algum lugar 

em busca de um local sagrado. O Caminho de Santiago é um polissêmico “lugar” de 

trânsitos e de errâncias peregrinas em busca do sagrado.  

Sobre Caminhos do peregrinar e sobre os seus motivos eu me faço as perguntas que 

todos se fazem. Ou fazem a outros. A primeira delas: Santiago Apóstolo teria mesmo vindo 

“pregar em terras de Espanha antes de ser aprisionado e morto pelos poderes de seu tempo 

na Palestina?”. E mais tarde, teria ele depois de morto sido trazido a terras de Iria Flávia 

(hoje Padrón) e estaria sepultado dentro da Catedral de Santiago, logo atrás do grande altar 

e em uma cripta de fácil acesso cuja entrada atrai, ontem como hoje, filas e filas de 

peregrinos, de devotos, de turistas e de curiosos? O que há de verdade e o que existe de 

mito na estranha história - ou estória - da vinda do corpo de Santiago Apóstolo trazido por 

dois de seus discípulos em uma misteriosa barca de pedra, desde o Oriente Médio até a 

ponta Norte de Península Ibérica? Como pensar aquilo que estudiosos mais críticos – 

cristãos alguns deles – chamam de “a invenção de Santiago na Galícia”. E o “Caminho”? 

Como ele terá se originado?  E o que o tornou talvez a mais conhecida e trilhada múltipla 

estrada peregrina – pois existem vários caminhos no “Camiño” – em todo o mundo? Muito 

pouco sabemos. Saberemos mais algum dia? 

Entre o mito e a lenda, a estória e a história, subsiste o fato vivido e pensado de que 

ainda hoje – agora mesmo, nesta manha de dezembro de 2017 – e sob o rigoroso inverno na 

Europa – milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, praticantes de incontáveis 

crenças religiosas, espirituais, filosóficas, “buscadores” das mais diferentes respostas às tão 
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diversas perguntas que cada uma, cada um de nós, mesmo em silêncio diante de outros, não 

deixa de fazer. E de se fazer. Mulheres e homens motivados pelos imaginários e desejos 

mais diversos, partem com botas e mochilas de algum lugar de suas vidas – que muito 

chamarão “a minha casa” - e viajam entre trens e aviões. E, depois vagam a pé ou em 

bicicletas (no passado nem tão remoto também a cavalo), e entre trilhas e dias palmilham 

“tramos do Camiño” desde algum ponto de partida até se colocarem enfim diante das 

imagens de uma arte tornada por si só um milagre de obra humana. Um lugar de entrada na 

Catedral de Santiago a que há séculos deram o nome de Pórtico da Glória. 

No quarto capítulo, ainda com botas nos pés e uma mochila às costas, retomo o 

Caminho de Santiago para pensar agora não as suas legendas e trilhas, mas para pensar 

quem, afinal, ontem como agora, foram e seguem sendo esta estranha pessoa: um 

peregrino.  

Desde tempos bem antigos parece haver uma diferença de nomes atribuída a três 

errantes solitários ou coletivos que saem de um remoto lugar de origem e se dirigem a um 

outro, sagrado ou consagrado.  Existe um dito nunca oficialmente confirmado, segundo o 

qual durante séculos da Idade Média eram três os destinos fundadores do caminhar dias ou 

mesmos longos meses como atestado de fé católica. A Jerusalém iam os cruzados e os seus 

acompanhantes penitentes.  A Roma os romeiros. A Santiago de Compostela os peregrinos. 

Esta curiosa diferença entre caminhantes do sagrado teria sido atribuída a Dante Alighieri, 

segundo alguns estudiosos.  

Lembro logo no começo do capítulo a que dei justamente esse nome: Cruzados, 

Romeiros, Peregrinos, que enquanto aquelas e aqueles que com segurança – mesmo quando 

entre pequenos e grandes sofrimentos – podem caminha dias e dias, entre terras planas e 

algumas montanhas, em direção a Santiago de Compostela, de diferentes lugares da Europa 

partem trens especialmente adaptados para receberem pessoas enfermas ou com 

dificuldades de locomoção, rumo a centros de também peregrinação, como Lourdes, na 

França, ou Fátima, em Portugal. E será a partir desta diferença que dá o que pensar - e 

sentir – que almejo imaginar o que seja afinal um peregrino de Santiago de Compostela. 

Um quinto capítulo recebeu este estranho nome: Já não está mais aqui, E ele sonha 

trazer a este livro algumas reflexões a respeito do talvez mais estranho, mais ancestral, mais 

persistente costume da espécie humana: errar, sair, partir, viajar. E falo dele com uma 
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pessoa devoção. Pois, entre todos, ele me acompanha até hoje, quando antevejo diante de 

mim a chegado da o inverno de meus tempos de vida.  

Será possivelmente o mais teórico dos escritos deste livro. E quem não deseje 

mergulharem questões com que os antropólogos e outros cientistas afins gastam tempos 

preciosos de suas vidas, pode saltá-lo sem prejuízos maiores se completar a viagem deste 

livro em uma merecida grande festa.   

E o capítulo seguinte será dedicado a descrever cenas e a narrar acontecimentos da 

grande e multiforme Festa do Apóstol Santiago, ao redor do dia 25 de julho, em pleno 

verão de Santiago de Compostela. Procuro retratar a que me leia os acontecimentos da 

Festa do Apostol tal como eu a vivi no agora já quase distante ano de 1992.  

Durante os dias de festa em Santigo tive a fortuna de presenciar um acontecimento 

que me fez pensar. Na manhã do dia seguinte à noite da apresentação vibrante e solene da 

Missa dos Quilombos, regida em plena Praza do Obradoiro por Milton Nascimento, eu 

estava próximo à Praza de Platerias, uma outra entrada na grande Catedral. E houve então 

cantos e toques de tambores. E me aproximei e vi então uma pequena multidão de pessoas 

vestidas de branco, rodeada de uma assistência dividida entre participantes e assistentes. 

Aproximei-me e o que vi, ouvi e vivi está no capítulo com este nome: O povo de Gaia na 

Casa de Santiago. O relato da apresentação da Missa dos Quilombos, assim como o relato 

dos entreveros na manhã seguinte podem ser encontrados em um outro livro desta série: O 

corpo coberto de cores. 

Em minhas pesquisas nas aldeias galegas convivi dias e noites sem conta com as 

pessoas “do lugar”. Quase me tornei uma delas, creio. E um dos momentos de maior 

emoção em minha vida foi quando a “gente de Ons” convidou-me para um jantar de 

despedida (uma das minhas várias despedidas de lá). Eram muitas mulheres e homens, 

rostos conhecidos e alguns, queridos e familiares. Ao final do jantar – já por volta da 

madrugada, como é costume na Galícia – Luciano trouxe uma peça de porcelana, das 

oficinas de Sargadelos. Ela representava um labrego, um velho camponês galego 

debruçado sobre o cabo de sua enxada. E em nome de toda a “gente de Oms”, ele me deu 

de presente a estatueta que guardo comigo em minha casa. E no pequeno pedestal de 

mármore escuro escreveram em uma placa de prata: “A Carlos Rodrigues Brandão – 

cronista de Ons”.  
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Convivi com as pessoas das aldeias, por entre as quais os peregrinos passam quase 

sem as ver e sem saber de suas vidas, mais humanas e mágicas do que a de qualquer 

misterioso mago, porque de suas mãos todos os anos saem os frutos da terra, em muitos e 

diferentes momentos, entre um distante 1992 e agora. Entrevistei-os inúmeras horas, e de 

seus rostos, gestos de casa, de trabalho e de festa, fiz incontáveis fotografias. Algumas de 

minhas fotos, mais das aldeias da Galícia do que de passagens do Caminho de Santiago 

povoam finais ou meios de capítulos. Nenhum delas pretendeu ser uma “foto de paisagem 

turística” e, menos ainda, um “selfie”. 

Se este livro e os outros de uma sempre incompleta “sequência galega” puderem 

traduzir a quem me leia parte do que vivi e guardo até hoje - mais entre o coração e a 

memória do que em minhas anotações de pesquisa, eu me sentiria tão feliz quanto 

peregrino que depois de trinta dias de caminhar chega afinal numa manhã de maio na Praza 

do Obradoiro, diante da Catedral de Santiago e pode enfim dizer a si mesmo, ao vento, a 

Santiago e a, quem sabe? a um Deus amoroso que de longe ou perto o ouça: “É aqui. 

Cheguei!”. 
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A Terra do Fim do Mundo 
A Galícia por onde viajam 

os peregrinos de Santiago 

 
 

E pondo a mão, Deus descansou 

 
 Há na Galícia um pequeno fraseado, menos do que um mito e mais do que um conto 

muito antigo, quase uma lenda. Algo em que não se acredita, mas que aqui e ali se conta a 

quem chega. E se narra a quem queira ouvir apenas porque é belo e evocativo e, assim, 

deve ser de algum modo verdadeiro. Talvez seja esse pequeno mito incrível aquilo que 

restou de uma pequena narrativa camponesa das rias baixas de Noia, ou dos altos dos 

Ancares.  

Vindo de entre mariscadores e pescadores de um mar furioso que até hoje cobra vidas 

galegas pelos peixes e mariscos que oferta, ou de distantes camponeses plantadores de uva, 

alfafa e trigo de aldeias entre montanhas, seja lá de onde ela venha, e através de que vozes e 

memórias tenha sido contada de uma geração à outra, a nossa pequena narrativa lembra 

mais ou menos isto. 

 Havendo Deus criado o Mundo em seis dias ficou contente e cansado, e descansou 

no sétimo. Como o Paraíso não era ali e como não havia ninguém vivendo ainda naquelas 

paragens desertas, ele assentou o corpo divino sobre a Europa e apoiou por um largo 

momento a palma da mão esquerda sobre o que é hoje a meseta plana de Espanha, ao longo 

da qual o peregrino de Santiago cumpre a parte mais monótona de sua jornada. E tendo 

apoiado assim a mão divina, Deus espalhou os dedos meio abertos sobre o que agora são 

terras da Galícia.  

Terá sido por isso que as terras galegas misturam montes e mares, e os seus extremos 

abraçam o mar oceano em penínsulas e istmos que mais tarde as pessoas do lugar de bom 

grado resolveram chamar de rias: os inúmeros lentos, rasos, mas aqui e ali tormentosos 

avanços do mar terra adentro. Dali saem barcos de pesca e ali as mulheres dos pescadores, 
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desde antes dos tempos dos cruzados mariscam “vieiras” e outros animais de conchas e 

carnes macias que são servidos aos turistas nos bares e restaurantes da Rua do Franco, entre 

a Alameda e a Catedral. Vieiras cujas conchas acabaram por ser o próprio símbolo mais 

amado do peregrino do Caminho de Santiago. 

  Em um desses vãos de água e vãos de pedras, restou do poder da mão divina um 

longo cabo de terras e pedras ásperas, que desce do alto em declive e invade o mar bravio 

sem medo. Muito depois de quando os primeiros homens e mulheres do lugar vieram do 

Leste, os seus descendentes começaram a dar nomes em uma outra língua a tudo o que 

viam por onde andavam. Até hoje atribuímos nomes ao que é da natureza, para trazer mares 

e montanhas ao mundo da cultura, como em um ato de batismo que pretende tornar familiar 

o que é inóspito e desconhecido.  

Assim a Galícia de ontem e de hoje talvez seja, bem mais do que muitas e muitas 

outras terras do mundo, um emaranhado de nomes dados a tudo. Nomes atribuídos aos 

seres e aos cenários da natureza, da ilha distante aos lugares que os homens escolhiam para 

construir casas de pedra, pau e palha, para ali semearem a terra, colherem grãos e frutas, 

criarem os primeiros animais de leite e carne, e gerarem filhas e filhos.  

Pois bem, a esta ponta de pedras que cerca e é cercada pelo mar costeiro, chamaram 

os homens do passado, entre o galego e o latim: cabo Fisterra, Fisterre, Finisterre, 

Finisterrae. Ele é um agudo e fino lance de pedras e poucas terras despencadas sobre as 

águas frias do Oceano Atlântico. E o Cabo Fisterra parece estar no lugar exato onde por 

mil e muitos anos povos de antes e depois da chegada da cruz por ali acreditavam que 

naquele lugar do mundo as terras conhecidas e habitadas tinham fim. E tudo além se 

acabava no grande mar-oceano. Ali terminava o mundo das águas doces e das terras onde 

pagãos e cristãos podiam colher as suas uvas e castanhas. E em direção oeste, para além do 

Fisterra a terra firme e tudo o mais findava em um grande abismo sem fim, onde próprio 

mar sem horizontes caia enfim no vazio de seu próprio nada
6
. 

 Muitos anos depois de quando já se falava o Galego nessas Terras-do-Fim do-

Mundo, em algum mês entre 1492 e 1493 uma das naus do visionário e afortunado 

navegador Cristovam Colombo teria chegado a um porto da Galícia. Espantados com o que 

                                                 
6
 No entanto os portugueses reclamam que em Portugal e não na Galícia está o ponto extremo da Europa e do 

mundo.   
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viram além-mar e espantosos pelo que descobriram sem saber, os marinheiros contariam 

aos incrédulos pescadores galegos que para muito além das nunca encontradas Ilhas de San 

Barandón (San Brandon, Saint Brandon) havia uma vasta outra terra.  

Uma ilha enorme ou um continente que o Almirante sonhava que fossem as Índias, 

entre águas doces e salgadas. Terras do outro lado do mar-oceano, situadas a muitos e 

muitos dias de espera e sofrimento para além do Finisterra. Águas, terras e gentes quentes, 

estranha e amorosamente tropicais. Terras férteis de fartos frutos, povoadas por outros 

diversos bichos de pelo e pena. Lugares habitados por homens nus, adornados de palhas e 

de cores. E as mulheres de uma pele mais escura do que as mouras.  

Num primeiro movimento de trocas desiguais entre os habitantes de um lado e do 

outro do grande “Mar Oceano”, os civilizados europeus levaram às Américas onze 

enfermidades, algumas delas letais aos indígenas, como a varíola que varreu das ilhas e do 

continente americano mais homens e mulheres do que todas as armas de ferro e fogo. E 

levaram daqui apenas uma, a sífilis, contraída entre gestos de desejo e prazer com as 

mesmas mulheres “índias” que depois os missionários cobririam de roupas europeias e 

chamariam de “fontes de lascívia”. O primeiro surto europeu de sífilis teria corrido em 

Barcelona, menos de um ano após o retorno da primeira viagem de Colombo e seus 

marinheiros
7
. 

 Terras das Américas. Terras muito mais vastas do que toda a Europa, considerada 

por alguns cartógrafos árabes de seu tempo como apenas “a quinta península da Ásia”. 

Terras inesperadas sobre as quais Colombo e os seus homens de três ou quatro viagens 

morreriam sem saber a exata medida e a localização.  Terras como as do Brasil, cujos novos 

nomes, entre os de santos, de festas e de símbolos católicos, foram misturados com os que 

muito antes teriam sido dados a cenários, cenas e seres tropicais, por povos de várias raças, 

que os filhos dos netos dos galegos viriam depois a aprender na escola: Terra de Vera Cruz, 

Terra de Santa Cruz, Brasil, Pindorama.  

                                                 
7
 Esta informação pode ser lida no livro Imperialismo Ecológico, de Alfred Crosby. Por outro lado, faz alguns 

anos uma amiga peruana residente nos Estados Unidos da América, presenteou-me com um exemplar em 

inglês de um antigo guia missionário destinado a orientar os padres confessores dos indígenas convertidos ao 

cristianismo e dos bancos colonizadores. Dos pouco mais de seiscentos pecados inventariados, bem mais da 

metade tinha o que ver com os “prazeres da carne”, entre desejos, pensamentos e atos, e muitos deles  eram 

relativos aos poderes sedutores das mulheres indígenas.   
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Terras que após haverem sido por milênios a morada dos primeiros povoadores 

vindos até onde não se sabe bem de que ponto do Planeta, foram o “achado” dos 

“descobridores” e, depois a “conquista” dos “conquistadores”. E logo adiante terras 

roubadas dos povos primitivos e entregues aos “colonos” e “colonizadores”. Terras 

cultivadas sob o peso da servidão por milhões de negros arrancados de territórios da 

distante África. E, séculos e anos mais tarde, terras já convertidas nas nações independentes 

das Américas. Territórios entre o frio do Norte e do Sul e os calores dos trópicos, serviram 

de morada e terra de trabalho a pequenas multidões de europeus, espanhóis, galegos. 

Pessoas pobres de todas as idades que fugindo da servidão, da pobreza e da fome, foram os 

descendentes distantes dos primeiros navegantes ao Sul e Oeste do mundo que migrariam 

cara as Américas, entre seguidas levas de muitos homens e algumas mulheres em direção a 

mares e terras distantes das montanhas e rias da Galícia.  

Quem chega à Santiago de Compostela de hoje, ou a alguma outra próspera cidade da 

Galícia, pouco se dá conta de que aquelas foram em tempos nem tão distantes, cidades 

entre campos e aldeias habitados por camponeses pobres a quem os senhores de então 

chamavam de labregos. Tempos da fame - o nome galego para fome - que obrigaria 

milhares de homens galegos a deixarem por longo tempo ou para sempre as suas aldeias de 

origem, e também a mulher, a casa e os filhos. Em muitos lugares de Cuba, dos Estados 

Unidos, da Venezuela, do Uruguai, da Argentina e do Brasil existem mais marcas da 

fecunda presença de povoadores galegos, do que uma esquecida história oficial nos sugere 

lembrar. 

Pois alguns migrantes dos tempos da fame depois de haverem vivido do outro lado do 

mar voltariam aos seus lares de Galícia. E teriam á volta dos fogos do inverno longas e 

estranhas histórias para contar. Entre os mais velhos de algumas aldeias eu ouvi algumas 

dessas estórias. Mas outros galegos não. Eles ficaram nas terras “americanas” para onde 

foram. E os seus parentes da Galícia evocam os seus rostos e os seus nomes, entre cartas, 

fotos e outros objetos rituais do afeto e da memória.  

Os descendentes olham em velhos álbuns de fotos-de-família os seus rostos roídos 

devagar pelo tempo.  Olham as imagens de outros tempos e espaços da vida, e imaginam os 

lugares de onde os seus ancestrais nunca mais voltaram. A notável prosperidade da Espanha 
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e a da Galícia de agora permitem que hoje pessoas e famílias realizem viagens de turismo 

ou de memória às Américas e, sobretudo aos recantos de tradição galega presentes nelas.  

 Outros galegos nunca migraram, mesmo nos tempos em que uma broa de pão de 

milho era uma boa comida. E eles deram - entre as rias voltadas às Américas e os montes 

voltados à Europa - muitos filhos ás poucas terras e poucas terras aos muitos filhos. E ao 

longo dos mesmos largos séculos, primeiro servos e pobres, depois livres e afortunados, 

eles colheram castañas e plantaram patacas, millo, berzas e grelos. E criaram porcos e 

cabras, cavalos e vacas. Por estranho que pareça, a Galícia é um dos últimos rincões da 

Europa onde em paragens escondidas do progresso ainda pastam pequenas manadas de 

cavalos selvagens.  

Os que vieram de perto ou de longe, os que não foram e os que voltaram, em tempos 

sucessivos estabeleceram a teia quase incontável das aldeas galegas. E aprenderam com os 

canteiros de Portugal a fazerem casas, cortes e capelas onde habitam casais e crianças, 

jovens e velhos. E também almas, aves, vacas e lembranças. 
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Aldeias que os peregrinos veem, e as que não veem 

Camino esquecido que xa non vai a ningures” (Castelao) 

Es importante recorrer  estes caminos a pie, paso a paso, de cruz 

en cruz, si se quiere comprender le trama vital de los pueblos, 

aldeas y lugares del diseminado galeico. La distinción entre turista 

y estudioso se fize a este nivel
8
. 

 

 Quase escondido pelo nevoeiro entrevejo ao longe o muro de pinheiros e de 

eucaliptos que ocultam a estrada por onde caminhei na manhã de ontem. Entre as manchas 

dos bosques vejo campos de erva empapados do purim irrigado a poder de máquinas. 

Prados encharcados pelas águas da noite como tudo o mais que não dormiu sob um telhado. 

E observo da janela a mulher sempre de negro e com o chapéu camponês de palha, o 

sombreiro, e um saco de plástico de um inesperado tom laranja posto sobre os ombros para 

proteger o corpo da chuva. 

 Uma pequena cena humana já vista tantas vezes em outros lugares. Com a mão 

direita a mulher vai colhendo de um balde pequenos punhados de sementes de capim. E 

com lances do braço atira os grãos á terra arada e gradeada à direita e á esquerda do campo 

por onde caminha em linha reta. De longe imagino que ela pensa em vacas e em leite; e 

pensa no caldo quente com carne e batatas que esperam por ela na hora da cea.  Coberta de 

um negro mais escuro do que a terra por onde caminha, ela recorda enquanto semeia 

alguma cena anoitecida na novela da noite, sem saber que faz gestos de um Deus criador.  

Sozinha e quase irreal, pois a bruma das águas aumentou agora e ela quase 

desapareceu atrás de um véu líquido no campo, a mulher aproveita a chuva para tornar o 

trabalho da família mais econômico e descansado. Os homens da casa por dois dias não 

precisarão irrigar o prado, mesmo que não chovia mais nesta semana. 

Agora, nem vinte minutos após haver começado o seu trabalho no campo a chuva 

ameaça parar e o ar clareia a cor do céu. A mulher jogou as últimas sementes e retorna 

devagar para a casa. Caminha pela trilha sem os passos ligeiros e apressados das mulheres 

                                                 
8
 Esta passagem escrita em galego eu a transcrevi de um  livro em meu Caderno de Campo, em 1992. Não 

registrei na ocasião de quem era e de qual livro.  
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daqui. Quando eu já tiver ido embora, como estará no inverno este campo a meio caminho 

entre a aldeia e os montes (bosques) vizinhos, semeado entre os pequenos gestos de rito que 

essa semeadora do oitavo dia e eu vivemos, sem trocarmos uma palavra, numa manhã de 

chuvas de setembro?  Depois, tal como eu vi acontecer outras vezes, alguns corvos voaram 

das árvores e vieram comer a sua parcela de sementes. 

Para pensar o que seja a Galícia, imaginemos montes (cerros) e bosques (montes) que 

obriguem as estradas estreitas e asfaltadas. E, como uma tessitura de incontáveis fios, 

imaginemos as corredoiras, estradinhas mais estreitas ainda e de terra, entre muitas curvas 

e subidas e descidas em meio a alguns poucos lugares mais planos. Figuremos terrenos 

arborizados de carballos e de castiñeiros, de pinos do país e de algumas outras árvores 

autóctones que resistem aqui e ali às árvores invasoras, como outras espécies de pinheiros, 

e mais aos eucaliptos que por toda a parte se espalham e apenas são contidos pelos terrenos 

de prados, padeiras e lavradios.  

 Os montes (bosques) mais naturais de grande parte da Galícia são pequenas e 

persistentes manchas de árvores nativas salvas dos lumes - fogos, queimadas que ainda 

ocorrem, sobretudo na estação seca - dos eucaliptos e das pedras. O cantar de algum cuco 

triste em agosto chorará por eles. Montes podem ser ainda os bosques formados com o 

plantio de árvores exóticas, como os cada vez mais frequentes e crescentes pinheiros e 

eucaliptos, que aqui e ali cercam raros Castiñeiros e Carballos, mais raros ainda. 

 Demoremos um pouco mais em falar das árvores. Hoje em dia as árvores mais 

comuns dos montes naturais são os Piñeiros Bravos (Pinus Silvestres). Tenho para eles e 

outros, ainda os nomes: Piñeiro Galego, Piñeiro de Monterrey, Piñeiro Silvestre. E são 

também Carballos, Bidueiros, Uceiras e Castiñeiros, espalhados pela Galícia, supõe-se, 

por populações castrenses e, depois, romanizadas. As belas e misteriosas carballeiras 

cobrem hoje em dia apenas 1% do território de Galícia. E entre elas podem ser encontradas 

ainda pelos bosques naturais: Pereiras, Estripos, Salgueiros, Cibrus, Loureiro e Aveleiros, 

ao lado dos dois carvalhos mais comuns  - Quercus Pirenaica e Quercus Robustus - e das 

Castiñeiras, cujos frutos por muitos e muitos anos aliviaram a fome de famílias 

camponesas da Galícia, antes e depois da introdução da batata.   

Sabemos já que essas árvores naturais concorrem com desvantagens com pinheiros 

exóticos e com o eucalipto, que na Galícia, ademais de serem plantados com interesses 
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econômicos, tornaram-se árvores invasoras, com uma enorme facilidade de colonização de 

áreas de montes nativos.  

 O monte arbolado (bosque) opõe-se ao monte baixo (sub-bosque), reino das Silvas e 

dos Toxos, em toxais de onde desaparecem os Carballos, e também as Carpozas, 

Carquexas, Bigornas, Xestas, Xilbadeiras e Hechas. Nas brañas e beiras de rios crescem 

Faias, Ameneiros, Leiterinhas, Freixos, Paxaniños, Dentrabus. Lembremos ainda os 

Castaños, Alcornoques, Abedulas, Álamos, Sauces, Olmos, Corticeiro (Cortizo), Bido 

(Bidoeiro). E para as plantas baixas que compõem o matorral: a  Silva e os Toxos.  

Imagine ainda o leitor uma trama quase incontável de pequenos caminhos que levam 

pessoas e, cada vez mais raro – pastores de vacas e ovelhas  até praderas, ou até os campos 

e parcelas dos cultivos de milho, de couves, de milho, centeio, trigo ou grellos. Trilhas, 

sendas de terra firme e boa de ser andada, aqui e ali cercadas de lado a lado, entre vários 

trechos, por antigos muros de pedra. Muros baixos e nos bosques cobertos de liquens. 

Corredoiras, caminhos do trabalho desde um tempo ancestral, quando essas finas e 

infinitas estradinhas de terra e pedra eram todos os caminhos que havia para se ir e voltar. 

Muitos desses carreiros e corredoiras por onde caminhei tantas vezes findam sem aviso 

algum em uma pequena clareira de erva verde no meio de um bosque. Voltarei ainda  a 

falar de rumos e caminhos. 

 Todo o múltiplo cenário descrito é ao mesmo tempo generosamente belo e 

suavemente monótono. Pois para qualquer lado que o viajante atento olhe, nunca verá por 

muito tempo o predomínio de uma só paisagem.  Pequenas aldeas de casario, entre casas, 

cortes, hórreos, palomares e, aqui ou ali, uma igrexa e um cemitério de pedra, espalham-se 

salpicadas entre montes, prados  e as outras terras do cultivo. Lugares entre a casa e o 

bosque, entre a natureza e a cultura, onde a cor havana clara dos milhos secos matiza a 

partir de setembro os diferentes tons de verde destas terras de doces ventos e de muitas 

chuvas. 

Convido que leia o parágrafo seguinte apenas quem tiver interesse em conhecer 

algumas estatísticas sobre as terras de Galícia. O país possui 29.434 quilômetros quadrados. 

É apenas um pouco maior do que a metade da Ilha do Marajó, na foz do rio Amazonas.  Ela 

envolve somente o 5,8% de todo o território de Espanha. Possui uma densidade de 89,55 

habitantes por quilômetro quadrado. 



 22 

Ora, feitas as contas, sabemos que 29.434 km2 correspondem a 2.943.400 hectares. E na 

Galícia eles se dividem mais ou menos assim: 2,4% são terras de montanha; 59% terras 

entre as suaves e comoventes colinas galegas; 38,6 de llanura, as terras chãs.  Terrenos 

lavrados somam 477.688 hectares. Há fazendas no Brasil que sozinhas são quase de tal 

tamanho.  Territórios no labrados somam 1.933.761 hectares. O restante são terras tidas 

como improdutivas ou não censadas. Em algumas delas correm até hoje cavalos selvagens. 

Ora, os 2.411.449 hectares de terras produtivas, lavradas ou não, estão divididas entre 

432.449 hectares de explotaciones  agrárias atomizadas em nada menos do que 9.242.337 

parcelas familiares. A parcela média na Galícia é de 0,26 hectares.   

Em boa medida as paisagens galegas, fora as das cidades, podem ser entrevistas como 

um detalhado e tecido entremeado por uma pluralidade de pequeninas aldeias entre prados, 

igrexas, montes, corredoiras e casas de pedra. Casas de outros séculos, muitas delas. Casas 

cobertas, algumas de escuras pedras lisas, outras de telhas de barro e outras, ainda, de 

palha, como as pallotas do Cebreiro, por onde entre altas terras passa o Caminho de 

Santiago, quando se sai do Bierzo e se entra enfim em territórios de Galiza.   

Nas casas camponesas mais antigas e rústicas, e naquelas em que mesmo depois de 

alguma reforma os donos quiseram manter locais e símbolos dos tempos de antes, o lugar 

da velha grande lareira de pedra é preservada. E ela é quase sempre do tamanho ou maior 

do que a cozinha dos apartamentos de Santiago, hoje. Se a imaginação não ajuda a memória 

de familiares e dos visitantes, algumas velhas fotografias mostrarão famílias de um passado 

não tão distante, à volta do fogo de lenha dos montes sob o qual  arde quase em brasa e 

ferve a água que cozinha batatas ou castanhas uma pesada panela de ferro pendurada de 

uma trempe.  

Na aldeia galega as casas não começam com uma varanda aberta aos ventos de maio, 

como nos trópicos. As salas de estar raramente existiam, pois em tempos anteriores as 

famílias de labregos camponeses estavam em casa para prosseguirem dentro dela os ofícios 

domésticos ligados ao trabalho agropastoril, e mais os do preparo de alimentos. E ao redor 

do fogo e não de mesas de visitas estavam ali para comerem os frutos da terra, para 

conversarem breves momentos sobre os assuntos do labor do dia, para orarem aos seus 

santos, e para cedo dormirem em quartos que amontoavam corpos fatigados mesmo num 

domingo. 
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Assim, a cozinha e a lareira eram na casa aldeã a um só tempo o lugar instrumental 

das oficinas que remendavam roupas, consertavam utensílios e transformavam os dons da 

terra em alimentos, e o cenário ritual e  simbólico onde se vivia por instantes a pequena 

alquimia que transforma atos de labor e trabalho em gestos de afetos, de cuidados, de 

desejos e de carências, entre palavras e ritos de reciprocidade e convivência. Haverá de ser 

por isso que até hoje parece impossível a um galego aldeão conversar a fundo com alguém, 

a não ser à volta da mesa da cozinha, ou diante da barra de um bar das vizinhanças? Salas 

de visitas são luxos dos outros. 

 Se eu quiser desenhar aqui os círculos da vida nas aldeias da Galícia, ao vir do seu 

ponto mais próximo ao mais distante, teria que começar colocando o primeiro círculo na 

cozinha. Lembro-me de que quase todas as muitas breves longas conversas  que eu vivi em 

casas das aldeias galegas, foram dentro de cozinhas perto do fogo de um fogão aceso, ou na 

frente de uma lareira.  

Ali conversávamos enquanto a comida fervia nas panelas; aí comíamos em jantares 

que não raro começavam por volta de dez horas da noite e se estendiam até o começo da 

madrugada. Ali bebíamos o vinho branco da Galícia e, depois dele e da farta comida, ali 

tomávamos um, dois ou três pequenos copos de orujo, a aguardente com ervas que encerra 

um jantar galego entre vizinhos e amigos.  

 Ao redor da cozinha os outros lugares habituais da casa aldeã servem à passagem. 

Servem aos cuidados apressados do corpo, pois são raros os banheiros repletos com os 

novos recursos para o banho e complementos. Servem à convivência cerimonial ou a 

assistência ampliada de uma televisão na sala E servem ao repouso. Em várias casas vi 

crianças e jovens estudando nas mesas da cozinha. Vi ali adultos lendo romances ou outros 

livros em cadeiras duras diante das mesmas mesas em que comiam.  

 Fora as casas reformadas segundo padrões estranhos e urbanos, os cuidados com a 

decoração da casa são poucos. Os objetos de adorno subordinam-se aos de utilidade 

cotidiana, e tudo o que dificulta o dever do trabalho é evitado ou abolido. As janelas 

possuem cortinas, pequenas e práticas. Aos meus olhos, quase sempre as janelas são muito 

pequenas e somente durante algumas raras horas de verão elas ficam abertas. Fechadas com 

grossos vidros e entre madeiras (as mais antigas) e metais (as mais modernas) elas 

protegem a família dos rigores do frio e, mais raros, do sol e do olhar do outro, pois mesmo 
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entre família de vizinhos que no nome aldeia convivem gerações, a casa do grupo 

doméstico camponês é o lugar de sua privacidade. 

 Fora alguns gatos sonolentos e alguns cães que as mulheres e as filhas  começam a 

trazer do quintal para a sala, os animais domésticos vivem “da porta para fora” e são seres 

de serviços e são bens de uso e troca. São, como as próprias pessoas, atores da vida galega 

que valem pelo trabalho que fazem, pelo trabalho que exigem e pelos proveitos que 

aportam, entre a comida familiar e a renda doméstica.  Ao vir de dentro de casa para o seu 

quintal, as pessoas da família saem de seu lugar exclusivo e habitam lugares definidos por 

formas de interações entre pessoas e animais, e entre pessoas através de animais. Na casa 

galega tradicional são raros e precários os locais de lazer e deleite. Não há jardins 

elaborados, não há gramados de espécie alguma, e todo o entorno a casa, a começar pelo 

que está no seu porão, são diferentes espaços divididos entre plantas de uso, animais e 

lugares e instrumentos de trabalho.  

Por que a escuridão monótona das roupas pretas, limpas, mas mal tratadas, 

ostensivamente gastas pelo uso dos austeros traxes das mulheres das aldeias? Por que ser e 

viver assim, e associar a uma rusticidade que vai das botas negras das mulheres ao interior 

das casas-oficinas, um certo ar cultural de justificado orgulho galego? Por que na Galícia 

desses tempos que depressa se perdem agora, pelo menos entre os vellos e boa parte dos 

adultos se vive, cresce e envelhece com o corpo curvado sobre a terra, ao longo de dias e 

noites de labor e trabalho. Ofícios de ontem vivos até hoje, que mesmo quando permitem 

raros tempos de rústicos lazeres e festividades não autorizam a que eles sejam dedicados a 

roubar do corpo das pessoas e das casas o que lhes é a sua marca mais galega: o ser e existir 

para o trabalho? Por isso por toda a parte é preciso aprender a conviver com os cheiros 

rudemente fortes dos estábulos e dos campos molhados de purim.  E com os canteiros de  

plantio ostensivo de nabizas e de berzas, onde floresceriam rosas e dálias nem outros 

cantos de Europa.   

Nas paróquias galegas entre suas aldeias, e nas aldeias entre as suas casas, muros de 

antiga pedra separam úmidas corredoiras de velhos quintais cujo valor quase único está no 

guardarem os artefatos da vida e do trabalho. E no servirem também para abrigar os trastes 

domésticos do labor diário, senhor dos tempos do raro lazer. Tudo ao redor das casas 

parece querer significar - para os do lugar e para os de fora - que por ali não houve e nem 
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há tempos e lugares para uma ociosa beleza que acolha o desejo do puro prazer do simples 

“estar aqui”. Mas em que outros lugares da Europa casas de pedra, mesmo quando pobres, 

são pequenas obras de tal arte, sobretudo quando semeadas  junto aos encantadores hórreos 

– um outro símbolo de Galícia, ao lado dos cruceiros das encruzilladas.  

Uma sempre comum e rotineira cena de lá. O momento em que após o dia de trabalho 

a mulher galega tira no escurecer da noite da cabeça o chapéu de palha e o lenço negro que 

lhes cobriam a cabeça, para então estar dentro da casa. Pois fora dela ela os preserva 

mesmo nos labores diários do alpendre e do quintal. E à margem dos serviços, labores e 

trabalhos de todos os dias, de um domingo ao outro, não há o que fazer fora de casa, a não 

ser nos raros momentos de visitas e de festas, em que as vimos vestidas sem os chapéus dos 

momentos do trabalho, mas, pelo menos entre as mais velhas, com o mesmo negro escuro 

em traje de missa e de festa.  

Do que vi e vivi, posso testemunhar que tudo sugere na Galícia uma densa, profunda, 

misteriosa e multicolorida vocação para a beleza. E ela transita da gaita de fole aos zocos 

de madeira lavrada e que eram calçados por homens e mulheres - e que nada devem aos 

tamancos holandeses - e pelas lareiras das casas e, mais ainda, os cruzeiros das estradas e 

dos cantos e recantos das aldeas. E, nelas, a delicada e encantadora construção de milhares 

de capelas rurais. E mais a fina arte de santoria e a fabricação ancestral dos inigualáveis 

instrumentos musicais. E deles às músicas e aos bailes; e à beleza radiosa de mozos e de 

rapazas - como as vi, trajadas e veludos e de várias cores - bailando com a graça perdida 

em outras regiões rurais das mesmas “europas” floridas e perfumadas. 

Visitei certa feita uma aldeia nos altos de Negreira, entre terras altas não muito 

distantes do tramo eu vai de Santiago de Compostela ao Cabo Fisterra . Não moravam ali 

mais do que dois pares de vellos. Ele me falou de Pontevedra, uma aldeia inteiramente 

abandonada em outros altos, sobre o rio Tambre. Existem algumas outras aldeias assim por 

perto, e existem muitas entre os Ancares e o Cabo Fisterra, na Galícia. Minha amiga contou 

que algumas aldeias inteiramente ou quase abandonadas começam a ser habitadas por 

novos comparadores, às vezes vindos de longe. São veranistas do Norte da Europa que 

adquirem entre os singelos e belos montes da Galícia uma casa de velhas pedras, aos 

pedaços, em uma aldeia de sonhos e fantasmas. E pagam por ela um preço mais baixo do 

que o custo de meio jardim em suas terras pra  além da Espanha e da França.  
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Quando as pessoas da Galícia falam das aldeas no passado, lembram lugares bastante 

mais habitados antes do que agora, mesmo nos duros tempos da fame e das duas ou três 

ondas de emigração para as Américas e, depois, para o Norte da Europa. Uma Europa de 

estranhas línguas que até hoje em dia, embora em muito menor escala, recebe homens e 

mulheres galegas,   migrantes sazonais. E envia à Galícia jovens veranistas em busca das 

praias e do pequeno mundo pitoresco desse quase “fim do mundo”.  

A julgar pelos relatos escritos e pelas inúmeras fotos de livros e de álbuns que andei 

lendo e vendo, mesmo nos tempos mais difíceis havia uma vida de aldea que foi a segue 

sendo a marca da Galícia, e que agora parece se perder depressa. Mas não tanto. Pois 

quando olhadas de dentro inúmeras aldeias galegas estão ainda povoadas de vida,  de 

chaminés com fumaça, de campos de trigo e de milho pendoados, de vacas nos estábulos e 

nos prados, de traballos dos homes e das mulleres, e também da alegria ruidosa das 

crianças. Mesmo quando as casas com fogões acesos da manhã à noite alternam-se com 

velhas moradias com as portas trancadas há tempos e à espera de ninguém. Ancestrais 

moradias hoje com velhos telhados sonhadores,  ruídos entre chuva e ventos há anos, e 

agora habitados por corvos e corujas. 

  No entanto é errado imaginar as aldeias galegas como um lugar de moradores 

monotonamente envelhecidos e uniformes em quase tudo. Claro, este é o modo de perceber 

entre peregrinos e turistas apressados, e também o de livros e álbuns dedicados a exagerar 

uma antiga ou atual tradicionalidade de um modo de vida persistentemente camponês entre 

as aldeias. Várias  aldeas de toda Galícia são lugares social e culturalmente bem mais ricos 

de vida e plenos de uma saudável diferença do que se poderia  ou desejaria imaginar. Não 

há de ser por abrigar uma catedral como a de Santiago e alongar um caminho de peregrinos 

que chegam a ela, que o país dos galegos deve ser entrevisto como um “fim de mundo” 

para do no tempo. 

Mas espanta saber que a Galícia abriga em tão pequenino território mais de trinta mil 

lugares de povoação.  Um leque de vocações diversas do viver e do habitar. Um cenário 

entre rias e montanhas  que vai de aldeias abandonadas por completo até outras  em 

vertiginoso processo de neo-povoamento. Que vai também de aldeias uniformes quanto à 

persistência de um modo de vida ancestral, até aldeias bastante modernizadas de casa em 

casa. 
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Caminho, Caminhos 

Senhora de um território tão intensamente salpicado de pequenas aldeas, que se 

reúnem em paróquias que, à sua vez, congregam-se em concellos (os nossos municípios) 

toda a Terra de Galícia não poderia ser menos do que isto, um encruzilhada de e entre 

miríades de caminhos. E os “de Santiago” serão apenas alguns poucos entre tantos e tantos. 

Quem fala em terras de Espanha algum dos “Caminhos de Santiago” haverá de 

recordar entre os passos e as memórias, que tanto as paisagens que se veem desde um 

caminho quando os caminhos que se desenhem entre paisagens, são múltiplos e se sucedem 

entre as suas variedades. 

Ora caminha-se nos acostamentos de grandes rodovias. E aqueles são os piores 

momentos, felizmente raros quando se sai de terra de Castilla e León e depois do monte 

Cebreiro salta-se do Bierzo para a Galícia. Outras são ainda estradas asfaltadas. Mas agora 

pequenas vias vicinais bem menos ativas no movimento dos carros. E outras, as mais 

frequentes, belas e desejadas, são as pequenas estradinhas de terra. Tramos do Camino que 

ora vagem entre terras planas – chãs – ora se alteiam entre colinas, montes ou mesmo 

montanhas, como nos Pirineus e no Cebreiro. Pequenas estradas ao longo de prados, 
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praderas, terrenos de labradios. Ora corredoiras sinuosas que aqui saltam um riacho de 

águas claras, e acolá sobem um trecho de monte. 

O melhor da Galícia inteira, o mais tocante, são essas pequenas vias que desenham 

um mapa nem turístico e nem oficial, e que, no entanto, guardam os cenários mais 

identitários do país dos galegos.   

Emília Pardo Bazan, a sonora escritora de Galícia, fala assim de seus caminhos. 

Para subir a los castros habia que dejar a um lado el monte (que em galego, 

mas não em espanhol, significa: “bosque”) y el encinar, torcer a la isquierda y 

penetrar em uno de los caminos hondos, característicos de Galícia, sepultados 

entre dos heredades altas y cubiertos por um pabellon de maleza que crece em 

sus bordes: caminos generalmente difíciles, porque la llaga del carro los surca 

de profundas zanzas, de indebles arrugas... y, sin embargo, encantadores, 

poéticos... Quién estuviera hecho a conocer estos caminos hondos y el país 

gallego en general no se admiraría de las particularidades que presentaba 

aquella corredoira, así en su virginidad y misterio, como en ser más honda que 

ninguna
9
.  

 

 Algumas costumeiras expressões galegas pretendem traduzir palavras e ideias sobre 

o caminho e o caminhar. Algumas quase soam como em português. Vejamos: camiñar, 

seguir um camiño, coller um camiño, porse em camiño, irse por bo o por mal camiño.  

Na página 11 do livro que nos tem acompanhado entre as trilhas deste capítulo, 

Ignácio Martinez Eiroa atribui a P. Sarmiento e P; Crespo o haverem recolhido uma 

coleção de nomes para qualificar variedades de caminhos na Galícia. Vejamos:  

Abaixada, andada, andadura, andaime, andameo, andame, anfraito, atallo, 

brita, caella, canella, castella, claxa, calzada, camiño, camiño de carro, 

camiño de rodas, camiño de ferradura, camiño novo, camiño vello, camiño 

cubierto, estrada, carral, carrexo, carreira, carreirón, corrileira, carroucha, 

carroucho, congrosta, corredoira, corga, conguexa, passo, quello, supé, via, 

vieira, venelam, viela, vielina, rúa. 

 

Se nas e entre as aldeias as casas e os seus entorno são domiciliares, domésticas, 

propriedade familiares, os caminos são coletivos. Breves ou longas estradas de todos e de 

ninguém os caminhos das e entre as aldeias e paróquias desde o passado remoto congregam 

os vecinos a que se unam para preservá-los.  

                                                 
9
 Tal como está na página 10 de Galícia – Finis Terrae. Sem maiores indicações sobre o trecho original de 

Emília Pardo Bazan. 
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Imagino que esta seja uma boa metáfora para a ideia e a realidade do caminho. 

Vivemos em casas que são nossas. Mas qualquer caminho é plural. É uma construção 

coletiva e torna-se ao longo dos tempos não apenas uma escolha de rumos por onde se vai, 

mas um eixo de encontros. Caminho é o lugar onde, saindo da casa onde vivo, para ir ao 

encontro do que está além de mim mesmo. Caminho para Sair de mim e ir ao encontro do 

Outro. 

Lembro-me de conversar com um crego – um padre – de entre-aldeias dos montes 

Ancares. Ao redor da lareira onde assávamos castanhas ele narrava tempos idos quando os 

aldeões vizinhos se reuniam para abrir caminhos entre as aldeias. Ou, em meses de inverno, 

para livrá-las do gelo e da neve que impediam o trânsito entre aldeias. Até hoje algumas 

aldeias nas montanhas ficam isoladas durante dias por causa da neve. E da janela ele me 

apontava rumos com o dedo indicador, e recordava tempos de duros trabalhos com 

ferramentas anteriores aos anos em que chegaram à Galícia e aos Ancares as primeiras 

máquinas mecânicas.  

Quem faça algum tramo do Camiño de Santiago nem sempre se dá conta de que 

trafega, aqui e ali, entre trechos de pequenas estradas que para os “do lugar” não servem 

para levar o caminhante a Santiago de Compostela. São estradas vicinais que levam alguém 

da casa ao lugar da lavoura, dela a um pasto, e dele a um monte onde crescem há séculos 

árvores de uma família, de uma aldeia, de uma comunidade vicinal.  

Em uma terra onde, à diferença de Inglaterra ou Suíça, há poucos rumos por onde se 

trafegue movido apenas pelo desejo da caminhada, ou em busca de uma paisagem de beleza 

e de deleite – e elas são infinitas na pequenina Galícia – quase toda a estrada, qualquer que 

seja o seu comprimento e o seu estado, serve a estreitar convivências, ou serve às 

conveniências do trabalho de cada dia. Antes dos carros e outra máquinas, eram carros de 

bois (ou de vacas) os que trafegavam com uma demorada lentidão, entre camiños e 

corredoiras da Galícia. Alguns últimos remanescentes deles ainda podem ser vistos em 

alguma velha estradinha de entre-aldeias.  

Em meus longos dias de viver na Galícia, lembro que uma boa parte, eu vivi dentro 

de pequenos caminhos ou ao longo de caminhos mais longos, alguns deles dentro de 

Santiago de Compostela, outros ao redor de todo o seu entorno, entre os rios Sar e Sarela. E 

outros, os mais recordados hoje, entre  outras carreteiras, corredoiras e sendas de aldeias, 
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por onde eu vagava e viajava de toda  uma manhã e, não raro, ao largo de um quase dia 

inteiro.  

Tal como escrevo aqui em algumas páginas e tal como, com muito mais tempo e 

espaço escrevi nos dois primeiros livros desta “Sequência Galega”, vim a Galícia para 

investigar a vida cotidiana em aldeias da Galícia. E minha pesquisa mais longo foi vivida 

entre as aldeias da Paróquia de Santa Maria de Ons. Um conjunto de seis pequeninas 

aldeias pertencentes ao Concello de Brión, nas terras altas da Amahia, no caminho entre 

Santiago de Compostela e o Cabo Fisterra (Fisterre, Finisterrae = Fim da Terra). 

E descobri lendo que existe uma antiga legenda que estende a história mais remota 

do Caminho de Santiago até Ons. Eu a transcrevo aqui tal como a encontrei no livro que 

cito após o texto em galego. 

 

Ons 

Adeas ou lugares: Fonte Paredes, A Igrés (A Igrexa), Nos, Pazos, Salaño 

Grande e Salaño Pequeno. foi a xurisdicción da Amahía, pero grande parte 

pertencia ó couto de Salaño, formado polas duas aldeas asi denominadas. 

A tradición xacobea situou aqui un dos primeros milagres do apóstolo Santiago 

(...) cando trouxeron a enterrá-los restos a Galicia, os seus discípulos 

solicitaron licencia para facelo á raiña Lupa, pero díxolles que tiñan que ir a 

Duio (Fisterra), a pedirlle a Regulo, que os mandou prender, sendo liberados 

de noite por um anxo. Ó inteirarse de que fuxiran saiu co exército na súa 

persecucución, peró ó passar sobre a ponte de Ons derrubou-se, morrendo 

afogados nas augas do río Tambre os maís dos soldados, Segundo parece, esta 

lenda refriase á chamada “Ponte Pias”, documentada xa a comezos do século 

XIII
10

. 

Algumas páginas mais adiante trilharemos um outro capítulo. E será para falar de 

caminhos que entre os seus diferentes nomes e rumos possuem uma só direção: Santiago de 

Compostela.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Está na página 241 do livro Brión – história  economia  cultura  arte, de Claudio Gonazález Pérez, pela 

Editorial Toxosoutos, de Noia, em 1998. 
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Quando foram os galegos os peregrinos 

 

Cruzar o grande oceano em busca de trabalho e  vida 

Durante mil anos e mais anos a Galícia foi um dos finis terrae europeus. Em um dos 

cabos em que a terra galega se adentra o oceano imenso, acreditava-se que ”ali” o mundo 

de terras, plantas, animais e seres humanos terminava.  

No século XVIII vários portos de Espanha foram abertos para o comércio com as 

Américas. Um deles é A Coruña, na Galícia. Até então era a Galícia uma região a noroeste 

da Península Ibérica, apenas não isolada dela e de toda a Europa por causa do Caminho de 

Santiago. Mesmo Compostela, e até mesmo as outras cidades da Galícia, eram pouco mais 

do que vilas de camponeses e de pescadores.  

A Coruña não tinha cinco mil habitantes quando começou a comerciar com as 

Américas. Santiago de Compostela era então a cidade mais importante e procurada. E o 

túmulo do apóstolo foi durante quase mil anos a razão única pela qual as pessoas de fora 

entraram Espanha adentro e cruzaram terras de Galícia primitiva ainda. E, ao ver de alguns 

peregrinos-cronistas, uma região quase selvagem. Que cada peregrino levasse  nas mãos 

sempre o seu bastão. Ele servia a ser mais do que um símbolo de quem caminha. Servia de 

defesa contra os lobos e os cáns, e também contra assaltantes.   

Vindo pelo Camiño do Norte, pela Ruta Cantábrica ou desejando realizar a romaria 

mais completa para quem vinha pelo Caminho Francês ou pelo Caminho Português, alguns 

peregrinos alongavam por três dias a jornada, e  chegavam até o Cristo de Finisterra. E do 

alto, reverentes, eles olhavam desde os penedos o último chão de terra do continente, o 

perdido horizonte do mar imenso, ali onde o mundo começava a acabar. 

Quando A Coruña e, mais tarde, Vigo começavam a comerciar com os portos das 

Américas, a direção do pequeno fluxo comercial da região desloca-se do interior para o 

litoral e de Santiago de Compostela para  a mais mercantil e cosmopolita A Coruña. Daí até 

os nossos dias Santiago de Compostela será um lugar de vocação mais religiosa, sagrado, 

peregrina e turística. Muito embora seja também uma cidade francamente universitária. Um 

lugar lembrado porque par ali se vai peregrinando, de um modo ou de outro.  A Coruña e 
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Vigo serão lugares comercialmente profanos e progressivamente prósperos de onde se parte 

mar adentro  em busca de peixes, de mercadorias ou de comerciantes.  

Ainda no século VVIII cria-se em A Coruña uma Companhia de Correio por mar com 

as Américas. Ela dispõe de barcos rápidos e seguros, e em pouco tempo acrescenta à 

correspondência um breve e próspero comércio de bens e de pessoas, e de ida e volta. Em 

barcos rápidos, seguros e bem armados não vale a pena transportar qualquer carga por mar. 

Assim, os barcos da Companhia especializam-se em levar produtos artesanais e derivados 

da Galícia ou de Portugal, muitos deles contrabandeados e vendidos nas Américas como 

produtos galegos. E das Américas trazem prata e outros bens de valor. e em trazer prata. 

Em poucos anos o porto de A Coruña tornou-se um dos principais entrepostos ibéricos do 

comércio da prata americana. No entanto, logo a seguir controle inglês imposto ao 

comércio da prata e de outros bens da África e das Américas fez com que os “negócios por 

mar” descaíssem depressa.   

A partir dos anos cinquenta do século XVIII A Coruña torna-se também um porto 

voltado ao mercado de negros escravos para as Américas. Com a prata vindo e o negro indo 

para as Américas, a cidade cresce e depressa enriquece. Algumas de suas famílias 

enriqueceram em pouco tempo e através da venda de escravos às Américas tornaram-se 

ilustres e benfeitoras na Galícia. Entretanto uma cidade portuária rica não sustenta um país 

empobrecido no campo, antes de aprender a tornar-se ganadeiro e passar a  viver também 

da exportação de carne para a Inglaterra, para Portugal e para outras regiões da Espanha, 

principalmente a Catalunha. Quando a Inglaterra começou a perseguir navios negreiros, foi 

justamente em alguns deles, que depois de adaptados para novos fins, a mesma Companhia 

de A Coruña começou a oferecer lugares para as viagens dos primeiros migrantes galegos 

modernos às Américas. 

No começo de um ainda tênue fio de trocas, sabe-se que índios das Américas 

pagavam o preço dos produtos galegos que adquiriam  com a venda de sua força de 

trabalho para a produção de prata que em boa medida era exportada à Europa através da 

Galícia. Os galegos que por alguns anos obtinham negros da África e os embarcam aos 

portos das Antilhas, acabaram embarcando os seus próprios filhos para as cidades e, em 
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menor escala, para os campos das três Américas
1.

 Teriam vários sombreiros das  cholas 

quéchuas e aymaras vindo das mãos de artesãos da Galícia? 

 

De um e outro lado do “Mar Tenebroso” 

A epígrafe do prólogo de O Imperialismo Ecológico não poderia ser mais alucinada, 

gloriosa mesmo: 

  Dai-me uma pena de condor! Dai-me o Vesúvio como tinteiro! 

  Amigos, sustentai o meu braço! 
2.

  

 

Ele vai falar de uma epopeia. Uma longa epopeia de mil anos, entre o ano 900, em 

plena Idade Média, e 1900, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea. Talvez, 

a seu ver, a única longa epopeia definitiva da espécie humana. O salto sobre os mares, 

milênios após a repartição de Pangeia, quando os navegantes das várias europas começaram 

a dominar o segredo dos ventos e a atravessar os oceanos. Toda a história de Ulisses seria 

um desmesurado delírio de crianças. Ele apenas arranhou algumas costas e ilhas do 

Mediterrâneo, sempre tão perto de casa que podia sentir os seus odores por toda parte. 

Mesmo na conhecida lenda, os apóstolos que trazem o corpo de Santiago martirizado não 

fizeram uma viagem digna de um milagre. Saíram por mar desse a Palestina, logo 

atravessaram o Mediterrâneo, ultrapassaram as Colunas de Hércules – o Estreito de 

Gibraltar - subiram alguns quilômetros mais ao Norte e entraram terras adentro por uma ria 

galega, perto do lugar de Iria Flavia, um belo nome romano. 

Os primeiros saltos europeus foram feitos entre escalas e resultaram em colônias 

fracassadas em um novo continente. Os povos nórdicos escalaram pela Islândia e a 

Groenlândia para chegarem às costas da América do Norte. Trilhas de um mar frio e 

escuro, mas previsível: a terra e o gelo estavam por toda parte, sempre adiante, rumo oeste. 

As grandes navegações esperariam ainda cerca de quinhentos anos. Seria preciso um 

notável avanço na construção dos primitivos navios de oceano – naus e caravelas -  até a 

descoberta de um sistema de velas que tornasse possível velejar contra o vento. Também 

seria preciso aguardar o avanço de certas concepções sobre o mundo e o homem. Afinal, o 

                                                 
1
 Estas ideias, muito novas para mim, foram apresentadas pelo Prof. Luís Alonso Alvarez, de A Coruña. Ele 

foi um dos debatedores de palestras e mesas redondas durante o Iº. Encontro de História Galega, no dia 

dedicado ao espaço rural galego, em 6 de maio de 1992. 
2 Do Prólogo do O Imperialismo Ecológico - primera expansión biológica de Europa - 900/1900, de Alfred 

W. Crosby, publicado em espanhol pela Editorial Crítica, de Barcelona, em 1988, pg. 13. 
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primeiro era redondo e sem abismos sem fim. E o segundo um dia seria capaz de voar e 

sonharia horizontes sem sim. Seria necessário desenhar novos mapas e reformular mitos, 

crenças e teorias. Mas, mais do que tudo, seria preciso conhecer a direção de ventos 

desconhecidos, e colocar tudo isto diante de reis e mercadores sequiosos por novos reinos e  

novos mercados. Mesmo que tudo isso fosse disfarçado na intensão evangélica de 

cristianizar “todo o orbe terrestre”.  

 Há europeus por todas as partes do planeta e somente ocidentais europeus estariam 

originalmente tão dispersos assim.  As sociedades de outros povos expandiram-se mais 

limitadamente, e os seus planos de ocupação voluntária ou forçada de outros territórios 

obedeceria a um óbvio sentido lógico, como  no caso de chineses e povos árabes. Fora 

exceções limitadas, os asiáticos vivem na Ásia. Os africanos foram a força esparramados 

em três continentes, mas estão localizados maciçamente sempre próximos dos trópicos. Os 

grupos autóctones americanos estão nas Américas e o mesmo acontece com os australianos, 

ainda que em tempo remotos tenham sido povos primitivos vindos de leste e de oeste, os 

primeiros povoadores das Américas. Viajantes árabes e de outros povos trafegaram desde o 

passado medieval entre terras longínquas e alguns deles foram os primeiros geógrafos 

planetários.  Mas apenas os europeus partiram de seus portos em aventuras de conquistas de 

uma maneira crescentemente persistente. Desde fins doa anos quatrocentos eles começaram 

a “descobri” e a ocupar todos os quadrantes da terra, obedecendo a planos imperialistas de 

descoberta, conquista, domínio e exploração de terras, recurso e pessoas.  

  De uma maneira diversa do como agiram outros povos navegantes que os 

precederam, a partir das viagens de Cristóvão Colombo e mesmo muito antes - se levarmos 

em conta as primeiras ocupações da América do Norte por povos nórdicos - os europeus 

pouco a pouco “descobrem” e se apossam de territórios em todos os outros continentes. 

Eles desbravam e conquistam terras e domínios de povos autóctones e fundam a poder de 

ferro, fogo e cruz, as suas possessões em territórios nunca vazios de povos e culturas.  

Mas, ao realizar os sucessivos grandes saltos sobre o “Mar Tenebroso” os 

marinheiros, navegantes e conquistadores europeus ocuparam de forma muito diferenciada 

os territórios que descobriram e  conquistaram. A Mesoamérica, o Altiplano Andino, as 

amplas áreas temperadas da América do Norte, do sul do Brasil, de boa parte da Argentina 
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e do Uruguai, as pradarias norte-americanas e a Floresta Amazônica conhecerão destinos de 

ocupação muito diversos. 

 Alguns autores sugerem razões de política econômica e de imaginários 

determinantes de diferentes padrões de colonização para compreender algumas oposições 

muito evidentes. Assim, aos peregrinos ingleses e outros ocupantes anglo-saxões de terras 

ao norte do Rio Bravo interessam territórios vazios de seres humanos para serem ocupados 

por comunidades europeias de agricultores e, mais tarde, de pecuaristas ganadeiros. Para o 

conquistador ibérico interessam vassalos cujos tributos ou cuja força servil de trabalho 

pudessem produzir rápidas riquezas. No final do século XVIII há “três Américas” muito 

diferentes do ponto de vista do modo europeu de ocupação do solo, de acordo com Frederic 

Mauro
3
. 

1º.  a América da Hacienda - predominante nas terras dos planaltos elevados do 

sistema montanhoso ocidental (os Andes, a América Central, o Planalto Mexicano, as 

Montanhas Rochosas), assim como as planícies temperadas, como as do Sul do Chile;  

2º. a América da plantation ou da habitação - ao longo da “América tropical”, nas 

planícies costeiras do Brasil das Antilhas e ao Sul dos EUA, das treze Colônias, onde se 

cultiva a cana, o tabaco, o anil, o algodão, o cacau e o café e para onde se importa mais 

maciçamente o trabalho escravo do africano; 

3º. a América da “farm” - aquela que reproduz uma agricultura de tipo propriamente 

europeu, através de grandes ou médias propriedades diretamente exploradas ou entregues a 

arrendatários. É a forma de agricultura dispersa em geral pelas zonas temperadas da 

América do Norte, de partes do Sul da América do Sul e, mais raro, de áreas tropicais 

favoráveis. 

 Se Frederic Mauro estendesse o seu olhar ao longo dessa “terceira América”, 

diferenciado  pequenas subáreas existentes em todo o sul do Brasil, de boa parte da 

Argentina e do Uruguai, e se ele depois esticasse o mesmo raciocínio a outros mundos 

conquistados pelos europeus após a “Conquista da América”, como territórios da África do 

Sul, da Austrália e da Nova Zelândia, ele desenharia o mapa do que Alfred Crosby irá 

chamar de Novas Europas.  

                                                 
3 Frederic Mauro, Origens da Desigualdade entre os Povos da América, Editora Brasiliense, São Paulo, 1986, 

págs. 22 e 23. 
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 Procuremos compreender o pluri-mapa desses vastos territórios  separados por 

quase todos os oceanos do planeta. Os Europeus conquistaram povos e territórios de todas 

as três Américas, da África, de pequena parte da Ásia e de toda a Oceania. Mas eles só 

reproduziram tipos de economia, sociedade e modos de vida propriamente europeus nas 

“Novas Europas”, ecologicamente delimitadas pelos dois trópicos – Câncer e Capricórnio -  

e preferencialmente situadas em e entre zonas temperadas pela latitude ou pela altitude. E 

também, no limite, em áreas não-temperadas, mas de alguma maneira propícias à 

transposição dos recursos de agricultura e pecuária da Europa para os “novos mundos”. 

Plantas e animais europeus, ao lado de suas tecnologias de produção e beneficiamento. E 

também as suas enfermidades.
4
  

 Durante cerca de dois séculos a vinda de europeus para as Américas foi muito lenta. 

Ela foi muito mais uma ocupação político-militar do que propriamente uma ocupação 

comunitária e socialmente diferenciada e  ampliada.  Logo, ela se apoiou bem mais na 

presença de instituições metropolitanas entre as novas  “possessões”, bem mais  do que em 

uma  ampla e permanente ocupação de colonos. Os reinos e impérios conquistadores de 

Europa estavam de início mais ocupados em drenar rapidamente as riquezas transportáveis 

- como ouro, a prata e o diamante – do que  em estabelecer pluri-economias agrícolas 

dirigidas ao mercado. Economias fundadas na agricultura extensiva, tal como o tabaco, o 

açúcar e o algodão, que logo em um segundo momento vieram a se estabelecer e 

consolidar. Economias inteiramente dependentes do trabalho escravo. No início, senhores 

do poder e das riquezas nas Américas estavam mais ocupados em administrar as 

populações locais subalternas, do que propriamente transpor amplas frentes europeias de 

emigrantes para os novos territórios. Uma exceção, mesmo assim relativa, foi a das 

colônias do Norte dos Estados Unidos de América. Transcrevo Alfred Crosby em sua 

versão em espanhol. 

En 1800, Norteamérica, tras casi dos siglos de exitosa colonización 

europea, y a pesar de ser en muchos sentidos la más atractiva de las 

Nuevas Europas a los ojos de los emigrantes del Viejo Mundo, tenía una 

población de menos de 5 millones de blancos, más alrededor de otro 

millón de negros. La parte meridional de Sudamérica, tras más de 

                                                 
4. Assim, em Crosby: ¿Donde se encuentran las Nuevas Europas? Aunque dispersas geográficamente, se 

hallan en latitudes similares. Todas ellas, o a menos las dos terceras partes, se sitúan en zonas templadas del 

norte y del sur, lo cual significa que gozan de climas extraordinariamente similares. Crosby, pg. 17. 
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doscientos años de ocupación europea, estaba aún más rezagada, con 

menos de medio millón de blancos. Australia contaba con sólo 10.000, y 

Nueva Zelandia seguía siendo un país maorí.  

 

 A celebração altaneira das conquistas europeias de territórios dos “confins do 

Mundo” em geral olvida ou torna opaco este fato. A lentidão da transferência maciça de 

europeus para as Novas Europas, ao lado dos processos de trocas forçadas de sujeitos 

étnicos e de destinação mercantil de territórios tomados dos índios e entreguem ao trabalho 

dos negros, como um preâmbulo à vida, tempos mais tarde, de levas de migrantes europeus.   

Um marcado caráter étnico de que se reveste boa parte de uma  memória europeia 

sobre a conquista da América, nos convida a esquecer  que durante dois séculos e, em 

algumas regiões, durante dois séculos e meio a três séculos, o drama da conquista é um 

assunto que envolve milhões de índios, milhões de negros e um número muito menor de 

brancos europeus. E estes últimos “sujeitos das Américas”, chegados ao continente com 

uma outra consciência de seus direitos, mesmo quando migrantes operários. Não foram eles 

os primeiros anarquistas e socialistas nas Américas?  

De maneira brutal e muito mais do que nas outras terras de conquista,  a história das 

Américas foi a de uma pluri-forma de  expropriações de terras dos índios pelos brancos que 

roubaram da África homens e mulheres de outros povos tribais para fazerem-nas virem 

trabalhar nas terras roubadas aos indígenas. As veias e vias se abriram não apenas nas 

Américas, mas ao longo de todos os territórios até onde os europeus souberam chegar 

quando aprenderam a dominar os ventos do sul e esqueceram de crer no terror mítico das 

terras e dos mares desconhecidos. 

 Para ficarmos com um só exemplo, até perto da sua Independência (1922), e mesmo 

ao tempo da Abolição da Escravatura (1988, ainda durante o Império do Brasil) O Brasil é 

um país com uma predominância de povos indígenas - mesmo depois de seguidos 

genocídios e etnocídios - e de negros escravos ou já tornados livres.  Em algumas cidades 

das Minas Gerais havia entre o final do Império e o começo da República, de seis  a oito 

negros para cada homem branco.  Feitas as contas, em uma nação desde a Colônia aberta à 

miscigenação, o Brasil foi e segue sendo uma sociedade de mestiços de índios com brancos 

e, mais ainda, de negros com bancos e mesmo de  índios com negros. Uma história pouco 

conhecida esquece que não foram as tropas portuguesas as que seguidamente atacam e 

depois destruíram as Reduções Jesuítas dos Sete Povos das Missões, ao sul do Brasil, na 
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Argentina e no atual Paraguai. Foram “brasileiros” paulistas, bandeirantes mamelucos, 

mestiços de “bugres” com brancos, falantes de uma língua indígena de suposta origem tupi, 

já mesclada rusticamente com o português, o “Nheengatu”, ou “Língua Geral”. 

 A ocupação desigual dos territórios das Américas delineia o destino dos povos 

autóctones. Eles serão os servos em Potosí de onde saia às toneladas a prata levada para a 

Europa. Mas serão depressa expulsos ou exterminados das regiões auríferas e diamantíferas 

das Minas Gerais e dos caminhos e minas do Centro-Oeste brasileiro, onde serão negros 

escravos os mineradores do ouro e do diamante. Por séculos eles serão deixados em uma 

ténue paz relativa entre os fundos da Amazônia, no extremo Sul da Argentina e do Chile, na 

Patagônia e nos extremos ao Norte das Américas. Os escravos serão concentrados em 

minas brasileiras e nas imensas plantations também do Brasil, das Antilhas tropicais e do 

Sul dos Estados Unidos.  

Quando estudam os saltos migratórios em direção às Novas Europas de três 

continentes, pesquisadores europeus focam o seu olhar nas condições sociais e econômicas 

da Europa compreenderem com tal neo-expansão europeia tenha acontecido. Sabemos que 

entre 1820 e 1930 mais de cinquenta milhões de europeus saltaram de seus campos, de suas 

aldeias e de suas cidades para as terras das Américas e, em muito menor escala, da África e 

da Oceania.  

E será necessário levar em consideração também as condições sociais e econômicas 

ocorridas nas “terras de conquista” ao norte e ao sul do Equador. Terra e territórios que  

terão sido aos poucos preparados e tornados vazios de povos autóctones – a “limpeza 

étnica”. Terras que ainda “virgens” será em breve depressa devastadas de uma diversa 

ecologia nativa. Uma natureza tida como inútil ou mesmo ameaçadora aos olhos dos 

brancos chegados da  Europa. O machado será um de seus instrumentos mais úteis e 

usados. 

Algumas economias primitivas de mercado chegaram ao seu limite. Algumas minas 

de ouro, diamante e prata foram exauridas em breve tempo. Em muitos lugares das 

Américas não eram mais encontrados indígenas autóctones em quantidade demográfica 

compensadora para serem tornados servos. E cada vez mais, e pelas mais diferentes razões, 

na Louisiana, em Cuba ou no Brasil é a cada dia menos compensadora a importação de 

negros escravos. Há uma revolução industrial no horizonte ou já em cidades da Inglaterra. 
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Chega também às Américas um tempo de transformações políticas, tecnológicas e 

demográficas, vindas de um velho continente que oscila entre a máquina e vapor e as 

grandes fomes na Irlanda e na Galícia. Alguns reinos se unificaram e outros iriam 

desaparecer. Entre um lado e o outro do Oceano Atlântico mapas e territórios seriam 

redesenhados. Sociedades e economias seriam depressa modernizados. A palavra 

“progresso” sai de alguns hinos pátrios e de alguns livros de futurólogos e se torna a moeda 

de troca de políticos e de capitalistas.   

Mais tarde ela será substituída por uma mais moderna: “desenvolvimento”. E esta 

palavra tenderá a traduzir vocações opostas. Será o “desenvolvimento”  dos senhores do 

poder e do capital. Será o “des-envolvimento” de povos autóctones, primitivos ou 

tradicionais dos dois  lados do grande mar-oceano. Eles serão obrigados a prender a se des-

envolverem daquilo que por milênios terá sido a substância de  seus modos de vida. No 

entanto, de maneira afortunada, não entre todos os povos. E não inteiramente em cada um 

deles, entre guaranis e galegos.    

As três Américas já não são mais uma perigosa terra de aventura e nem territórios 

diversos de pura e simples sangria de matérias primas. O que falta fazer para “limpar 

territórios” destinados à chegada em massa de novos colonos será feito em pouco tempo. E 

esta obra de criação de novos “vazios territoriais” será administrada por governos já 

nacionais de algumas ex-colônias recém-libertadas, como o Chile, a Argentina, o Brasil e 

os EUA, e  pelas primeiras levas destes próprios colonos. Um dos casos extremos foi a 

“Guerra do Deserto” dos argentinos. Outro foi  a “limpeza ambiental” (extensão de 

florestas nativas) e a “limpeza humana” (extinção de povos indígenas) no Sul do Brasil. E 

atos assim foram inúmeros ao longo de longos e sangrentos anos. 

 Quinhentos anos depois do começo da conquista das Américas alguns latino-

americanos gostam de lembrar o efeito genocida dos primeiros anos. Mas esquecem dos 

efeitos de sua continuidade em anos posteriores e pós-in dependência nacional.  Não será 

ao acaso que depois das ações iniciais de conquista de regiões tropicais onde seria 

proveitosa a agricultura de plantation ou da atividade extrativa de madeiras ou minerais, foi 

em territórios  temperados e propícios à criação de futuras Novas Europas, que as ações 

contra os nativos seriam mais extremas. Alguns novos governos nacionais em busca de 

colonos que viessem povoar e desenvolver vastidões de territórios declarados ou tornados 
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“vazios”, levaram governos nacionais a firmarem acordo com nações da Europa mediante a 

oferta de vastidões de novas terras de um anunciado paraíso: terras virgens,  férteis, 

promissoras e limpas de  perigos “naturais” – seres humanos autóctones incluídos
11

.  E o 

que é que “suja” as terras das Novas Europas são: os vegetais nativos tidos como não 

comercializáveis segundo os novos termos aplicados às mercadorias vindas da agricultura e 

da pecuária; os animais nativos das Américas capazes de devastar rebanhos de animais 

trazidos das Europas. E,  mais do que tudo, os seus habitantes nativos, nações, comunidades 

e pessoas de indígenas que pagarão uma vez caro pelo pecado de suas próprias existências 

no caminho aberto para os novos colonos. 

Lembro que no Brasil já do começo do século XX, havia ainda uma profissão 

chamada de zagaeiro. O homem dos sertões pago para matar onças nativas. E, no Sul do 

Brasil havia uma outra profissão: o bugreiro. Um homem pago por governos provinciais 

para matar indígenas, chamados então (e até hoje, por muita gente e), de “bugres”. Devolvo 

a palavra a Alfred Crosby. 

Entonces llegó el diluvio. Entre 1820 y 1930, una cifra bastante superior 

a los 50 millones de europeos emigraron a las nuevas Europas de 

ultramar. Este número suponía aproximadamente una quinta parte de la 

población total de Europa a comienzos de aquel período. ¿Porque se 

produjeron semejantes movimientos de gente a zonas tan distantes? Las 

condiciones por las que atravesaba Europa dieron un impulso 

considerable - explosión demográfica y consecuente escasez de tierra 

cultivable, rivalidades nacionales, persecución de minorías - y la 

aplicación del vapor a los medios de transporte a gran distancia. Pero, 

¿a qué se debió la atracción de las nuevas Europas? Por supuesto, no 

faltan atractivos, aunque vagaron de un lugar a otro de estas tierras 

recientemente descubiertas. 
5
  

  

 E estejamos atentos a que Alfred Crosby irá estabelecer como “biogeográficos” os 

fatores principais. Haveria um “sentido de aventura” no lado leste do Atlântico em tudo 

isto? Em alguma medida sim. Pois sem o desejo de conhecer o desconhecido e desbravar o 

ameaçador, até torná-lo submisso e suave ao andar das moças das aldeias dos homens, as 

pessoas não se lançam em frágeis embarcações através dos oceanos.  

                                                 
11

 Em um livro ainda inédito, embora alguns de seus capítulos tenham sido publicados em revistas no Brasil, 

procuro narrar algo do que foram as relações entre indígenas autóctones e brancos conquistadores  e 

colonizadores na Américas. Especialmente na América Latina. Ver O sexto sol. Um livro inteiramente escrito 

na Itália  e na Galícia, em 1992. O ano dos grandes festejos pátrios relativos à “los 500 años de la Conquista 

de América”.  
5.  Crosby, págs. 16 e 17. 
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Hoje mesmo, quando aqui na Galícia se quer explicar o motivo pelo qual entre os 

anos finais do século passado, os seguintes anos da primeira metade do século XX, e 

mesmo agora, rapazes e homens adultos migravam em levas de multidões, em massas e, 

hoje, também as rapazas (as moças) os acompanham e com eles agora migram para a 

Europa ao Norte, levanta-se sempre uma vocação de velada ou declarada aventura. Ela  

associaria o desejo de ir-se, partir, viajar, chegar a algum lugar longe,  à falta de batatas nos 

campos de Galícia, entre os mínimos espaços das parcelas rurais para suportar o tamanho 

de  famílias grandes até poucos anos atrás. 

 Algumas pessoas com quem conversei em Santa Comba, em Negreira, em Brión e 

também em Santiago de Compostela, ofereceram-me motivos e  impressões semelhantes. A 

vida da aldeia seria monótona, “parada” e pobre. O que havia de bom: a fartura na mesa e 

as festas de sábado, nas casas dos labregos mais pobres aos poucos desaparecia. “Os outros 

se foran”... eu fui também. Mas é certo que somente isto não explica tudo. Seria necessário 

realizar o que muito raramente tem sido feito entre os incontáveis estudos sobre migrações 

europeias para outros mundos. Seria preciso fazer interagirem os fatores mais estruturais e 

socialmente objetivos e os mais subjetivamente pessoais, interpessoais, afetivos mesmo. 

Em algum tempo, por algumas carências, sob condições políticas e econômicas 

determinadas e bem conhecidas de todos, homens e, em menor escala, mulheres migraram, 

aldeias e regiões inteiras de um continente esvaziaram-se e as suas pessoas levaram dentro 

das malas as suas roupas, livros de orações, retratos dos pais, tamancos e cobertores de lã 

para outras próximas ou distantíssimas paragens.  

Mas nem todos emigraram. Nem sempre se dirigiram a um mesmo local. Nem 

sempre se apostou ou se acredita em um mesmo destino único: ir embora, atravessar o 

oceano e buscar longe o que não existe mais aqui.  De uma região partem aldeias inteiras; 

de outra, algumas famílias e outras não - e são todas aparentemente similares em economia 

doméstica, em vida social e em suas crenças e credos.  De algumas casas saíram todos. De 

outras migraram os maridos com os filhos, e ficaram os outros e as outras da família. De 

outras, ainda, foram embora os filhos homens e ficaram o pai e as mulheres. De outras 

casas saíram apenas os filhos deserdados da herança e ficaram os “fillos da mellora”, os que 

trabalharam agora a terra e ajudaram os pais na velhice.  E com estas muitas e outras 
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diferenças, estamos todos autorizados a pensar que sempre terá sido assim, desde as 

primeiras maciças emigrações da pré-história. 

 Alfred Crosby apresenta em seu livro motivos de ordem política, social, econômica 

e tecnológica. Começando pelas últimas, a descoberta, a múltipla utilização e a divulgação 

dos motores a vapor permitiu o deslocamento mais rápido e mais seguro de massas de 

populações, primeiro entre continentes, pelo mar e, depois, dentro de um deles, em trens. 

Ele poderia falar também da rápida modernização das armas que irão multiplicar o poder 

dos europeus sobre os nativos, e uma igual descoberta e multiplicação de meios como o 

rádio, que difundirão de uma maneira nunca vista as ideias. As ilusões e os desejos.  

 Há migrações por motivos políticos, como as resultantes de perseguições religiosas 

e ideológicas que muitas vezes respondem nas Américas pelo aparecimento de novos cultos 

de fé cristã, de novas teorias sobre tudo e todos, e de novas plataformas ideológicas para 

novas ações de vocação política. No entanto, os motivos mais importantes relacionados por 

Crosby não são políticos. São, em primeiro lugar, demográficos e alimentares. Entre os 

séculos XVIII e XIX as famílias aldeãs na Europa aumentaram o número dos seus filhos e 

filhas, em territórios e entre estruturas socais em que durante muito tempo pouca terra 

estava nas mãos de muitos, e muita terra na de poucos.  

A Galícia sofreu um parcelamento fundiário exaustivo, apesar de algumas estratégias 

do direito costumeiro e camponês para evitá-lo. A isto deve ser somada a instabilidade da 

produção e oferta de alimentos. Devo lembrar aqui alguns depoimentos feitos por 

pesquisadores durante a lª. Semana Galega de História. Aos poucos as unidades 

camponesas familiares passaram de uma economia doméstica baseada na policultura de 

gêneros de alimentação cotidiana, em direção uma produção mais unilateral de alimentos: a 

pataca, o centeno, o trigo e o millo. A primeira e o último provenientes das Américas.  E 

mais tarde pastos para o gado substituíram milhares de hectares de terras antes de lavoura 

de alimentos.  Essas articularam a falta de terras e de alimentos com uma crescente sobra de 

braços para trabalhos e empregos que minguam no campo e não se multiplica na cidade.  

 Os dados de Alfred Crosby, cujo livro nos acompanha aqui,  merecem ser refletidos 

para o caso dos galegos. Em um primeiro momento um surto geométrico de transferência 

de populações da Europa para as Américas. Em menos de noventa anos mais de cinquenta 

milhões de Europeus ocupam as terras de campos e de cidades das Américas. E fora os 
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casos de algumas nacionalidades, como entre alemães e entre italianos, em maioria os 

migrantes partirão em busca de territórios de  ex-colônias de seus países de origem. E os 

Estados Unidos da América do Norte receberão um número de emigrantes europeus maior 

do que o de toda a América Latina durante todo o período entre meados e fins do século 

XIX e metade do século XX.  

Em segundo lugar, sabemos que realmente sempre maiores concentrações de 

emigrantes foram dirigidas a ocupar espaços rurais e urbanos  das Novas Europas: 

territórios gelados ou temperadas do Canadá e dos EUA; o Sul do Brasil, o Uruguai e as 

regiões temperadas e não exclusivamente pastoris da Argentina. Em escala também 

significativa migrantes galegos dirigiram-se a territórios tropicais: Cuba, Venezuela e 

porções quentes do Brasil.  

 Em algumas novas nações, como é o caso do Brasil, os emigrantes europeus vieram 

substituir diretamente a força escrava de trabalho nas grandes fazendas de café do Sul do 

país e em outros locais. Alguns outros chegaram diretamente para neocolônias agrícolas e 

abriram frentes de novas tecnologias agropastoris, associadas a novos padrões de vida e de 

culturas tipicamente europeus nas Novas Europas. Cidades dos EUA, do Brasil e da 

Argentina irão herdar não somente os nomes de suas iguais na Europa, mas também o seu 

aspecto. Um transitório “ar europeu”, cuidadosamente transplantado com as pessoas, suas 

crenças e os seus utensílios.  

A imagem que nós, latino-americanos temos dos migrantes europeus é a de colônias e 

de pequenas cidades temperadas e transplantadas a poder do trabalho e da concentração de 

novos produtores de vinho e trigo ao Sul do Equador. Assim, praticamente todos os estudos 

sobre emigrantes europeus ao Brasil falam de famílias inteiras, de vizinhos de uma mesma 

aldeia na Galícia, De homens de outras falas – mesmo quando muito semelhantes - 

chegados em massa. Novos colonos agrícolas e  futuros pequenos proprietários de trabalho 

doméstico, tipicamente camponês segundo os moldes da velha Europa. 

 Mas não foi sempre e exatamente  isso o que aconteceu com a maioria dos 

emigrantes portugueses, espanhóis, e galegos que um dia foram “fazer a América”. Eles em 

maioria não se irão concentrar nos territórios de fronteiras temperadas das Novas Europas. 

Não virão para o “Novo Mundo” com unidades familiares completas ou quase completas. 

Não fundarão entre terras tornadas já vazias e ainda virgens as colônias agrícolas cujas 
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cidades depois de criadas terão os mesmos nomes de suas cidades europeias de origem. 

Muitos dos migrantes galegos não vieram para algum lugar da América para viver ali de 

uma vez para sempre.  

 Vejamos. A emigração galega conhece dois períodos e duas direções bastante bem 

marcadas: 1º. De mediados do século XIX até aproximadamente 1930, correspondendo 

com o período da “grande explosão” migrante, com algum atraso de calendário, em 

comparação com a vinda de outros povos de Europa. Notemos que a direção predominante 

dos migrantes galegos é a América Latina e não é tão significativa a transferência de 

galegos para a América do Norte. 2º. A partir dos anos sessenta de nosso século a direção 

das migrações galegas toma o rumo oposto e dirige-se ao Norte e a oeste, em busca de 

países  da própria Europa.  A partir de então torna-se  muito pequena a emigração para a 

América Latina. Em alguns momentos, ocorre o oposto, e assistimos a um crescente retorno 

de galegos “indianos”, “americanos” para a Galícia. 

As causas apontadas para tal emigração, principalmente as dirigidas à  América 

Latina, são as seguintes: 

1ª. A subdivisão extrema da propriedade camponesa, associada à persistência, 

durante muitos anos, de uma taxa relativamente alta de natalidade; 

2ª. A não modernização dos  processos e tecnologias de cultivo na agricultura 

e da pecuária; 

3º. O peso excessivo dos impostos e tributos, sobretudo os dirigidos aos 

produtores rurais; 

4º. A oscilação crescente de qualidade das colheitas agrícolas, com períodos 

de penúria e de fame. 

5ª. O relativo atraso na implantação de indústrias  manufatureiras associado a 

uma deficiente rede viária. Devemos lembrar que a introdução do algodão saído das 

fábricas inglesas e a sua invasão na Europa e em outros continentes provocou uma 

grave crise na produção quase artesanal do linho galego, um dos raros produtos 

galegos de exportação inclusive para as Américas, pelo porto de A Coruña; 
6
  

6ª. A pequena proporção de aproveitamento das terras, já excessivamente 

parceladas, dado que em princípios do século XIX apenas 1/6 das terras da Galícia 

eram aproveitadas efetivamente em atividades agropastoris; 

7ª. A ausência de capitais invertidos no setor agropastoril, o que conspirou 

contra a modernização do setor e o aproveitamento efetivo através de novas áreas de 

lavouras e de pastagens; 

                                                 
6De parte da palestra de Luís Alonso Alvarez, ver nota 1. 
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8ª. A típica dispersão da população galega, “que habria impedido la existência 

de centros de promoción y de difusión de adelantos econômicos”.
7
  

 

 Em síntese:  

La emigración es, pues, un fenómeno que obedece a un desequilibrio 

estructural que está en relación con la existencia de una crisis general de 

la economía de tipo antiguo en Galicia, en la que la crisis de 

subsistencias periódicas no son más que una expresión. El hecho es que 

la emigración se convierte en la válvula de escape de la población rural 

de Galicia ante el fracaso de la modernización de las relaciones agrarias 

y de las experiencias industrializadoras. 
8
  

 

 Para onde migram os galegos, jovens em maioria? Para uma América entre duas 

Europas, poderia ser a melhor resposta. As primeiras emigrações são para Portugal - de 

onde chegam hoje migrantes à Galícia em um número crescente - e para regiões de 

agricultura carente de mão de obra sazonal, como a Andaluzia. Já em tempos mais atuais 

dirigem-se a regiões mais industrializadas da própria Espanha, como a Catalunha, e para 

países ao norte, na Europa Ocidental. E agora o número de mulheres que partem é também 

muito alto. Entre ambas há um longo período de deslocamento para alguns países da 

América Latina. Num primeiro longo tempo deste período houve no passado franquista 

algumas restrições governamentais à saída de espanhóis, o que não impediu uma emigração 

clandestina com cifras crescentes.  

Resulta interessante que ao explicar uma das razões pelas quais a emigração galega às 

Américas é essencialmente masculina e jovem, alguns autores lembram o interesse em 

escapar pura e simplesmente do serviço militar obrigatório. 
9
  

                                                 
7 Tomado de Población y Emigración en la Galícia Contemporánea, escrito por Jesús de Juana López y 

Manuel A     Fernández, da Universidad de Vigo. Foi publicado em: Vª. Jornadas de Historia de Galicia y 

América - el papel de la emigración, em edição organizada pelo Prof. Xavier Castro, Orense, 1990. Págs. 49  

e 50. Merece ser transcrito o seguinte:  

Las modalidades de explotación de la tierra, la parcelación de las propiedades y el excedente 

demográfico, se tradujeron en las causas del fenómeno más significativo de la historia 

contemporánea de Galicia: la emigración masiva. El régimen de foros contribuyó de manera 

sustantiva a incrementar el malestar social, vinculado en el mismo objeto de repudio popular al 

sistema de recaudaciones y al caciquismo político. Pg. 195.  
8 Tomado de J. García Lombardero, La Economía de Galícia en los siglos XIX y XX, publicado em: Papeles 

de Economía Española n.º. 20, 1964, pg. 321.  
9 Población y Emigración en la Galícia Contemporánea, págs. 50 e 51.  
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Já no final do processo migratório a questão política é inversa. Com grande crise da 

economia internacional iniciada em 1929 nos Estados Unidos da América do Norte, os 

países da América Latina para onde se dirigem galegos aprovam leis e decretos para conter 

fluxos migratórios. Entre 1930, começando pela Argentina, e 1934, terminando pelo Brasil, 

todos os países de forte imigração galega, decretam leis restritivas. Cuba será a exceção.
10

  

 Durante o período de “invasão galega” das Américas a variação de escolhas deu-se 

da seguinte maneira: 1º.) entre finais de século passado e os anos 30 os países de maior 

atração foram a Argentina, Cuba e Brasil; vindo em segundo lugar Uruguai e Porto Rico; 

2º. A partir de 1946 decai a importância do Brasil, e a Venezuela ocupa o seu lugar, 

mantendo-se logo atrás a Argentina, e decaindo muito a procura por Cuba, após a revolução 

socialista. 

 A emigração galega é masculina, predominantemente jovem e aventureira. Esta 

expressão deve ser lida com cuidados. Não significa que em seus dois períodos de procura 

da América ela tenha sido uma experiência coletiva inconsequente. O que ela não parece 

ser é uma transferência planejada de destinos familiares ou mesmo de comunidades, tal 

como aconteceu com levas programadas de emigrantes italianos para o Brasil, a Argentina 

e o Uruguai.  

Vimos já que no caso de galegos, não será quase sempre toda uma família que migra. 

O acontecer d migração galega não observa um projeto entre governamental e comunitário, 

envolvendo em seu processo o governo do País de origem e o também o de destino. Livre e 

individual, durante um largo período a vinda de galegos para “facer a América”  chega a ser  

clandestina, o que lhe dá um inevitável ar de fuga: da família, da aldeia e do país. 

  Mais do que provavelmente as de todas as outras nacionalidades, a transferência de 

galegos para as Américas representa uma aventura transoceânica de tipo campo-cidade.
11

 

Chegando aos mares de  países que experimentavam um primeiro processo moderno de 

urbanização, graças ao êxodo rural, os jovens galegos acabam realizando também  um 

trânsito semelhantes: partem da Galícia para a América, e saem da aldeia para a grande 

                                                 
10

 Ídem, pg. 57 
11

 Assim: Los gallegos no fueron en este sentido una excepción. Si hay alguna colectividad de radicación 

eminentemente urbana, no solo en Uruguay, sino en América en general, esa es la gallega. Ver em Pilar 

Caggiao Vila: Inmigración y Cambio en las Sociedades Latino-americanas - el caso de los gallegos en 

Uruguay. Pg. 219 de Vª. Jornadas etc. Há um momento interessante em sua análise, quando Pilar Cagiao 

sugere que saindo de um tipo de agricultura e pequena pecuária em mínimas parcelas, os galegos não sabiam 

adaptar-se ao trabalho extensivo da agricultura e da pecuária das Américas. 
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cidade americana. Raros buscam uma pequena cidade e, menos ainda, para o trabalho 

agropastoril. 

A localização dos emigrantes espontâneos não foi dirigida, portanto, a  uma região de 

colônia, ou outro tipo de local de trabalho agrícola familiar em uma “nova Europa” mas, ao 

contrário, destinou-se  a alguma cidade  tropical onde o emigrante se viu envolvido com 

uma atividade qualquer de trabalho urbano, tal como o operário, empregado de algum ramo 

de serviços, como o hotel ou o bar, ou pequeno proprietário de negócio de venda de 

produtos ou de oferta de serviços. 

 No Brasil os galegos concentram-se justamente fora da ecologia regional das Novas 

Europas, entre São Paulo e os Estados mais ao Sul. As cidades escolhidas estão em maioria 

entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Apenas São Paulo e o Rio Grande do Sul 

recebem galegos em proporção significativa. E eles serão em menor número do que os que 

se dirigem ao Rio de Janeiro e a outras cidades mais ao norte. Isto é, territórios mais 

próximos das zonas tropicais.  

A partir de 1850 começam a chegar espanhóis ao Brasil. E ao contrário do que 

ocorreu no caso de outros países do continente, eles não se concentram preferencialmente 

em uma única cidade, como Buenos Aires ou Montevidéu. No Brasil, há galegos na 

Amazônia, em Manaus e Belém; no Nordeste, no Recife e em Salvador, na região Leste, no 

Rio de Janeiro; no Sul, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Não são conhecidos casos de 

colônias rurais de emigrantes galegos no Brasil.  

Elda Gonzáles Martinez lembra que ao mesmo tempo em que o governo de países 

como o Brasil espalhavam pela Europa uma intensa propaganda destinada a atrair 

migrantes europeus, começaram a surgir denúncias de maus tratos e situações difíceis, 

quando não opressoras e perigosas, pelas quais passam famílias de emigrantes europeus. 

Em 1902 o governo da Itália proíbe a emigração subsidiada ao Brasil.  

 

Galegos entre  seringueiros na Amazônia 

 Tomemos um exemplo de concentração de migrantes em um território rural.  Em 

sua vocação ele é quase único no Brasil. Uma colônia urbana de espanhóis localizou-se em 

Belém do Pará, em plena Amazônia. A experiência de uma colônia agrária fracassa e os 

seus  remanescentes escolhem recolocar-se em uma cidade da mesma região. Logo no 
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começo do século XX há um interesse dos governos das províncias do Norte do Brasil em 

atrair força de trabalho mais qualificada do que a dos migrantes nordestinos brasileiros para 

a fundação de colônias de extração de produtos da floresta amazônica, especialmente a 

madeira e a borracha, cuja exploração para a indústria aumenta muito até por volta da IIª. 

Grande Guerra. Tal iniciativa gera um efêmero surto de atração de emigrantes e de 

enriquecimento de pessoas e cidades. Um plano de colonização levado a efeito pelo 

Governo Lauro Sodré recrutou cerca de 15.000 espanhóis através de um projeto destinado a 

fomentar uma agricultura que possibilitasse a subsistência de frentes de trabalhadores 

envolvidos com a borracha. Envolvidos também com a subsistência das cidades da região, 

cujo crescimento nos primeiros anos do século XX foi vertiginoso, mais do que tudo por 

causa de uma súbita valorização da borracha Como tantas outras, esta experiência de 

atração não-familiar de colonos europeus para o trabalho agrícola em regiões tropicais 

fracassou em pouco tempo.
16

  

 Cerca de 10 anos após a chegada da frente espanhola a Amazônia Paraense, havia 

cerca de 3.000 espanhóis em Belém do Pará. Isto é em 1912, época em que o “pool” de 

enriquecimento desordenado com a produção da borracha, através da extração manual da 

seringa na floresta começa a decair, sobretudo por causa da concorrência de uma produção 

mais racional, implantada pelos ingleses na Ásia. 

 Eis uma situação típica de seu tempo, quando efetua-se um projeto de  emigração de 

europeus para uma “não-Nova Europa”. Um projeto de origem governamental tardia, que 

atravessa todo um ciclo de estabelecimento e fixação de remanescentes na cidade, após um 

intento não realizado de utilização de sua força de trabalho para a dura e difícil agricultura 

nos trópicos. 

 Acompanhemos os seus passos: 1º. Há uma pequena colônia “espontânea” de 

galegos de Ourense em maioria, dedicados desde os anos finais do século passado a 

atividades urbanas em Belém.
17

  2º. O governo provincial atrai emigrantes espanhóis em 

grande número para o trabalho agrícola de produção de alimentos para abastecimento da 

região; 3º. Essa colonização de europeus nos trópicos realizada através de uma estratégia 

                                                 
16.   O  

Professor Jan Magalinski, de Goiânia realizou uma interessante investigação sobre o fracasso de uma 

experiência de assentamento de poloneses “deslocados de Guerra”, no interior do Brasil, no Estado de Goiás. 

Fracassaram também experiências semelhantes com alemães.   
17

 Ver Elda Martinez Gonzales, pg. 263. 
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familiar de formação de colônias diferente à do Sul do país, fracassa em pouco tempo; 4º. 

Uma parte dos colonos remanescentes não retorna à Europa e nem se dirige a regiões 

americanas mais prósperas e adequadas (como o Sul do Brasil, a Argentina ou o Uruguai), 

mas prefere realocar-se na periferia de uma capital de Estado: Belém do Pará. 

 Em 1933 a população espanhola no Pará reduz-se à metade. São agora 1.500 

pessoas - 1.300 homens e apenas 200 mulheres. O que revela o caráter não-familiar da 

emigração espanhola. Nove em cada dez emigrantes remanescentes são galegos e quase 

todos permaneceram concentrados em Belém. Os outros escolheram localizar-se em 

cidades amazônicas e destinaram-se ao trabalho urbano. Não há conhecimento de nenhuma 

colônia agrícola ou mesmo uma qualquer pequena comunidade rural amazônica criada e 

constituída por espanhóis e galegos.
18

  

 

Das rias galegas para a Amazônia  

 Fora os lembrados linhas acima, os únicos emigrantes galegos que chegaram para 

um trabalho direto em ambiente não urbano foram que deslocam-se para a região menos 

agrícola e desenvolvida do país na ocasião: a Amazônia. Em 1903 o Brasil assumiu com a 

Bolívia o compromisso político de construção de uma estrada de ferro, a Madeira-Mamoré, 

ao longo da Floresta Amazônica.  O injusto tratado foi parte do acordo pela “compra” do 

Estado do Acre, um território pertencente antes à Bolívia. A ferrovia uniria cidades do 

Brasil e de terras baixas da Bolívia. E pelo porto fluvial de Porto Velho seria possível aos 

bolivianos chegarem ao rio Amazonas e por ele atingirem o Atlântico. A floresta recobriu 

grande parte de estrada fantasma onde terão trabalhado cerca de 24.000 operários. Sendo 

que 12.000 deles espanhóis, recrutados pela companhia inglesa responsável pela 

construção, em Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca e Leon. 

 Essa pequena e infeliz epopeia é pouco conhecida mesmo na Espanha. E ela cobrou 

a vida de não poucos operários espanhóis, muito deles galegos. A Madeira Mamoré 

Railway Company havia originalmente estabelecido condições de contrato aparentemente 

muito favoráveis, pois era essencial  atrair europeus para a Floresta Amazônica. Ela 

garantiria pelo menos um ano de trabalho remunerado, na base de “oito mil-réis ouro 

brasileiro” por cada dez horas de trabalho. Pelo trabalho à noite ou em domingos o 

                                                 
18

 Ídem, págs. 263 e 264. 
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trabalhador receberia 50% adiantado. A “Company” oferecia-se  a pagar os custos da 

viagem em terceira classe de navio, e daria livre de custos: casa, tratamento médico e 

internação hospitalar aos operários. Entre outras cláusulas, a Companhia se obrigava a 

pagar a passagem de volta do trabalhador ao seu porto de origem após um ano de trabalho 

“de pá e picareta”. Não eram admitidos menores de 18 anos e nem maiores de 45. 

 As campanhas de atração de operários europeus foram realizadas na própria Europa, 

e também em cidades da América Latina. No continente americano ela foi feita com mais 

ênfases em Cuba, porque a mesma Railway Company havia conduzido operações lá, e 

considerava os espanhóis aptos para o trabalho nas condições tropicais. 

 As cláusulas contratuais do trabalho na linha do trem não nunca foram cumpridas. 

As condições de vida e trabalho na floresta eram particularmente duras. Entre 

deslocamentos e trabalho efetivo a jornada era de treze e mas horas por dia. A zona de 

operação era muito hostil, pantanosa e tropical, úmida e muito quente, sujeita a febre 

amarela e a outras enfermidades dos trópicos. E elas dizimaram contingentes de operários. 

As casas eram muito precárias e o hospital distava três quilômetros de Porto Velho.  

 De acordo com dados oficiais houve 1.692 mortos, dos quais 365 espanhóis, durante 

a construção da “Madeira-Mamoré”.  Devem ser dados subestimados. Elda Martinez 

transcreve um trecho de informe ao cônsul português em que um inspetor de emigração 

relata o seguinte: 

De modo que, prescindiendo de cuanto ocurriera en el año de 1908, en 

que murieron bastantes obreros europeos, y prescindiendo también de los 

brasileños que murieron en  el año de 1907, tenemos que durante los 

cuatro años de 1909, 1910, 1911 y 1912 inclusive, debieron morir 

144.000 obreros europeos. Y como el número de los obreros españoles no 

fue en ningún año inferior al 50% de total, resulta que en la obra 

ferroviaria fallecieron 7.200 compatriotas nuestro, lo que da un 

promedio de 20 vidas de españoles por kilómetro de línea. 
13

  

 

 Eis um caso extremo de atração de migrantes pobres e isolados de suas famílias para 

o trabalho operário nos trópicos. Trata-se  de um acontecimento raro e passageiro, em que 

uma companhia de engenharia ferroviária inglesa atraia emigrantes europeus para a 
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 Tomado do informe de Leopoldo D‟Ozouville e Cruz Álvarez: Un viaje a Brasil - Información acerca de la 

situación de los emigrados españoles - en los estados de Pará y Amazonas y zonas de trabajo del ferrocarril 

Madeira-Mamoré, Madrid, 1916, Tomado de Elda Martínez Gonzales, págs. 262 e 263. A cifra de 144.400 

mortos estará incorreta. É evidente que o número certo é 14.400.   
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construção de uma estrada de ferro presa a um acordo político entre duas nações sul 

americanas, em plena Amazônia. A construção do Canal do Panamá será um outro 

dramático exemplo. 

No geral as relações entre sujeitos nacionais e interesses políticos e econômicos são 

de outra natureza. A mesma companhia inglesa foi contratada para abrir no Sul do Brasil 

uma via de penetração entre florestas temperadas de pinheirais. Supostos “territórios 

vazios” envolviam terras indígenas e de camponeses caboclos pobres. Parte do projeto 

pressupunha a entrega de uma parte de todo um território fértil e muito propício à 

agricultura de cereais a colonos europeus, principalmente ingleses. Inúmeros índios foram 

mortos, ou foram empurrados para regiões mais isoladas. Mas os camponeses de uma área 

de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina resistiram organizados em torno a um 

movimento religiosos de caráter messiânico e deu origem à sangrenta “Guerra do 

Contestado”.
14

  

 Os fatos e os dados sumariamente apresentados aqui pretendem servir apenas para 

sugerir a complexidade que envolveu processos de transferência de europeus para as 

Américas, especialmente na segunda metade do século XIX e nos primeiros trinta anos do 

nosso século.  

Uma “visão europeia” do que foram as epopeias do “fazer a América” considera as 

muitas histórias das colônias europeias no continente americano do ponto desde o ponto de 

vista do emigrante. Os personagens autóctones não raro são apresentados em relatos do 

passado, e até mesmo em estudos mais atuais, como obstáculos a uma modernização 

transposta de civilizações da Europa para territórios de fronteira nas Américas.  O processo 

de ocupação de novos territórios americanos é percebido e interpretado como um feixe de 

desafios e de  problemas a vencer na conquista de “sertões bravios”, de terras incultas e de 

“vazios” territoriais  a serem conquistadas a ferro e a fogo em nome do progresso. Várias 

vezes os territórios destinados pelos governos contratantes de empresas de emigração 

estavam já ocupadas por povos indígenas ou por famílias e comunidades de homens 

caboclos da terra. Não foi raro que questões surgidas no começo do século, quando da 

chegada de emigrantes para a fundação de colônias agropastoris estão presentes. Estão 

                                                 
14

 Sobre este tema não há como não lembrar o notável trabalho do Prof. Duglas Teixeira Monteiro, Os 

Errantes do Novo Século, Editora Duas Cidades, São Paulo, 1976. 



 52 

vivos, seja na memória de atores dois lados, seja nas relações sociais vividas entre os 

descendentes de ambas as partes.
15

 Rao o estudo que se coloca desde o ponto de vista de 

“relações de fronteira”. E que constitua os que já ali estão como protagonistas do processo 

de neo-ocupação de territórios americanos.  

Podemos parar por aqui este inventario de caminhos escrito às avessas. Pois em um 

livro dedicado a um Caminho para onde acorrem peregrinos de todo o mundo, dediquei-me 

por algumas páginas em recordar tempos em que foram os galegos que saíram de entre 

casas e pequeninas estradas de suas aldeias, e fizeram a grande viagem de suas vidas, em 

direção às Américas. 

Até hoje, quando converso com pessoas de Galícia que um dia viveram como 

imigrantes no Brasil, o que eles mais querem é recordar aqueles tempos lonxe da terriña”. 

“Terriña” aqui é a palavra que usam para falar da Galícia. Uma viagem às avessas que 

levou da Galícia para mundos da América Latina não alguns peregrinos que viajam e 

voltam. Mas milhões de adultos, xovens e vellos que sem botas e mochilas, mas armados de 

velhas malas de papelão e couro, tomaram um dia um navio rumo a Cuba, À Venezuela, à 

Argentina, ao Brasil.  

Em galego a palavra “saudade” – que não existe em espanhol – é dita “soidade”. 

Talvez mais do que aqui no Brasil ela povoa inúmeros poemas e canções. Como nesta 

poesia de Rosalia de Castro. Uma mulher galega que mesmo nunca tendo sido um dia uma 

migrante, soube sentir como poucas pessoas o pesar de um dia arrumar as malas, abraçar as 

pessoas, embarcar em uma “terceira classe” de um velho navio, e partir oceano adentro, 

para lugares, pessoas e caminhos que os esperavam do outro lado do grande “mar 

tenebroso”.  
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 Algumas diferenças nos contrastes das identidades persistem até hoje. Uma aluna do Doutorado em 

Ciências Sociais realiza a sua pesquisa em uma região de atuais criadores de porcos do interior de Santa 

Catarina. Havendo ali emigrantes e “gente do lugar”, caboclos, há uma nítida escala de desqualificação. São 

considerados os melhores produtores os alemães, depois os italianos, depois os poloneses e, muito atrás, os 

caboclos catarinenses. 
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Homes que erran cal sombras voltexantes 

Por veigas e campíos. 

Um, enriba dun cómaro, 

Sentase caviloso e pensativo; 

Outro, ó pé dum carballo, queda imóbil, 

Coa vista levantada hacia o infinito. 

Algún, cabo da fonte reclinado 

Parés que esacoita atento o murmúrio 

Da augua que cai, eisala xordamente 

Trístísimos sospiros. 

Van a deixa-la pátria...! 

Forzoso, mais supremo sacrifício. 

A miséria está negra em torno deles, 

Ai! i adiante está o abismo...!
12
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 É a parte II do poema Pra a habana!, na página 322, da edição de Follas Novas de Rsoalia de Castro, 

Edicións Xerais de Galícia, Vigo, 2004. 
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O Caminho e o Campo da Estrela 

Camiño, Camino, Caminhos 

 

 Quando não são peregrinos atentos, quando não são espanhóis, ou quando não são 

da Galícia, muitas pessoas não sabem que o Caminho de Santiago divide-se cinco ou mais 

caminhos. Todos eles chegam a Santiago, mas cada um deles parte de um lugar ora 

próximo, ora bastante distante dos outros.  

  O Caminho Francês é o mais conhecido e, segundo alguns, o único ou, pelo menos, 

o mais ancestralmente original.  Ele sai da França. Sai de Paris, de Arles, de Vezelay, ou de 

alguma cidade ou paisagem dos campos franceses onde alguém resolva iniciar a sua 

jornada a Santiago de Compostela. 

 Em Paris, nas escadarias que descem do Trocadero à Torre Eiffel existem, pintadas 

no chão, as mesmas setas amarelas que encontrei ao longo de todo o trecho que fiz do 

Caminho de Santiago. Em Paris ouvi uma pequena história que quero agora partilhar com 

quem me leia. Gonzalo Torrente Ballester, um romancista espanhol e galego, há alguns 

anos atrás fez uma palestra na Sorbonne, na esquina rue St-Jacques,  sobre o “Caminho”. 

Ao terminar a conferência uma primeira pergunta feita por alguém da plateia foi esta:  

“mas, afinal, onde começa mesmo o Caminho de Santiago?”. E ele teria respondido mais 

ou menos desta maneira: “Ora, se você sair desta sala e depois do saguão da Sorbone e 

tomar a direita... é ali que ele começa”. Na verdade o lugar parisiense de um dos inícios do 

“Caminho” é a Tour St. Jacques, ao lado da imponente Sorbone.  

Logo após entrar em terras da Espanha o Caminho de Santiago torna-se um só em 

Puente la Reina. Nem todos os peregrinos partem de uma dessas três cidades francesas. A 

maioria deles prefere iniciar a jornada ainda na França, mas na quase divisa com a Espanha, 

saindo de Saint Jean de Pie de Port. E logo enfrentam o desafio do subir os montes 

Pirineus. E obriga a tradição que coloquem mais uma pedra junto às milhares que 

circundam uma cruz de ferro no alto dos montes, antes de descerem Espanha afora. Outros 

peregrinos ignoram os começos franceses do Camiño e iniciam a sua jornada em 

Roncesvales.  
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De acordo com leis canônicas da Igreja de Santiago de Compostela, só se é um 

peregrino quando se vai piedosamente de algum lugar até Santiago de Compostela de uma 

dessas três maneiras: a pé (o verdadeiro peregrino), a cavalo (muito raro hoje) ou de 

bicicleta (cada vez mais frequente). Sendo a  pé, recebe o documento comprobatório da 

peregrinação aquele que prova haver andado por qualquer um dos caminos durante pelo 

menos 100 quilômetros. Os de bicicleta devem demonstrar que pedalaram pelo menos por 

300 quilômetros. Os peregrinos levam com eles um documento dado pela Igreja local do 

ponto de saída com algumas instruções sobre a viagem de fé e com quadrículas onde em 

cada cidade de passagem a Compostelana é carimbada.  

Na verdade este é um dos caminhos  do “Caminho:  o Camiño Francés, durante  

séculos patrocinado e mantido pelos monges beneditinos da Abadia de  Clunny.  Existem 

outros, menos notáveis, vindos uns também do Norte ou  subindo outros desde o Sul a 

Santiago. Pelo norte existe a Rota da Cantábria, o Caminho do Norte, ou o  Caminho Alto. 

Eles chegam à Galícia vindo pelo mar mais a Leste, passando por Ribadeo e  por Lugo. Os 

caminhos do Norte durante séculos trouxeram a Compostela ingleses, escoceses, irlandeses. 

E outros peregrinos como os de Holanda e da Escandinávia. Descendentes longínquos de 

navegantes e guerreiros vikings que por anos assolaram durante a Idade Média as costas de 

Galícia. 

 Pelo Sul são dois os caminhos mais conhecidos e percorridos: o Caminho Português 

e o Caminho da Prata. Vindo do Sul, além do Caminho Português há o  Caminho da Prata, 

que começa na da Andaluzia e  é o único que viaja exclusivamente  por tierras de España.  

Quero transcrever aqui uma citação escrita em galego quando o autor  descreve 

trechos de chegada à Galícia, quando vindo de terra de León e do Bierzo, depois de subir os 

montes do Cebreiro, de longe o peregrino avista terras galegas. 

 

 

Pero voltemos agora ao camiño seguido polos pelérins medievais. Desde 

o cume do Cebreiro enprendian a baixada, atravessando vales vizosos 

que abriran os afluentes do Miño e o próprio rio pai. A esquerda e 

dereita árduos montes; e entre eles um xigante escuro, coa penedoza 

cabeza rachando nubes: o Oríbio. Cruzaban de primeiras os lugares de 

Liñar de Reis, Hospital – o da Condeza -, Padornelo, Fonfria e Biduedo. 

Desciam ás veigas regadas polos rios Samos e Sarria. Vencendo 

pendentes e contrapendentes, chegaban a Triacastela. Habia nestas 
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localidades um bom alguergue, e tiña sona pelas suas canteiras de pedra 

caliza. Di o Calixtino que “os pelérins collen unha pedra e lévana 

consigo até Castañeda, para facer  cal destino à obra da basílica do 

Apóstol”. Castañeda, no país de Arzúa, estaba situada nas últimas léguas 

do camiño
13

. 

 

 A peregrinação ao real ou imaginário túmulo de Santiago Apóstolo em Compostela 

termina para quase todos os peregrinos dentro de sua catedral. Ao entrar nela pela porta da 

frente, entre curioso de ritos ou devoto de santos, ele beija a imagem do apóstolo, 

colocando a mão direita num lugar da coluna que domina a entrada do Pórtico da Glória. 

Ele está no exato ponto onde séculos do mesmo gesto com os cinco dedos da mão acabaram 

abrindo cinco buracos pelos quais penetra a metade dos dedos de quem, fiel à fé católica 

e/ou a alguns símbolos e crenças variadamente esotéricas, difundidas ambas entre 

peregrinos e turistas.  

Quero trazer aqui um depoimento de algum modo surpreendente. Ele é o de um 

escritor e viajante – mas não a pé – holandês. Um homem não apenas “apaixonado pela 

Espanha”, mas um peregrino cultural que no livro a que recorrerei aqui não se cansa de 

declarar tal amor. Ele viaja de carro pela Espanha e a todo momento toma desviam que 

retardam de maneira intencional a sua chegada a Compostela. Mas chega. 

E então, no Pórtico da Glória, diante da coluna de entrada, Cees Nooteboon, um 

viajante ateu, agnóstico, ou pelo menos não declaradamente cristão e, menos ainda, 

católico, relata o seguinte. 

Na entrada da catedral de Santiago de Compostela, ergue-se no pórtico 

uma coluna de mármore onde milhares de mãos, entre as quais a minha, 

deixaram profundas marcas de dedos, uma marca expressionista, 

emocional. Porém, ao escrever “entre as quais a minha”, os fatos já 

foram alterados, pois a intensidade de minha emoção, quando toquei 

aquela coluna, nada tinha a ver com a dos peregrinos que chegavam ao 

fim de uma caminhada de mais de um ano (penso que ele quer dizer “de 

mais de um mês” ou o tradutor do livro se enganou, pois muito raramente 

algum peregrino caminha por “mais de um ano”, mesmo durante a Idade 

Média, quando longas peregrinações seriam bem mais comuns do que 

hoje em dia – CRB). Eu não era um homem da Idade Média, não tinha fé, 

e estava de carro. Mesmo fazendo abstração da minha mão, da minha 

presença naquele local, a marca continua no mesmo lugar, no mármore 
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 As peregrinacións  xacobeas, de Francisco Fernandez do Rego. Pg. 55. 
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duro, gasto pelos dedos de todas essas pessoas mortas. Isso não impediu 

que, ao colocar minha mão nessa mão negativa, eu participasse 

misteriosamente de uma obra coletiva. A matéria concretiza o 

pensamento, o que é sempre um milagre. A força de uma idéia incitou 

príncipes, camponeses, monges a colocarem a mão naquele lugar exato 

da coluna; cada mão individual polia então a infinitesimal quantidade 

desse mármore duro que, por sua própria ausência, fazia com que 

surgisse outra mão
14

. 

 

Durante minhas duas largas estadas na Galícia e em Santiago de Compostela, várias 

vezes fui até o Pórtico da Glória e me demorava em ver as diferentes maneiras como 

diversas pessoas, entre turistas, visitantes culturais e peregrinos se portavam diante da 

“coluna do pórtico”. Vi pessoas que colocavam ali a mão e até mesmo beijavam algo da 

coluna, enquanto outra pessoa fotografavam “a cena}”. Vi pessoas entre lágrimas. Vi 

pessoas contritamente devotas, vi pessoas para quem aquela coluna vale não por sua 

tradição confessadamente católica – e católica à moda espanhola – mas porque acreditam 

(como algumas me disseram depois) nas “energias”  que aquele lugar, aquela coluna e 

aquela mão de mármore que mãos humanas tornaram um vazia por onde entram os dedos. 

Vi e convivi com pessoas que como Cees Nooteboom, acreditam que se há um milagre ai, 

ele está no rito que entre as eras trouxe àquele lugar incontáveis levas de peregrinos e 

outros viajantes. E que basta que cada um viva ali o seu instante de partilha de um gesto, 

para que aquele lugar de algum modo puramente humano se sacralize. 

E me recordo de que quando em um domingo de outubro de 1992 tocou a mim entrar 

na fila e repetir gestos que outras pessoas viveram antes de mim, foi com um quase igual 

forte sentimento que me vi ali, repetindo o que milhares e milhares de pessoas fizeram 

antes de mim; e que, acredito, outros muitos milhares haverão de fazer ao longo de outras 

eras.  Estar “ali”, haver de um modo ou de outro “chegado até aqui”. Chegar sobre botas, 

com uma mochila às costas e um bastão na mão, como um peregrino e, em seu turno, 

reverentemente partilhar um gesto tão único e tão múltiplo, eis uma experiência seria muito 

triste viver sem se tocar afetiva e simbolicamente. E muito. E devo confessar que após 

haver vivido o “rito da coluna” eu não me senti motivado a “visitar a tumba do apóstolo”.  
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 Está nas páginas 13 e 14 do livro Caminhos para Santiago – desvios pelas terras e pela história de 

espanha, de Cees Nooteboom. Em tradução de Irène Cubric, foi publicado em português pela Editora Nova 

Fronteira, do Rio de Janeiro, no ano de 2008.  
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Ali, de acordo com suas crenças e imaginários, o peregrino pode viver um breve 

instante de silêncio zen, poder desfiar uma oração, ou pode mesmo dizer a Santiago, às 

pessoas ao seu redor, ou a um deus que o escute: “aqui cheguei!” E se ele crê em seu deus, 

seu deus existe. A menos eu seja um raro dia sem filas no Pórtico da Glória, apenas por um 

momento ele irá  demorar o corpo cansado de caminhante, porque são poucos os instantes 

do dia em que uma fila de homens e de mulheres de diferentes línguas não esteja 

silenciosamente formada na frente da coluna. Logo a seguir, para que a sequência da 

peregrinação se complete, o viajante a Santiago visitará o túmulo do Apóstolo atrás do 

altar. É sempre melhor chegar pela manhã e estar presente na missa das 12 horas: a Misa 

dos Peleríns. 

Um outro ritual, pequenino e nem sempre vivido por peregrinos, costuma acontecer 

no lado oposto da coluna central do Pórtico da Glória. As belas imagens de Jesus Cristo e, 

abaixo dela, do Apóstolo Santiago ficam voltadas para o lado de fora da catedral. Estão, 

portanto, de frente para quem entra e de costas para o altar principal. Ora, de frente para o 

altar e no chão da coluna há do outro lado uma curiosa pequenina imagem. Como ela está 

pousada no chão quem a queira tocar tem que abaixar o corpo. Dizem algumas tradições 

santiaguenha  que ela representa o próprio maestro Mateus, criador do Pórtico da Glória. 

Em algum momento de uma justa vaidade ele teria deixado na misteriosa imagem uma não 

confessada assinatura.  

O pequeno homem na imagem de dura pedra é conhecido como “o santo dos coques”. 

E que existe uma antiga crença entre os estudantes de Santiago. Ela afirma que aquela é de 

fato a verdadeira imagem do Maestro Mateus. E devido à reconhecida sabedoria  do 

“maestro”  a  estátua  preservou pelos séculos o poder de dotar de um apreciável acréscimo 

de inteligência toda a pessoa  que respeitosamente dê com a sua testa três “coques” na 

estátua. Três pequenos toques entre a cabeça do crente e a do mestre. Em épocas de exames 

bimensais na Universidade de Santiago as filas estudantis diante do lado interior da coluna 

(a do maestro) chegam a ser algo maiores do que as do lado exterior (a do santo). Devo 

confessar que mais de uma vez cumpri os ritos devidos a um lado e ao outro da coluna. 

 Quando menos cansados e mais dispostos a pelo menos outros três ou quatro dias de 

caminhada rumo Oeste, alguns peregrinos seguem a jornada até o cabo Fisterra, Fisterre, 

Finisterrae. Eles saem então de Santiago de Compostela e caminham de novo em busca do 
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mar e, segundo alguns, em busca do lugar esotérico onde finda afinal um caminho de 

misteriosos poderes e mistérios. Um trecho do Caminho da Via Láctea muito anterior a  ele 

haver se tornado de Santiago. Não será difícil compreender que entre fatos e feitos, entre 

histórias e estórias, o Caminho de Santiago tanto pode começar em diferentes lugares “de 

partida”, quanto pode também estender-se até onde uma geografia de crenças e imaginários 

situar o seu final.  

 Se resolver seguir o Caminho do Fisterra, poucos  quilômetros depois de Santiago 

de Compostela – para quem já andou tanto - o caminheiro atravessa as terras baixas da 

Amahia
15

. Ele segue então por estradas bem próximas da Rota Rosaliana, que raramente 

alguém faz a pé, e onde os motivos da viagem são outros e convidam apenas alguns galegos 

e raros turistas dados à literatura. Pois a “rota” lembra, entre um belo lugar rural e outro,  a 

memória de Rosalia de Castro, a mulher poeta da Galícia.  

Se o viajante apurar o ouvido na hora certa, ouvirá os sinos da igreja de Bastavales. E 

então lembrará Campanas de Bastavales, um de seus poemas mais conhecidos e tocantes. 

Entre o rio Xallas, o Barcala e o Tambre, por algumas horas o peregrino viajará entre as 

terras onduladas de Santa Comba, A Baña, Negreira e Brión. 

 Menos de dois meses depois de haver feito o Camiño de Santiago entre Ponferrada, 

no Bierzo, e a Catedral, convenci alguns amigos de Santa Maria de Ons a que 

peregrinássemos desde a porta da pequena igreja de Santa Eugenia em Fonteparedes  até o 

cabo Fisterra.  

No momento em que saímos em uma manhã de chuva, eu quis imaginar que há mil 

anos atrás haveria por ali um ponto geográfico a prumo. Ele haveria de ser a uma pequena 

edificação de pedras. Um monumento ancestral iluminado a uma certa hora de um único 

dia do ano, pela tênue luz de uma estrela. Uma dessas convergências do cosmos; um sinal 

das energias do Universo que alguns gostam de imaginar, por necessidade, temor ou amor 

ao mistério, como algo sagrado. Algo situado além daquilo que qualquer ciência  pudesse 

                                                 
15

 A Amahía é o que na Galícia se denomina uma comarca natural. Ela está entre as Terras de Santiago a 

Leste, o curso do Rio Tambre que separa a Amahía do Vale (Val) do Dubra e do Val do Barcala a Norte. A 

Terra de Barbanza a Oeste e a Veiga de Padrón) ao Sul.  A Amahía é uma área de transição entre as regiões 

mais elevadas da Terra de Santiago e a linha da Costa, entre as rias baixas de Noia e de Muros.  Toda a 

Amahía são 154,7 kms2, e isto equivale a 0,5% da Galícia. Pouco mais de 2º km separam Santiago de 

Compostela de Pedrouzos, em Brión, onde por longos meses realizei uma pesquisa de campo junto a aldeias 

de Santa Maria de Ons.  
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compreender e explicar. Algo em  eu sonharia acreditar em nome de uma pura adesão a um 

momento de fé ou de poesia. Uma bela quase invisível convergência de luzes quase 

invisíveis, mas viva e clara ali, a um canto qualquer de uma estradinha, que os galegos 

chama de corredoira. Uma indicação de rumos e um lugar tornado quase divino, mas que 

somente alguns raros iniciados de tempos passados saberiam ver e decifrar. 

 Quis então imaginar que no ano de 992, um velho peregrino armado de sandálias, 

cabaça de água, bastão, chapéu, concha vieira e fé teria passado por ali. Alguém que 

supondo haver errado os passos e temia não chegar mais ao fim da viagem: o Cabo do Fim-

do-Mundo. E entre a bruma dos campos e o céu coberto com nuvens vindas da Irlanda, por 

um breve instante um pequeno círculo de uma luz azul se abriria e ele veria, maravilhado, o 

brilho aceso da claridade vinda de uma estrela única.  

E então primeiro ele a reconhece e, depois, desvela a pedra colocada ali, no ponto 

exato onde o fervor de seus olhos enxergariam o foco ínfimo da luz. Pequenino luzeiro 

invisível a outros olhares; brilho de uma fração de vida, mas que a ele, um peregrino 

medieval perdido e reencontrado, diriam tudo o que seria preciso saber. “Ah, aqui está! 

Então eu viajo pelo caminho certo”. E assim foi Amahia adentro e planas terras depois 

dela, rumo ao Oceano, até chegar ao “Fim da Terra”. 

 Uma estrela entre mil, entre milhões de outras estrelas. Ali, por milênios sempre em 

seu lugar à hora certa. Mas senhora de um foco de luz e de uma rara face visível nesses 

céus onde apenas em alguns dias do verão as estrelas, dos céus do Norte, se deixam ver. 

Uma pequena iluminada estrela sem nome conhecido veio guiar o meu peregrino. E pôr 

causa dela, por havê-la imaginado assim, eu quis trazer até aqui  o mesmo nome que antes 

se deu ao lugar de Santiago:  Compostela, o Campo da Estrela.  

 

Santiago Apóstolo... quem? 

À respeito da própria pessoa do Apóstolo Santiago, de sua vinda quando já morto 

para terras de Galícia, e de suas múltiplas figuras e identidade seria necessário dizer alguma 

coisa. E isso, mesmo sabendo que muito sobre a estranha pessoa de um dos discípulos de 

Jesus Cristo, já foi dito e escrito ao longo dos séculos.  Difícil saber até que ponto é uma 

crença comum o seu enterramento definitivo na cripta por detrás do altar principal de sua 

Catedral. A história mínima, posta por escrito, contada e recontada entre avós e netos e 
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também entre os “da terra” e os “de fora” é em verdade uma narrativa fascinante. 

Simplifico-a como posso e sugiro ao leitor outras  leituras a respeito. Algumas vão 

indicadas na bibliografia ao final do livro. 

Seguidor de um homem que muitos acreditam ser também um deus, e que foi morto 

segundo preceitos dos ocupantes romanos da Palestina, Santiago Apóstolo (Boanerges, 

Santiago Maior, Filho do Trovão) teria, como os outros discípulos de Jesus, pregado a sua 

palavra entre aldeias por onde terá vagado com o próprio Jesus. Não escreveu cartas ou 

mais um evangelho reconhecido e aceito pelas religiões cristãs, como Pedro e João, e nem 

cartas que a Bíblia de católicos e de protestantes recolheu, como Paulo, o discípulo tardio. 

No entanto, entre os “evangelhos apócrifos” um parece ser atribuído a ele. 

No livro que segue a este em minha “Sequência Galega”, trarei passagens de uma 

“epístola do Apóstolo Tiago”. E então me verei envolvido na controvérsia sobre quem na 

verdade terá escrito uma das “epístolas universais” do Novo Testamento da Bíblia. 

Algumas crenças que teriam sido postas por escrito por cristãos dos primeiros séculos 

– quando a palavra “cristão” não era ainda usada  entre os seguidores de Jesus Cristo – 

fazem-no viajar até terras da Espanha. Ele teria obtido ali uma pequenina safra de féis 

seguidores e teria retornado à Judéia e mesmo a Jerusalém. E na mesma cidade onde Jesus 

foi crucificado, Santiago teria sido decapitado. Sem direitos a uma sepultura, como o seu 

mestre, o corpo e a cabeça de Santiago teriam sido atiradas para fora das muralhas de 

Jerusalém. No cair da noite alguns discípulos os encontraram e recolheram.  

Colocada a cabeça e colocado o corpo em uma misteriosa barca de pedras, na 

companhia de dois de seus discípulos teriam os seus “restos mortais” viajado para fora do 

território dos judeus e para além do Mar Mediterrâneo. Atravessaram o Estrito de Gibraltar 

e subiram Oceano Atlântico acima, até darem com as rias de Galícia. Frações de mar que se 

adentra terra acima, permitindo que algumas terras e pedras de Galícia avancem mar afora.   

Misteriosamente guiada a barca entrou por uma ria e foi dar em terras de Iria Flávia, 

possessão romana na Galícia, no lugar onde hoje  está a cidade de Padrón, não muito longe 

de Santiago de Compostela.  deixamos páginas atrás.   

Aquelas eram terras pagãs naqueles tempos. Descido à terra e após um milagroso 

acontecimento com o corpo de Santiago tragado por uma pedra que se abriu e o acolheu,  os 

discípulos navegantes forma pedir à administradora do lugar a permissão ara ali sepultarem 
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Santiago Apóstolo. Uma “Rainha Lupa”, uma misteriosa “Rainha Loba pagã e maldosa, 

indicou aos piedosos  discípulos de Santiago um campo de terras guardado por dois touros 

ferozes e mais um dragão.  Com sortilégios de poder cristão  - segundo alguns, um simples 

“em Nome do Pai” -  os dois discípulos amansaram dragão e touros,  animais esses 

utilizados depois para puxarem a carroça com a cabeça e   o corpo de Santiago. Algumas 

legendas afirma que em vista do milagre a rainha tornou-se cristã. 

Enterrado o apóstolo e construída uma pequena igreja, ela ali ficou por muito tempo, 

até ser esquecida, abandonada em um povoado ainda pagão, e coberta de matos. Os dois 

discípulos morreram também e os seus corpos foram enterrados (por quem?) aos dois lados 

da tumba de Santiago.  

Passaram os anos e passaram os séculos. E eras  mais tarde e em tempos já 

cristianizados, um pastor teria ouvido algumas vozes angelicais e teria avistado, entre o fim 

da tarde e a noite, alguns clarões vindos do bosque que tomou depois o nome de Libredon. 

O pastor foi ao bispo e depois de seu relato o prelado resolveu vir ao local das aparições, 

acompanhado de um cortejo. A igreja, arruinada, mas ainda e pé, foi encontrada sob uma 

cobertura de sarças e espinhos. Dentro de suas ruinas os três túmulos foram descobertos. E 

foram declarados pela autoridade eclesiástica como o abrigo dos corpos de Santiago e de 

seus discípulos. Vejamos como o mito é narrado em galego. Na versão oral que ouvi várias 

vezes, é um pastor ou são pastores os que em primeiro lugar veem a luz e ouvem um coro 

místico no lugar da tumba soterrada pela mata. Na versão abaixo, escrita em um artigo de 

Xosé Chao Rego, é um ermitão que descobre o lugar sagrado. 

Velaqui o resume do sucedido: o ermitán Paio tem unha revelación 

anxélica e ve unha luz ou estrela sobre o outeiro que hai a carón da 

pequena igrexa de San Fiz de Loivo, hoxe Solovio.  

Fai participe do seu descubrimento a outros ermitáns e partores, pero a 

nova chégalle ó bispo Teodomiro, de Iria Flvia, hoxe Padrón. 

Encamiñase cara ó lugar e descobre, entre o mato, en médio dunha 

antiga metrópole dum castro deshabitado, unha câmara sepulcral na que 

achaba unha domúncula ou capeliña abovedaba cuberta de mármores. 

Este assunto do mármore dará que falar
16

. 

 

                                                 
16

 Está na página 6 de Camiñando a Compostela, da série Folletos de Identidade galega e cristián. Editado por 

Anguera, em Santiago de Compostela, em 1992. 
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A versão recolhida por Francisco Fernandes del Riego é mais detalhada e merecer ser 

transcrita aqui. Outras versões enfatizam mais a viagem dos discípulos de Santiago com o 

seu corpo e as suas primeiras aventuras em terras de Iria Flávia, tal como descrevi aqui. A 

versão de Xosé Chao Rego e a que transcrevo a seguir relatam o misterioso achamento da 

tumba que por séculos entre a Antiguidade e a Idade Média cobriram a suposta tumba de 

Santiago não só de matos e de espinhos, mas também de esquecimento. 

 

O eremita Pelaio tivo um dia revelacións anxélicas  de que no bosque 

achegado à sua igrexa – o bosque Libredón – atopávase o corpo de 

Santiago Zebedeu. Alá pola noited, cando facía as suas meditacións, 

ficou estandío ao ollar unha estrela de grande magnitude. A estrela 

brilalaba a poca altura sobre o outeiro boscoso vecino ao rio Sar. 

Contoulle depois o feito insólito a vários eremitas e aos pastores dos 

arredores. Noutra noite todos eles mirarton, e viron tamén a estrela 

grande, e moitas estreliñas parpabrexantes, entre os arbres co outeiro. 

Ao se ir achegando mais a este, ouviron unha música lonxana, como si os 

coros dos anxos estivessen a cantar diante dum altar. 

 

Daí em diante o relato quase copia outros, tanto cristãos como de outras religiões. 

Algo perdido e miraculosamente encontrado – um corpo, uma pessoa, um objeto sagrado – 

é reencontrado por pessoas simples e pobres. Ele é em seguida revelado a autoridades que 

reconhecem um sinal inusitado, sublime mesmo. O achamento é solenemente declarado 

verdadeiro e auspicioso. E o local da descoberta tende a  tornar-se um território consagrado 

e, não raro, um lugar de peregrinações. 

Em Iria Flávia, já então cristianizada, o matagal sobre a construção da tumba é 

derrubado, a cripta é descoberta e uma igreja é construída. Estamos já no primeiro terço do 

século IX, longe, portanto dos primeiros tempos apostólicos e das comunidades cristãs 

primitivas. E apenas ao redor do início dos anos 800 começa a ser difundida a invenção de 

Santiago en Galiza. Em pouco tempo estende-se a lenda do milagroso sepultamento de 

Santiago em terras galegas, primeiro na Galícia e  de outras Espanhas – boa parte dominada 

por árabes muçulmanos - e, depois, entre povos de outras línguas.  

Não esqueçamos que não muito longe, a Oeste de Padrón está o Cabo Fisterra 

(Finisterra), por mil e mais anos acreditado como sendo o lugar do “fim do mundo”. Um 

promontório de pedras sobre o mar depois do qual tudo o que haveria seria apenas o grande 

oceano sem fim, ou com o seu fim em um grande abismo que tudo devorava. Sabemos já 



 64 

que do passado até hoje alguns peregrinos prolongam sua jornada viajando durante três dias 

de Santiago ao Cabo Fisterra. 

Os tempos situados entre o início da crença da presença do corpo de Santiago e das 

invasões de “bárbaros do Norte” e de mouros do Sul, foram  os de invasões pagãs, de 

destruições e de reconstruções da igreja do Apóstolo. Mais adiante foram também os da 

conquista de boa parte da Espanha pelos árabes muçulmanos, e das lutas da reconquista dos 

cristãos espanhóis e de outras etnias e culturas.  

Há tantos relatos sobre as sequências entre séculos dos miraculosos acontecimentos 

ao redor de Santiago, que não me parece uma boa ideia estabelecer aqui mais uma longa 

narrativa. Lembro apenas que entre a história e as estórias, entre relatos, narrativas, lendas e 

mitos, existe uma diversidade rica e francamente sugestiva de fatos e feitos. Em uma delas, 

através de aparições milagrosas entre sonhos e visões, ninguém menos do que o Imperador 

Carlos Magno veio do Reino dos Francos à Galícia para libertar o local sagrado do túmulo 

de Santiago de mãos de árabes.  

Anos mais tarde chegou o tempo da transferência do corpo de Santiago para um local 

definitivo em Compostela. Em meio a tudo multiplicaram-se relatos de  acontecimentos 

narrados até hoje, alguns entre risos e desconfianças; outros com ares de piedosa crença.  

Ao lado da vinda de Carlos Magno e, mais adiante, da peregrinação de São Francisco de 

Assis desde a Úmbria até Santiago, existem outros relatos mais historicamente acreditados 

e menos louváveis.  

Eis um deles. Por ordem de um bispo santiagenho algumas relíquias da sé apostólica 

de Braga, a grande Arquidiocese do Norte de Portugal, teriam sido sutilmente roubadas 

durante uma visita entre prelados e teriam sido trasladadas  às escondidas para Compostela. 

E elas foram colocadas no que veio a ser a grande igreja universal dedicada ao apóstolo de 

Cristo, Santiago de Compostela. De acordo com a narrativa que ouvi na Galícia, as 

autoridades eclesiásticas da romana Bracara Augusta (Braga) nunca lograram recuperar as 

suas relíquias sagradas. E de então em diante o lugar de peregrinações teria passado de 

Braga a Santiago. E dentre todas as relíquias sobressai-se, claro, a do corpo de Santiago. E 

não apenas por ser ele um discípulo direto de Jesus Cristo, e não um santo de igreja 

bastante posterior, como também por um outro fato  de valor extraordinário.  Finalmente 
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uma diocese católica guardava em seu poder não somente pequenos fragmentos de roupa, 

cabelo ou outras partes de um suposto santo, mas um corpo inteiro.  

Eis como Ives Bottineau, um estudioso dentre os muitos que escreveram a respeito 

das histórias e lendas de Santiago e de sua presença na Galícia, narra o que pesquisou e o 

que ouviu. 

Durante o reinado de Carlos Magno, no Ocidente, e de Alfonso II, o 

Casto (789-842) em Astúrias, entre os povos da Cristandade começou a 

correr de boca em boca uma noticia extraordinária. E assim aconteceu 

que lá, naquele humilde reino asturiano, que na ocasião combatia para 

não cair sob o domínio muçulmano, na Galícia, frente ao oceano, onde 

uma última franja de terra penetra no mar e se perde sob as ondas, ali, 

entre o mistério e a bruma, teve lugar a invenção de Santiago Maior. 

Segundo aquelas narrativas maravilhosas, que pouco a pouco foram 

propagando-se a ganhado tamanho, o Apóstolo, depois de abandonar o 

Oriente, havia  desembarcado em Iria Flávia (o atual povoado de 

Padrón, Galícia) e evangelizado a Espanha ao longo de vários anos, ao 

final dos quais retornou à Judéia, onde sofreu o martírio e a morte. Seus 

discípulos tomaram o corpo do Santo e o embarcaram consigo em Jafa, 

e, depois de uma travessia milagrosa, chegaram a Iria Flávia. 

A tumba do Apóstolo foi edificada a certa distância do povoado, terra 

adentro; teve como guardiões a seus discípulos, Teodoro e Atanásio, 

cujos restos mortais receberam sepultura junto aos do santo. Porém ela 

foi abandonada durante as perseguições aos primitivos cristãos, e 

finalmente foi perdida por causa deste abandono. Redescoberta graças à 

claridade que sobre ela projetou uma estrela milagrosa, primeiro foi 

objeto de apenas um culto local. Mas logo converteu-se na meta de uma 

peregrinação que viria a concorrer com as de Roma e Jerusalém
17

.  

 

 

 

 

 

Retenhamos de todo o seu texto uma palavra entre outras: “invenção”. A “invenção 

de Santiago”. Ela foi também empregada por outros estudiosos de Santiago e do Camiño. 

Xosé Chao Rego a retoma anos mais tarde em dois momentos, da seguinte maneira. 

Estamos ante o que os eruditos chaman a invención de Santiago, dándole 

á palavra o doble significado, tanto de achado (“invente” en latin 

significa encontrar) coma de invento ou creación da imaxinación
18

. 

                                                 
10. BOTTINEUAU, Yves, El Camino de Santiago, 1965, Aymá Editora, Barcelona, pg. 21 e 22. Grifos do 
autor. 
18

 Está na páginas 2 de Camiñando a Compostela, já citado aqui. 
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O fenómeno de Compostela suscita a curiosidade e imos agora a 

describir, em poucas palavras, as diversas hipóteses que se inventaron a 

propósito da chamada invención
19

. 

 

De uma maneira diferente de outros estudiosos que se preocupam em inventariar 

fatos e tradições a respeito de Santiago Apóstolo e de seu suposto sepultamento em terras 

galegas, Xosé Chao Rego toma-as todas por invenções e procura recordar quatro versões 

que atravessaram séculos.  

A mais abrangente e a menos originariamente cristã é a versão defendida por 

peregrinos e estudiosos para quem o Caminho de Santiago  seria anterior ao cristianismo. 

Ele poderia vir de muito mais a Oriente do que se supõe, e sob  o clarão da Via Láctea – 

também chamada de Caminho de Santiago, não esquecer – passaria por Santiago de 

Compostela e iria até o Cabo Fisterre. Até terras de Irlanda, segundo outros.  

Uma quase única e poderosa conjunção cósmica e também telúrica faria do longo 

percurso de um raro caminho uma trajetória impregnada de uma energia quase única. Ao 

longo de todo o Camiño existem locais e marcos cujo sentido e poderes apenas iniciados 

seriam capazes de decifrar. Paulo Coelho terá sido, em tempos mais atuais, o principal 

divulgador de um imaginário mítico, místico e mágico, que atraiu para o Camiño inúmeros 

peregrinos católicos, cristãos e não-cristãos. Eu mesmo encontrei alguns deles viajando 

pelo Camiño com o Diário de um mago nas mãos. 

De acordo com essa invenção do Caminho de Santiago, após haver sido por gerações 

e gerações um caminho sagrado-pagão, ele foi mais tarde cristianizado, entre crenças 

populares e imposições de poderes civis e eclesiásticos. E a figura emblemática do 

Apóstolo Santiago – cuja presença sempre foi muito forte em toda a Espanha – assim como 

o seu misterioso sepultamento em terras do extremo-norte da Península Ibérica uniram-se 

para consolidar uma invenção canonicamente aceitável e desejável, de uma maneira 

convincente para devotos peregrinos, e conveniente para autoridades da Igreja Católica. 

Lembremos que já próximo do século XX, em 1879, a pedido de autoridades católicas da 

Espanha, o Papa Leão XIII promulgou na bula Deus Omnipotens a veracidade das relíquias 

depositadas na Catedral de Santiago. 

                                                 
19

 Xosé Chao Rego, op. Cit. Pg. 21 
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Um outro imaginário possui também raízes pagãs. Ele deriva o “culto jacobeu” do 

mito grego dos Dióscuros, os filhos de Zeus, pai dos deuses. Castor e Polux seriam a versão 

mais antiga e universal dos irmãos Santiago e João (evangelista). Tanto os mitos relativos 

aos divinizados irmãos da tradição pagã, quanto antigas crenças cristãs e espanholas 

convocam os seus heróis a montarem cavalos brancos e guerrearem em favor de seus 

aliados ou protegidos. A figura de Santiago Matamoros é em toda a Espanha para além da 

Galícia, bastante mais forte do que a de um humilde santo pedestre e peregrino. Em direção 

oposta, no restante da Europa a única identidade do apóstolo é a do “santo peregrino” com 

o bastão nas mãos e mais a concha de vieira. 

Xosé Chao Rego remonta a Dias e Diaz, um outro pesquisador galego, para recordar 

a dupla crença de Santiago Apóstolo em suas referências com a Espanha. Vejamos como. 

A princípios do século XII empezan a confluir duas interpretacións 

diferentes do feito xabobeo: a acceptación crecente da notícia da 

predicación na Península do Apóstolo, e maila a crenza arraigada 

no pobo cristián, primeiro de Compostela, logo de Hispania, e moi 

pronto de toda a Europa Occidental, do enterramento de Santiago em 

Galícia. Unha e outra enxedrarán devocións intensas e logo o culto 

esplendoroso que convertirán a Compostela num santuário singular no 

Occidente
20

. 

 

Uma terceira e quase esquecida tradição santiaguenha atribui a cristãos de Andaluzia, 

fugitivos dos dominadores árabes, a criação da crença de Santiago na Galícia. Pois eles 

teriam trazido em sua viagem de fuga a relíquia dos corpos e das vestimentas de vários 

santos, inclusive de Santiago.  

Uma tradição bastante mais moderna vem do ano 1900 e se origina de estudos  de um 

sacerdote francês, Louis Duchesne. Segundo as suas pesquisas e crenças a origem do mito 

de Santiago remete a outro homem bastante posterior. Remete a Prisciliano, bispo da 

diocese de Ávila, na Galécia Romana. Ele fora condenado a morte por heresias e teria sido 

decapitado no final do século IV, sob ordens do imperador romano. Sua morte gerou um 

culto de herói da fé em toda a região que envolve a Galícia e suas vizinhanças. Acredita-se 

que o seu corpo é o que na realidade está sepultado ali onde cristãos piedosos cultuam 

Santiago. Durante dois séculos o priscilianismo, mesmo não aceito pela ortodoxia católica 

foi a tradição cristã predominante entre Astúrias e a Galícia. E apenas séculos mais tarde 
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 Xosé Chao Rego, op. Cit. Pg. 23. 
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uma transferência de pessoas e de identidades teria deslocado do herege Prisciliano para o 

apóstolo e santo Santiago a crença de um sepultamento miraculoso na Galícia. 

São inúmeras as pesquisas e as histórias documentais e, bem mais ainda as estórias da 

tradição, assim como as lendas e os mitos sobre Santiago Apóstolo; sobre sua morte em 

Jerusalém e seu sepultamento na Galícia; sobre o achamento miraculoso de sua tumba e, 

finalmente, sobre os piedosos e heroicos feitos humanos, ao lado dos milagres divinos 

acontecidos desde longos séculos até hoje.  

O Caminho de Santiago, sobretudo entre o século XII e os dias de agora, desdobou-se 

em vários outros caminhos, com diferentes origens e um mesmo destino. Ele foi mais de 

uma vez bloqueado por conquistadores árabes, e algumas cidades de Galícia ao longo da 

Idade Média foram saqueadas por navegantes e guerreiros da Europa do Norte. Também 

mais de uma vez as igrejas que guardavam as relíquias de Santiago foram saqueadas.  As 

viagens à “tumba do Apóstolo” oscilaram entre tempos de quase abandono e eras de 

peregrinações de milhares de pessoas a cada ano. Pessoas que iam de mendigos e 

desempregados a bispos e imperadores. Em vários livros sobre o Caminho de Santiago seus 

autores relacionam imperadores, reis, rainhas, princesas que a pé, a cavalo ou em liteiras 

terá vindo de suas europas até Santiago. E também eminentes autoridades da igreja de seus 

tempos. 

Poucos santos ancestrais ou contemporâneos, reais ou supostos, serão tão cultuados 

quanto Santiago na Espanha e, especialmente, na Galícia e em Compostela. Mas a respeito 

de tudo o que se sabe, tudo o que se cria e tudo o que se crê, o que existe, desde a trazida 

mítica do corpo do apóstolo a terras de Galícia até as muitas estórias e lendas de peripécias 

de peregrinos ao longo do Camiño, com intervenções miraculosas de Santiago, o fato é que  

estamos diante de um estranho mito de fundação. Ou diante da invenção de um novo mito. 

Um mito não muito diverso de outros semelhantes, em que um herói do sagrado viaja 

depois de morto e chega afinal a um lugar de devoção.  Eis Santiago, um homem judeu que 

se torna o homem-apóstolo a respeito de cujos feitos em vida pouco se sabe. Nos 

confrontos com Paulo, Santiago seria um dos discípulos de Cristo mais piedosamente 

conservadores. Um discípulo a respeito de quem há, mesmo nos Atos dos Apóstolos, raras 

citações.  
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De tudo o que se disse e escreveu sobre o apóstolo, sua vinda e seu sepultamento na 

Galícia germinou um repertório quase incontável de narrativas de façanhas e de milagres, 

que recolhe estórias e lendas, poemas e cantos que se estenderam desde a Idade Média até 

os dias de hoje.  

Porque a tódalas  partes chegar a o eco de Santiago, do feito 

taumatúrxico comprovado em terras galegas. Ao tema referiuse Picaud 

de Parthenay: “os doentes veñen a curarse; os cegos recobran a vista; os 

posesos vense liberados; as almas atristuradas síntense reconfortadas... 

Chegan aqui xentes de todolos países do mundo: franceses, normandos, 

borgoñons, escoceses, irlandeses, do País de Gales, teutóns”
21

. 

 

Em síntese: de um breve mito ou de uma pequena legenda originalmente centrada na 

presença do corpo de um apóstolo de Jesus Cristo em Santiago de Compostela, assim como 

a respeito dos fatos e feitos que se desdobram da tradição de peregrinar de lugares europeus 

de origem até Santiago de Compostela, desdobrou-se toda uma  diversa e fecunda saga que 

transita desde pequenos relatos pessoais do tipo “minha viagem pelo Caminho de 

Santiago”, até estórias, lendas, mitos e narrativas piedosas que de um passado até os dias de 

agora continuamente reinventam a invenção de Santiago e do seu Camiño”.  

Convivi na Galícia com mulheres e homens que representam na Europa e na Espanha 

uma linha bastante esclarecida e avançada de cristãos-católicos. Participei com eles de uma 

“Romaxe de Irímia” e partilhei mais de uma vez de seus ritos. Eles estão entre leitores 

europeus de autores latino-americanos da Teologia da Libertação. E os artigos que fazem 

publicar em sua revista Encrucillada, terão o aval de poucas autoridades da Igreja Católica 

na Galícia e na Espanha.  Nenhum deles revelou acreditar na invenção fundadora do mito 

da presença do corpo de Santiago na Galícia.  

Acredito que mesmo os sacerdotes da Catedral de Santiago serão pouco assertivos em 

responder a perguntas como: “haverá mesmo um corpo sepultado na tumba do Apóstolo, 

por detrás do altar maior da Catedral? Será ele de fato o corpo de Santiago Apóstolo? 

Guardará pelo menos uma fração de verdade acreditável a múltipla história que se conta 

entre ouvintes e se narra por escrito entre tantos livros antigos e atuais a respeito da morte, 

do traslado do corpo desde o Oriente Médio até o Norte da Espanha, e das peripécias ao 

redor de seu  enterramento entre  os lugares consagrados pela presença do corpo do santo? 
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 Francisco Fernandes del Riego,  As peregrinacións xacobeas – II, Diários 16*Galícia, Santiago, pg. 101 
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Teria ele aparecido mesmo, em pessoa imortal agora, montando um cavalo e derribando por 

terra os guerreiros mouros, em uma batalha que ajudou a marcar o início da Reconquista? 

Desnecessário dizer que entre galegos e espanhóis cristãos e não-cristãos, alguns 

parecem acreditar em toda a narrativa mais divulgada sobre o apóstolo. Ou pelo menos em 

parte dela. Outras pessoas sugerem haver uma mistura entre a verdade dos fatos históricos e 

o emaranhado das lendas posteriores, algumas bastante extravagantes. Outras pensam que 

não se pode provar a presença do corpo do apóstolo de Cristo na Galícia. E é mais o culto 

de seu mito do que a memória de sua verdade o que se celebra entre grandes peregrinações 

e com grande festejos públicos se rememora em cada semana ao redor do dia  25 de Julho. 

A eles – e a mim, pois eu me enquadro nesta versão aberta - não importa tanto o que 

o mito diz. Importa menos ainda saber se ele professa uma indiscutível verdade, uma meia 

verdade ou apenas uma narrativa mítica. E uma entre muitas narrativas, nem menos 

verdadeira” por existir e se reproduzir  entre o mito e a mística cristã. Importa o que o mito 

faz. Importa o que  ele provoca ser feito a partir do que diz. O que é acreditado torna-se 

verdadeiro para quem acredita. E se muitas pessoas em algo acreditam coletivamente, não 

importa a “verdade dos fatos”, mas o simbolismo dos feitos. Também nós, pessoas do 

mundo ainda dominantemente positivista, vivemos do que sabemos, do que cremos e do 

que imaginamos. E talvez a parte de “verdade comprovada” seja em nós menor do que o 

território múltiplo de devaneios, imaginários e crenças que nos habitam e sem os quais o 

correr da vida seria mais parecido com uma monótona e repetitiva caminhada previsível do 

que uma aventureira peregrinação. 

Eis um raro santo senhor de não apenas duas, mas de três imagens vivas na Espanha. 

Provavelmente nenhuma delas fiel a como o homem que se pretende rememorar terá sido 

em suas terras e entre suas andanças distantes. A figura imponente do homem santo, tal 

como a sua escultura no Pórtico da Gloria. A imagem mansa e piedosa do santo peregrino 

que terá tomado dos errantes a Santiago durante a Idade Média a figura real ou idealizada 

de um homem que sobre sandálias e sob um amplo chapéu de palhas peregrina também. O 

inesperado guerreiro a cavalo, cruel matador de mouros, pretenso  justiceiro do bem, tal 

como o queriam os ibéricos dos tempos da Reconquista, tal como o sonham e desenham 

alguns espanhóis de hoje. 
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Ao não poder ser evocado como o apóstolo pregador dos evangelhos, após o evento 

do distante Pentecostes em Jerusalém – pois muito pouco se sabe dele, se comparado com 

Paulo de Tarso, Francisco de Assis ou Domingos de Gusman, melhor tomar das três figuras 

de um mesmo homem – ou de um mesmo desdobrável mito de um homem – a sua imagem 

e a sua identidade de um humilde vagante peregrino.   

Retomo o pequeno e precioso relato de Xosé Chao Rego para concordar com ele em 

uma observação que não encontrei em outros autores, inclusive escritores de livros bastante 

maiores e mais completos. Chao Rego recorda que mesmo havendo sido Jesus Cristo e, 

depois dele, Paulo de Tarso errantes, viajantes, peregrinos de toda uma vida, durante 

praticamente toda a Idade Média a ideia e o imaginários de errâncias como um sinal de 

virtude cristã não recebia um reconhecimento nem de autoridades eclesiásticas – a não ser 

para o caso das cruzadas a Jerusalém – e nem do “povo cristão”. 

A casa, o castelo, a igreja, e não trilhas, abrigos e oratórios móveis eram de 

preferência os locais de guarda do sagrado e a moradia do cristão exemplar. O próprio 

modelo de uma excelência de vida dedicada a Deus e à oração foi durante séculos o monge. 

O homem fixo em sua ermida, ou a comunidade residente de homens e, depois, de mulheres 

reclusas em seus lugares de toda a vida. E também após a morte. Pois onde viviam os 

monges ali também eram enterrados. Mas entre Idade Média e a Renascença, e mesmo 

depois, as novas ordens religiosas negam a vocação do claustro e lançam seus homens e 

mulheres em estradas.  

A Europa irá ver surgirem ordens de frades errantes, de religiosos sem eira nem beira. 

Homens para quem a virtude está justamente em nada ter de fixo e estável para, na 

liberdade das estradas e da generosa acolhida a quem erra pelo mundo, descobrirem uma 

corajosa proximidade de Jesus Cristo em sua própria vida, que renova todo o imaginário a 

respeito da própria substância original da virtude cristã. Na Itália e na Espanha, em tempos 

não tão distantes os cristãos verão surgir a Ordem dos Frades Menores, de Francisco de 

Assim, a Ordem dos Frades Pregadores, de Domingos de Gusman e a Companhia de Jesus, 

de Inácio de Loiola.  

Foram necessárias as grandes mudanças operadas entre a Idade Média e a Renascença 

na Europa – acontecidas mais cedo nos países do Norte e, sobretudo, na Inglaterra, França e 

Alemanha, e tardias em Portugal e na Espanha – acompanhando o surgimento de massas de 
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ex-camponeses migrados para as cidades, e a explosão das manufaturas em sociedades 

divididas agora entre burgueses pré-capitalistas, artesãos e, mais adiante, operários, para 

que uma fixidez de todas pessoas, ao longo de quase todo o tempo de suas vidas, pudesse 

ser  convertida em diferentes alternativas de mobilidade. O servo da gleba nascia e morria 

dentro dos limites de uma propriedade feudal. Mas o artesão não. Artesão fundam as 

primeiras associações de classe e passo a passo libertam-se da tutela dos nobres. Eles 

fundam um mundo depressa urbanizado, uma economia em que nobres empobreciam e 

burgueses “sem nome” enriqueciam. E mais, progressivamente livres do poder de uma 

aristocracia ociosa, eles criavam, entre erros e acertos, uma relativa democratização do 

trabalho, do dinheiro, do poder, e mesmo da própria fé religiosa. A Reforma Protestante é 

também fruto de um tempo em que “tudo o que é sólido desmancha no ar”.  

E com a interação de todos esses acontecimentos que aqui sintetizo muito,  abriu-se 

também o mundo a Europa para uma polissemia de errâncias, de viagens, de romarias, de 

peregrinações. Já não se vai mais a Jerusalém libertar um lugar santo, mas vai-se a um lugar 

santo libertar-se a si mesmo. Uma vez ainda dou a palavra as Xosé Chao Rego. 

Por isso, cara á metade do século Once, os que se emancipam da 

servidumbre do señor feudal pasan a ser libres (francos). A xente funda 

burgos, vilas novas, vilas francas, tal como reflexa hoxe nos topônimos: 

Villafranca, Vilanova. Estamos ante unha sociedade de maior consumo, 

na que aparecen os comerciantes que, por exemplo, viaxaban a Oriente e 

traíam obxectos preciosos para vendérenos em Europa. 

... 

De xeito que o nacemento da burguesia – que nun princípio foi unha 

clase revolucionária, quem nolo ia decir! – crea unha dobre mobilidade. 

A xente empeza a moverse, tanto porque o individuo non fica fatalmente 

encadrado na classe social na que naceu, como polo feito dunha 

mobilidade social que deriva deste cambio individual no estatuto social 

da persoa: a xente empesa a viaxar, a poder facelo, que antes non podia, 

atada como estaba à terra
22

. 

 

E se os jornais e outros meios de comunicação de agora nem sempre se abrem a 

acolher notícias de acontecimentos inacreditáveis passados ao longo do Caminho de 

Santiago, podemos acreditar, ouvindo peregrinos em Santiago ou lendo o que alguns 

comentam nos jornais da Galícia, que o Caminho de Santiago preserva em termos bastante 
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atuais toda uma tradição medieval. E ela está no associar fatos e relatos vividos e 

comprováveis, a feitos e imaginários entre novos pequenos mitos e algumas lendas.  

E então, a menos que alguém esteja preocupado em inventariar a “pura e simples 

verdade dos fatos”, o que importa deveria ser o buscar compreender como e porque, na 

polissemia de suas tantas versões e entre notícias de jornais, relatos de viagens, livros de 

pesquisas, romances de imaginários, filmes de longa metragem, e milhares de diversas 

diários de relatos e de estórias pessoais do “meu Caminho de Santiago”, toda uma tradição  

originalmente cristã-católica, ao mesmo tempo em que se mantém viva, atraente e ativa 

para muitos peregrinos, abriu-se tanto e com uma tão grande riqueza de visões e de versões.  

E estendeu-se entre a pessoa e a comunidade, entre o símbolo e a sociedade, a ponto de 

fazer convergirem para a cidade de Santiago – e o Cabo Fisterra, para alguns – as mais 

diversas categorias de viajantes e de peregrinos.  

Pessoas que a partir de um imaginário de saberes e de crenças não necessariamente 

católicas, e nem mesmo cristãs, tomam o Camiño desde Roncesvales (ou outra localidade 

original) a Santiago. E entre a bota e a cochila, vagam durante uma semana, um mês ou 

mais de um mês. E, como em um ritual. De longa duração, partem um “qualquer lugar”, em 

direção a um destino real, mítico, místico, meditante, sagrado, holístico, e 

controversamente polivalente: Santiago de Compostela. 

E a própria polissemia geográfica dos caminhos estendidos de uma origem até 

Santiago, poderia ser a melhor metáfora dos diferentes motivos de viajar, de fazer o 

caminho, de vagar e chegar. Assim como se pode escolher um entre vários caminhos, um 

lugar de “saída” entre tantos e a própria duração da peregrinação
23

, assim também, 

sobretudo nos dias de agora, pode-se viajar levando na mochila e lendo entre pausas no 

Caminho e abrigos: a Bíblia Sagrada, o Códice Calixtino, O Diário de um Mago, o 

Bagahvat Gita, O Ponto de Mutação, a Autobiografia de Gandhi, o Manifesto Comunista, 

um último livro de Leonardo Boff, um Manual de Meditação Zen, ou, no limite e para o 

turista, mais do que o peregrino, um guia gastronômico do Caminho de Santiago. E, de 

preferência, também um “diário de peregrino”. 

                                                 
23

 Até poucos anos atrás considerava-se que o peregrino deveria demonstrar que jornadeou por pelo menos 

100 quilômetros a pé, ou por 300 de bicicleta para fazer jus ao documento que o acredita como um “peregrino 

de Santiago” 
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O leitor bem pode imaginar a variedade de versões a respeito das origens e dos 

significados primitivos e mesmo atuais do Caminho de Santiago. Para um católico de 

preceito, existe uma única versão: a de sua Igreja, em que pesem as dúvidas a respeito da 

bela, misteriosa história, estória ou lenda da vinda do corpo do apóstolo mártir da Palestina 

para a Galícia.  

Para vários outros caminhantes, assim como para estudiosos amadores e 

pesquisadores profissionais do assunto, é bastante provável que o Camino seja bem anterior 

ao cristianismo. Ou, pelo menos, anterior à chegada do cristianismo a terras da Península 

Ibérica. Ele seria um misterioso caminho de iniciação; algo mais para magos do que para 

padres e mais remotamente próximo aos antigos deuses dos druidas celtas do que do 

imaginário cristão. Falam alguns de arcaicos três caminhos iniciáticos, todos partindo de 

terras a Leste e demandando o Oeste. Alguns saltam o mar gelado e continuam por terras da 

hoje Inglaterra, da Irlanda.  

E assim é bastante provável que sobretudo nos tempos de agora um caminho 

universal como “o de Santiago” inevitavelmente venha a abrir-se para abrigar diferentes 

categorias de peregrinos de tradição católica, de peregrinos de outras confissões cristãs, de 

caminhantes de outras crenças e outros sistemas de sentido. No último capítulo deste livro 

trago o que vi e vivi durante a chegada á Catedral de Santiago de um grupo 

autodenominado “Povo do Planeta Gaia”.  

E “fazem o Caminho” também viajantes motivados por diferentes vocações que à 

falta de melhor qualificador, usa-se na Galícia a palavra: “cultural”. Mas em uma pesquisa 

realizada pelo jornal O jornal Voz de Galícia desdobra o “cultural” em duas dimensões, 

sem dizer o que cada palavra significa. Em 1992, dos 9.248 peregrinos recenseados, 

53,97% declararam como motivo de sua viagem uma vocação religiosa. Na notícia do 

jornal não são discriminadas as variações do motivo religioso para a peregrinação. 40,19% 

declararam uma vocação de relação mista do tipo “religião-cultura”. E 5,68% declaram 

uma motivação puramente “cultural”. Mas até este qualificador, “cultural” deve estar 

permeado dos mais diversos sentidos e significados. Assim quero retornar aos depoimentos 

de Cees Nooteboom, para trazer aqui uma das dimensões profundas do sentido da 

“peregrinação cultural”. Ainda na introdução de seu livro ele declara que viaja (de carro) a 

Santiago de Compostela. 
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Não em peregrinação até o apóstolo, como fizeram tantos outros, mas 

para reencontrar a sombra daquilo que já fui, e para retornar às pegadas 

de uma viagem passada. Em busca do quê? Uma das raras constantes de 

minha vida é meu amor – não existe outra palavra – pela Espanha. 

Mulheres e amigos desapareceram da minha existência, mas um país não 

some.
24

 

 

Fala-se em Santiago de um crescendo de peregrinos-turistas que por serem apenas 

turistas em férias e em busca de uma aventura a ser vivida entre o já conhecido e o ainda 

exótico, têm merecido a reprovação de parte da igreja católica em Santiago. Seus 

emissários opõem este modelo de “falso-peregrino” ao que em mais de um documento 

qualificam como “peregrino de calidad”.  Observei mesmo tanto ao longo do Camiño 

quando em Santiago de Compostela, pessoas de bota, bastão e mochila motivados não tanto 

em “fazer o caminho”, mas em ver-se “caminhando a Compostela”. E, nos casos mais 

extremos, preocupados mais em documentar e documentar-se “no Caminho” do que em 

ver, viver e aprender ao longo dele. Imagino que com o desenvolvimento das leves e 

funcionais máquinas fotográficas, o costume de mais fotografar o que se ver do que de ver 

com atenção e emoção o que se fotografa deverá aumentar bastante.  

Não por acaso, nas vésperas de mais um “Ano Santo Compostelano” o Jornal Voz de 

Galícia de 7 de setembro de 1992 traga na página 29 a seguinte manchete, acompanhada de 

uma demorada notícia. 

 

La Iglesia distingue a los turistas de los peregrinos de “calidad”. 

El punto más debatido por los asistentes a las jornadas de trabajo sobre 

el Año Santo celebradas en Compostela en los últimos días fue la 

autoridad de la Iglesia para otorgar a los peregrinos de calidad – 

aquellos que hacen el camino a pié, en bici o a caballo – una credencial 

que garantice su autenticidad. (grifos do jornal) 

 

Linhas acima acompanhei Xosé Chao Rego ao repassar as versões tradicionais das 

origens sociais e simbólicas do Caminho de Santiago. Posso agora pretender atualizar a sua 

narrativa com uma pergunta: entre as mais arcaicas e medievais e as mais diversamente 

atuais, que vocações de narrativas a respeito de Santiago e do Caminho de Santiago 

podemos encontrar? 
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O preâmbulo de uma resposta múltipla a esta pergunta poderia ser a seguinte: se nos 

despreocuparmos de uma missão que não nos importa aqui, e que seria a se classificar 

relatos do passado e do presente entre “eruditos”, “oficiais”, “cientificamente acreditáveis”, 

“verídicos”, “canônicos”, “comprováveis”, “históricos” versus “populares”, não-oficiais”, 

“não-científicos” (segundo padrões ocidentais e acadêmicos do valor “ciência”,  

“inverídicos”, “não-canônicos” (não dogmaticamente acreditados por autoridades 

eclesiásticas), “não empiricamente comprováveis”, “lendários” “míticos”, legendários”, 

poderíamos com simplicidade considerar dados e relatos de um lado e do outro como 

narrativas.  

Narrativas situadas em ambas as margens de nosso “caminho de memórias”. 

Narrativas que, provenientes de sistemas de crenças e de saberes diversos, devem ser 

consideradas qualitativa e quantitativamente diversas, diferentes, mas não desiguais e 

hierarquicamente escalonadas. E entre o que está escrito no Códice Calixtino medieval, nos 

anais de um erudito “Encontro Internacional sobre o Caminho de Santiago, em uma 

compilação de “mitos e lendas do Caminho de Santiago”, no  livro Diário de um Mago, no 

romance popular sobre Don Gaiferos de Mormaltán, ou no “Diário do meu Caminho de 

Santiago”, escrito por uma peregrina italiana estaremos diante de uma polissemia de 

narrativas que justamente entre as suas diferenças acabam por entrelaçar os fios de que se 

tece o “pano de fundo” de uma aberta e desarmada compreensão do que seja não a 

“realidade histórica e social do Caminho de Santiago” – se é que ela existe – mas de como 

entre as eras, as culturas, os sistemas de sentido que vão do documento histórico ao 

ancestral mito galego. 

Então poderemos situar em um primeiro quadrante o conjunto do que chamarei aqui 

de narrativas fundadoras. Já as conhecemos e fragmentos de algumas delas estão escritas 

páginas atrás. Elas são aquelas que em um primeiro momento “inventam” a vinda do corpo 

de Santiago Apóstolo à Galícia e os acontecimentos que vão de sua chegada a Iria Flávia 

até a descoberta de seu corpo entre matas e espinhos, séculos mais tarde. 

Em um segundo quadrante podemos colocar as diferentes narrativas de refundação. 

E elas vão dos tempos imediatamente seguintes à suposta redescoberta da tumba do apóstol 

até a consolidação já no século XIX, do Caminho de Santiago, como um trajeto de valor 

sagrado e de projeção universal. É importante observarmos que estamos aqui diante de duas 
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narrativas diversas e opostas ao mesmo tempo. Há narrativas postas por escrito, com foros 

de comprovada veracidade e cujos atores são pessoas do alto clero católico, sãos reis e 

rainhas, duques e princesas. Ou são pessoas reconhecidamente santificadas. 

Carlos Magno veio com o seu exército liberar Santiago e a tumba de Santiago. 

Francisco de Assis empreendeu uma viagem a pé e fundou um convento franciscano em 

Santiago (fato também nunca comprovado). O Papa Calixto II veio como peregrino. E 

vieram outros e outras nobres dos mais distantes lugares de Europa. 

Era, aquela, a época de maior afluéncia de romeiros ao sartego do  

Zebedeo. Na História Compostelana atopase a primeira notícia concreta 

sobre a moitedume de Peleríns que visitaban o Fisterre galego.  

... 

Os personaxes dos mais afastados lugares seguian a caminhar cara o 

sartego. Polo 1125 fixo a andadura Matilde, fila do rei de Inglaterra 

Enrique I, e viúva do emperador de Alemania Enriqque V. Um pelerín 

singular, Guillerme X, Conde de Poitiers e de Aquitánia, finou no 1137 

na mesma basílica cando cantaba a Pasión do Viernes Santo. A lenda dí 

que morreu diante do altar do Apóstol, e que foi soterrado na igrexa. O 

sucedo contase no romance de don Gaiferos de Mormaltán. No ano 

seguinte o emperador Afonso VII veu de romeiro a Santiago para facer 

oración. A pelerinaxe de Aymerico Picaud, na compaña de Girberga, de 

Fladres, debeu de se realizar com posteridade ao 1140.  No 1152  fixo a 

peregrinación o rei de Francia Luís VIII, logo de se celebrar os 

esponsais da fila do rei de Castela, Afonso VII
25

. 

 

E há narrativas populares em dois sentidos. Eram variantes da cultura oral das eras, 

algumas delas mais tardes escritas por algum erudito,  quando não poetizada e musicada 

por algum jogral errante da Idade Média. Um dos versejadores com que nos encontraremos 

logo no parágrafo seguinte foi Afonso X, o sábio. E, ao contrário das narrativas medievais 

que nomeiam Carlos Magno, Francisco de Assim, imperadores, bispos e papas, são, essas 

outras, narrativas de aventuras e de milagres em que atores e cenários são populares e 

camponeses em maioria.  

Moitos milagres recontábanse polos xograis, polos monxes e 

hospitalários, polos hóspedes e polos próprios romeiros ao longo da 

“Via Franxícena”. Uns referianse a motivos bélicos, outros a perdóns e 

curaciónms. Afonso X, o Sábio, por exemplo, lembra em três das súas 

cantigas , três prodixios realizados pola Virse Maria no Camiño de 

Santiago. 
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Na XXVIª (cantiga) conta dum romeiro que visitaba cada año o sartego 

apostólico. Por fraqueza da carne cometera um pecado grave. 

Presentouselle o demo en figura de Santiago, e suxeriulle que, para se 

salvar se degolase em penitenca. Creeuno o pelerín e suicidou-se. Cando 

o demo levaba  a sua alma, chegou o Apóstol a disputarlla. Os espíritos 

do mal aceitaron de lle someter o pleito à Virxe. Esta sentenciou que 

retornasse a alma ao corpo do romeiro; e eu. Unha vez volto á vida, 

fixese a penitencia que a sua leviandade merecia
26

. 

 

Num terceiro quadrante podemos situar as diferentes narrativas de atualização de 

uma polissêmica “legenda do Caminho de Santiago”. Ao lado das dos dois primeiros 

quadrantes, devemos colocar aqui as incontáveis versões de acontecimentos que em nossa 

atualidade apenas reinventam sem cessar a invenção de Santiago e seu Caminho, através 

das narrativas orais e as postas por escrito entre páginas dos jornais da Galícia, romances e 

estudos sobre o tudo o que envolve de ontem até agora, a pessoa do apóstolo Santiago, os 

acontecimentos da/na Cidade de Santiago e, com mais motivos, o acontecer das mais 

diversas peregrinações.  

Afinal, quais os motivos pelos quais ouvimos, reproduzimos, escrevemos as antigas e 

medievais estórias, lendas, sagas e outras qualidades de narrativas pias ou profanas do 

passado distante, e resistimos em atribuir o mesmo valor às narrativas peregrinas de agora? 

Não serão elas as futuras lendas de gerações que nos seguirão pela vida e pelo Caminho? 

Transcrevo aqui apenas algumas notícias de jornais galegos a respeito de chegadas de 

peregrinos cuja peculiaridade mereceu uma pequena manchete, uma notícia de duas ou 

mais colunas e, às vezes, uma entrevista com atores peregrinos. Vejamos algumas 

manchetes de jornal do ano de 1992. Lembro que em meus recortes dos jornais não 

preservei o nome do periódico e a data da notícia. 

 

* Um peregrino de 65 años hace a pie la Ruta Jacobea para cumplir uma 

promessa (El Correo Galego – 14 de julio). 

* Ocho franceses que peregrinarón em silla de ruedas llegaron a Compostela. 

* Uma aristocrata italiana de 15 años peregina  em solitário y por quinta vez a 

Compostela (La Voz de Galícia, 21 de julio). 

* Uma pareja alemana recorre a pie, en cinco meses, el Camino entre Munich 

y Santiago (El Correo Gallego, 2 de septiembre). 

* Seis reclusos holandeses, rehabilitados tras hacer el Camiño de Santiago. 
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 Francisco Fernández del Riego, pg. 130. 
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* Hacen el Camino tras atender a refugiados croatas. (La Voz de Galicia, 23 

de agosto) 

* Luna de Miel en el Camino – la pareja se casó en el día del Apóstol y esa 

misma noche iniciaron su peregrinación. (La Voz de Galicia, 8 de agosto). 

* Un grupo de 38 niños peregrinó a pie desde Avilés en doce días. (El Correo 

Galego, 10 de julio). 

* Un  grupo de veinte rumanos se gastó el sueldo de dos años para peregrinar 

a Compostela. (La Voz de Galícia18 de julio). 

* Alguacille de “Oikoptem” – los “oikoten”, presidiarios belgas menores de 18 

años, les reducen la condena si peregrinan. Cada año llega a Santiago una 

docena de adolescente acompañados de un funcionario de prisiones. (La Voz 

de Galícia, 20 de septiembre). 

 

Eis uma pequena coleção de manchetes peregrinas, tomada de jornais de Santiago de 

Compostela em quatro ou cinco meses do mesmo ano de 1992. A cada ano manchetes 

assim poderiam ser algo próximo a uma centena. E de todas as notícias locais a respeito do 

Caminho de Santiago tomei algumas que com facilidade bem poderiam ser transformadas 

em pequenas e mesmo tocantes lendas do Camiño no tempo presente.  

Com os acréscimos que ao longo das eras de histórias e das culturas humanas são 

sobrepostas ao que, como as desta página, foram antes notícias, podemos acreditar que 

diferentes e convergentes imaginários a todo o momento estão reinventando o Caminho de 

Santiago. Pois sobretudo em dias de agora, não importa tanto a todas as pessoas a 

veracidade ou não das narrativas fundadoras e das refundadoras do passado do Camiño.  

Cada era de cada povo cria em seus imaginários os saberes, os significados de 

mundo, os sentidos de vida, as narrativas entre  lendas e mitos de que necessita, que deseja, 

ou que merece. Algumas velliñas traxadas de negro, e com seos sombreiros de palla  na 

cabeza talvez sejam as últimas galegas a crerem em meigas e en trasgos. Suas netas 

debocham de bruxas a cada 31 de outubro, descreem de príncipes encantados, sonham com 

sonoras bandas de rock e talvez acreditem em seres extraterrestres.     

Então talvez seja mais relevante e dialogável o considerarmos que a secular 

continuidade das romarias santiaguenhas, acompanhada do presente surto dos mais diversos 

estilos de peregrinos entre os vários “caminhos do Camiño” tornou o próprio Caminho de 

Santiago algo, entre a devoção, o mistério e a aventura, mais além de uma amorosa 

geopoética e amorosa lenda de si mesmo. E por que não? Se há mesmo uma progressiva 
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descrença em um enterramento miraculoso de um controvertido santo, talvez tenha chegado 

então o tempo em que o milagre transfere-se de um mito pré-medieval para uma lenda pós-

moderna. E então o Camiño se faz por fazer o Caminho. Caminha-se porque sagrado é o 

próprio Caminho, mais até do que o Pórtico da Glória na Catedral de Santiago. E talvez a 

mais repetida jaculatória do peregrino venha a substituir palavras de arcaica antiguidade – 

Ultréia! Sustréia!
27

 – por palavras do tão conhecido poema de Antônio Machado. 

Caminante no hay camino. 

Se hace camino al andar... 

 

E talvez o maior, e o mais volátil e ao mesmo tempo persistente milagre do Caminho 

de Santiago, esteja nele mesmo. E esteja no que as pessoas vivem enquanto – movidas 

pelos mais vários sentidos e desejos – caminham de dez a sessenta dias pisando as mesmas 

pedras que séculos antes, com os mesmos e tão outros sentidos e desejos, outras e outros 

peregrinos pisaram. Talvez ele  esteja no que as pessoas das notícias acima - e milhares de 

tantas outras – viveram, como uma inesquecível saga pessoal, ao fazerem  “o meu 

Caminho”. 

E mesmo quando nem todas acreditem como princípio de fé no poder dos  seres cujas 

imagens estão por toda a parte na Catedral de Santiago. E, menos ainda, acreditem que os 

restos mortais de um dos discípulos de Jesus Cristo esteja enterrado “aqui aonde eu 

cheguei”. E, no limite, não creem sequer que se houve em um tempo atrás e em um lugar 

distante da Galícia um Jesus Cristo, um homem-deus, um profeta, ou o que seja, um 

homem pobre que teve apóstolos, a sua maior façanha foi haver vivido uma vida 

geograficamente errante, afetivamente generosa e espiritualmente peregrina. Como quem 

percorre estrada e atravessa aldeias, como na Galícia, praticando o bem e falando aos 

pobres sobre a esperança e o amor. 

Podemos finalmente imaginar um quarto quadrante para situarmos uma última 

categoria de relatos e narrativas do Caminho de Santiago. Ele é o mais íntimo, o mais 

fortemente pessoal e o mais interpessoalmente interativo. Falo das narrativas “durante o 

Caminho de Santiago” sob a forma de escritos a mão em diários (não sei de daqui em 

                                                 
27

 Durante o camiño. Levados polo entusiasmo, os peregrinos tiñan duas aclamacións que coreaban todos 

xuntos: E-ultr- eia (adiante, ea!) e-sus-eis (arriva, ea!). Xosé Chao Rego, pg. 41. Essas palavras antigas e 

fortemente peregrinas são bradadas até hoje, menos raramente. E algumas pessoas que peregrinam a Santiago 

sequer sabem o que elas significam.  
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diante mais em mídias eletrônicas do que em folhas de papel). Falo de cartas e outras 

mensagens que são escritas ao longo do Caminho e enviadas de correios das cidades entre 

Roncesvales e Santiago de Compostela. 

Não penso aqui nos vários relatos escritos durante e depois do Caminho com o fito de 

eles virem a comporá adiante um livro ou um outro meio de tornar coletiva ou mesmo 

pública uma narrativa originalmente confidente e pessoal. Eu mesmo escrevi páginas de 

“Diário do Caminho” entre pausas no caminhar e o repouso nos albergues e abrigos. 

Escrevi para mim e somente vários anos mais tarde me resolvi a transcrevê-lo e coloca-los 

como um capítulo do livro que seguirá a este.  

Escritos pessoais e confidentes a meu ver configuram as mais fiéis e confiáveis 

narrativas não sobre o Caminho de Santiago, mas sobre como uma pessoa ao caminha, ao 

conviver e ao escrever participa, milênios depois dos primeiros peregrinos, da mesma 

coletiva de reinventar a cada dia, a cada passo, o Caminho de Santiago. 
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Cruzado, Romeiro Peregrino 

 
Lourdes, Fátima e Santiago de Compostela 

 
Existe um dito nunca oficialmente confirmado, segundo o qual durante séculos da 

Idade Média eram três os destinos fundadores do caminhar dias ou mesmos longos meses 

como um atestado de fé católica. A Jerusalém iam os cruzados. A Roma os romeiros. A 

Santiago de Compostela os peregrinos. Esta diferença entre caminhantes do sagrado teria 

sido mesmo atribuída a Dante Alighieri, em uma das páginas de seu livro Vita Nuova. A 

Jerusalém na verdade iam cruzados, para guerrear e livrar a “Terra Santa” dos mouros. E 

iam também penitentes em pagamento de seus pecados, ou de suas promessas.   

A Lourdes, na França, ou a Fátima, em Portugal não se vai. Se é levado.  A Santiago, 

na Espanha, se chega. A Lourdes e a Fátima se é levado por uma estrada. A Santiago “se 

faz o caminho”. Não um caminho qualquer, mas qualquer que seja a escolha de um 

caminho, “se faz “o Caminho de Santiago”. 

 O que poucos caminhantes a Compostela sabem, é que  pelo menos uma vez por 

semana  - eu não sei ao certo a frequência exata - parte de Madrid em direção à cidade 

francesa e à gruta de Lourdes um trem carregado de viajantes e de acompanhantes. O seu 

nome: Trem da Esperança sugere aos viajantes a razão da jornada. Pois ali viajam pessoas 

enfermas, algumas com gravidade, ou viajam pessoas a quem um limite físico do corpo 

busca para além da medicina um raro milagre de fé. Uma milagrosa cura do rosto, 

esquecido de ver ou de ouvir, uma cura do corpo preso a uma cama ou a uma cadeira de 

rodas, ou pelo menos a cura do espírito, para que o sofrimento aprenda a encontrar um 

sentido e, assim, deixe de fazer sofrer tanto e tão sem motivos. 

Podemos imaginar que essa viagem de ida-e-volta por um caminho de fé, de devoção, 

ou de alguma crença e voltada à espera de um milagre, ou de uma consolação semelhante 

ao milagre, é bastante diferente de outras viagens de trem entre a Espanha e a França. Vai-

se em viagem através do sofrimento, da dor, da desesperança voltada ao passado e da 
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espera  de que algo até então nunca antes acontecido, ou raramente sucedido,  aconteça ali, 

naquele corpo, naquela pessoa, naquele crente fiel.  

Acompanhados de parentes, de pessoas amigas, ou mesmo  de padres e freiras,   os 

viajantes do Trem da Esperança viajam em direção ao exato oposto da festa, muito embora, 

entre missas e outras celebrações o que acontece em Lourdes, ao redor de imagens de 

Nossa Senhora, tem  bastante a ver como que acontece em todas as Missa do Peregrino, ao 

meio-dia de todos os dias.  

Se há feiras e pequenas barracas de venda à volta do templo e de seu adro em 

Lourdes, ela será por certo reduzida aos objetos de uma simbologia piedosa. O mesmo deve 

suceder com possíveis pequenos espetáculos não propriamente religiosos. Dificilmente 

algum deles exaltará a França ou a especial identidade de uma cidade que abriga os 

viajantes em busca de um milagre: Lourdes. Seria bastante estranha ali uma celebração 

profana qualquer, festivamente deslocada de um sentido profundamente religioso, e voltada 

a alguma de exaltação regional ou localmente étnica ou patriótica. A cidade de Lourdes e a 

sua gruta miraculosa, a partir de um acontecimento acreditado como verídico e com 

desdobramentos muito eficazes para parte das pessoas que para ali viajam em uma 

peregrinação em trem, deixa inteiramente de lado todo culto à França, à região francesa 

onde estão situadas, e se abrem a uma universalidade católica sem fronteiras. Lourdes está 

na França, mas a sua gruta de milagres está na Igreja. 

Será de uma certa poderosa maneira o oposto aquilo que se vive na peregrinação a 

Santiago de Compostela, tal como ela é praticada hoje em dia pela maioria de seus 

praticantes, alguns deles colecionadores das “ quantas vezes” viajaram a pé como 

persistentes peregrinos à cidade do Apóstolo Santiago. Pelos relatos antigos que se pode 

ler, tudo sugere que no passado do Caminho de Santiago havia um forte sentido pessoal e 

coletivo de penitência, de pagamento de dívidas, de sofrimento ao longo do percurso. 

Lembremos o Romance de Don Gaiferos que deixamos poucas páginas atrás. E vimos 

também que peregrinos, homens e mulheres, percorrem o caminho ora como uma 

penitência imposta, ora como um feliz “pagamento de promessa” realizada. No entanto, 

seja pelo que se vê ao redor do meio dia em volta da Catedral de Santiago, ou dentro dela, 

assistindo ou vivendo a “Missa do Peregrino”, seja através de relatos deixados em diários 

coletivos nos albergues do caminho, seja nos jornas de Compostela, a maioria de quem 
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peregrina hoje tem na bota e na mochila os seus símbolos, e não na liteira ou na cadeira de 

rodas. E os peregrinos levam um bastão – sempre eficaz frente aos cães que assolam o 

caminho – e não uma bengala. Quem tinha cavalo ia a Jerusalém. “quem tem boca vai a 

Roma”. Quem tem tempo e pernas vai a Santiago.  

Entre Lourdes e Compostela uma primeira oposição é bem visível. E ela é geográfica. 

Em direção a Lourdes sai-se da Espanha à França em busca de um milagre em Lourdes. Em 

direção a Santiago boa parte dos peregrinos saem  do Norte ou da França em direção à 

Espanha, à Galícia e a  Compostela. Dentre todos os caminhos do Camiño, não devemos 

esquecer que o Caminho Francês é considerado pelos mais ortodoxos como “o único 

verdadeiro”, ou como o caminho original e precursor de todos os outros.  

Não apenas cada caminhante, mas também cada “caminho”, por pequenino que seja, 

possui, além das suas direções e sentidos, o seu ethos, a sua identidade, e os imaginários 

que o acompanham. Mais do que apenas lugres de passagem, caminhos são símbolos e 

guardam histórias e estórias, assim como os lugares de onde partem, por onde passam e até 

onde chegam. E poucos caminhos do mundo serão tão universalmente pronunciados, 

identificados, trilhados e mitificados como o Caminho de Santiago.   

Mais do que talvez todos os outros, o Camiño preserva desde a antiguidade até os 

dias de hoje uma especial identidade desenhada em um tecido de vários fios e cores, para 

onde confluem uma geografia, uma  história (múltipla, por certo), um imaginário de cenas e 

de  imagens  e uma secular saga  de saberes, lendas e  mitos, narrada e repetida em muitas 

línguas e entre muitas eras. Falas de diferentes sotaques  que, juntas, atribuem à 

peregrinação a Compostela uma série de atributos partilhados por seus praticantes,  e 

também por outras pessoas de alguma maneira ligadas ao Caminho de Santiago e à Cidade 

de Santiago de Compostela. Mais do que apenas uma estrada de fé e penitência, segundo as 

crenças e imaginários de uma única tradição religiosa, o Camiño é hoje uma senda 

simbólica que desafia as mais diversas pessoas a trilharem o seu percurso de leste a oeste 

em busca de uma tumba mítica, de uma catedral e de outros ícones e mistérios situados na 

“Terra do Fim do Mundo”.   

Entre a vivência ativa de uma fé, o desejo de uma civilizada aventura, o vaidoso 

desejo de “fazer o Caminho”, ou a pura e simples humana curiosidade por ver e viver o que 

existe “para além de onde eu moro”, a verdade é que a cada ano milhares de pessoas 
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chegam a Compostela vindas dos mais diversos recantos do mundo, falando as mais 

diferentes línguas e movidas por diferentes motivos. E sabemos que boa parte de quem “faz 

o Caminho” raramente está empenhada na busca de um milagre de fé, no saldo de alguma 

dívida estabelecida com o santo apóstolo, ou mesmo em percorrer centenas de quilômetros 

– milhares, em casos mais raros – para confirmar interiormente uma fé no se sonha 

acreditar. Enquanto vivi em Santiago de Compostela em duas ocasiões, nunca ouvi alguém 

falar de algum milagre especial. Muito menos dos extraordinários prodígios dos milagres 

de tempos passados.  

Entre todas s pessoas com quem conversei no Caminho, em Santiago, na Galícia e 

mesmo em outros países, nunca ouvi alguém afirmando que peregrinou em busca de um 

milagre ou mesmo de algum prodígio de fé. No entanto, várias vezes escutei pessoas 

afirmando que viveram “uma experiência única” ao longo do Caminho. Ou lembrando que 

“depois de ter feito o Caminho eu não sou mais a mesma”. Ou ainda; “fiz o Caminho de 

Santiago como uma experiência mística interior, e acredito que ela se realizou”. E pelo 

menos no caso de peregrinos brasileiros, creio que durante alguns anos houve mais jovens 

peregrinos que fizeram o Caminho lendo Paulo Coelho do que lendo Paulo de Tarso e 

outros personagens das “Sagradas Escrituras”.  

Uma outra pequena diferença talvez ajude a marcar algumas diferenças nos diversos 

modos de peregrinar. Fora alguns casos de exceção, ninguém se obriga a levar documentos 

que atestem a viagem a Meca, a Aparecida do Norte no Brasil, a Lourdes, a Fátima, ou a 

Guadalupe, no México. Quase sempre volta-se desses e de outros conhecidos centros de 

peregrinação religiosa de vocação católica com frascos de “água milagrosa”, com algumas 

lembranças piedosas, com um pequeno equipamento portátil de práticas da fé a ser 

guardado na casa ou dependurando na parede, com fotos e talvez com imagens, livros e 

outros objetos de fé e devoção. Mais de uma vez em estradas de Minas Gerais e de São 

Paulo encontrei romeiros e peregrinos rumo a Aparecida do Norte. Alguns deles declararam 

de onde vinham e sabiam quantos quilômetros estariam percorrendo para chegar “na 

Aparecida”. No entanto mesmo uma longa peregrinação parece resumir-se em um percurso 

em que o que conta é o “chegar lá”, e nunca um “fazer o caminho”. E, menos ainda, 

reclamar atestados pelos longos trechos percorridos. E lembro que em casos como 

Aparecida do Norte e Guadalupe, não são tão raros os viageiros do sagrado que caminham 
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acrescentando ao caminhar algo que torne pesada e sofrida a jornada. Mais de uma vez 

encontrei pelas estradas romeiros carregando nos ombros pesadas cruzes de madeira.  

O peregrino de Santiago deve levar com ele um pequeno libreto desdobrável, sobre o 

qual as autoridades civis ou eclesiásticas de cada cidade-abrigo por onde ele passar devem 

colocar o carimbo devido, inclusive com a indicação da data da passagem, Devem atestar 

com um selo oficial que aquela pessoa em tal data passou de fato por “ali”. Porque no caso 

da jornada a Compostela  o documento mais desejado é concedido autoridades da Catedral 

de Santiago. E ele atesta, em bom Latim e com a feitura de um verdadeiro diploma, que o 

seu portador chegou a Santiago de Compostela a pé, a cavalo (muito raro hoje em dia) ou 

de bicicleta (cada vez mais desportivamente frequente). Homem ou mulher, ela terá viajado 

pelo menos cem quilômetros a pé para merecer a “Compostelana”. Raramente alguém 

dispensa este documento que em troca de poucos euros atesta o feito do haver um homem 

ou uma mulher peregrinado de algum lugar da Espanha, de Portugal ou de outros lugares 

bem mais distantes da Europa, até Santiago.  Um diploma de fé ou de aventura que 

caminheiros de todo o mundo penduram em uma parede de suas casas. Eu pendurei a minha 

Compostelana em minha casa. 

A pequena profusão de guias do peregrino é bem um outro atestado do pluri-carácter 

de uma viagem que mescla a aventura do estar a caminho com uma una, dual ou mesmo  

múltipla uma vocação: devota, confessional, religiosa, espiritual, mística, iniciática, 

esotérica, magica, mítica ou profanamente cultural do haver caminhado, cavalgado ou 

bicicletado ate “Compostela”. 

Não há, ou são muito raros (e heroicos) os lugares para enfermos em busca de um 

milagre no Caminho. Ao contrário, a peregrinação a Santiago é a prova de um exercício de 

vitalidade e saúde. Raros peregrinos viajarão até Compostela em busca de uma graça 

especial dos céus, vinda pelas mãos do Apóstolo. Pode-se ir - e alguns cristãos católicos 

vão - para saldar o voto de uma promessa. A pé ou de bicicleta viaja-se entre trilhas e 

acostamentos de beira de rodovias  porque se pode, e porque livremente se deseja
28

. A 

                                                 
28

 Não foi sempre assim, é claro. Basta uma leitura atenta ao Códice Calixtino para se saber que ao longo dos 

séculos o fazer o Caminho era uma perigosa e difícil aventura de fé católica. Eram muitos os perigos ao longo 

da rota sagrada e, sobretudo para os pobres, ela deveria representar uma provação muito penosa, exemplar 

mesmo. Seria o tempo em que haviam já cruzados  a Jerusalém, romeiros a Roma e peregrinos a Compostela 

em busca dos sinais de Jesus Cristo, de Pedro e de Santiago. Tempos de que mesmo os milagres contados são 

muito mais acontecimentos terríveis do que fatos esperançosos. Narro um dos milagres de tempos antigos 
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exceção são as peregrinações dos “penitentes de hoje”, convocados a fazerem o Caminho 

de Santiago para o abrandamento de penas sempre mais civis do que religiosas. Ou como 

uma jornada de aprendizado ético. 

Não seria uma blasfêmia lembrar que Lourdes, na França, ou Fátima, em Portugal 

atraem peregrinos católicos – e alguns inevitáveis turistas -  confiantes em um milagre de  

Deus a seu favor. E, relembro, a Lourdes se é levado. Mas a Santiago de Compostela se 

chega como um ato de confiança em si mesmo. Como um gesto de potência pessoal em 

nome ou não de um Deus e através de um Apóstolo.  

Lourdes e Fátima são lugares de encontro de e entre católicos. Podem estar ali - mas 

seriam curiosos estranhos - os simples turistas desarmados de uma devoção católica. Tal 

como Meca e Medina para os muçulmanos, são lugares sacralizados como redutos de uma 

expressão profundamente afetiva de crença confessional até onde quem vai por outro 

motivo que não seja a fé, a devoção ou mesmo a espera de um milagre, tende a visto como 

um raro e tolerado corpo estranho. Pois “ali” não quase existem diferentes modos e motivos 

pessoalmente culturais de se estar presente diante de uma gruta e de uma imagem da 

Virgem Maria.  

E esta diferença poderia ser uma outra característica própria ao Caminho de Santiago. 

Pois enquanto outros lugares sagrados da Europa e de vários outros recantos do Mundo 

acolhem apenas, ou quase exclusivamente, os praticantes fervorosos de uma determinada 

confissão religiosa, o Caminho de Santiago está aberto a pessoas de qualquer credo 

religioso, ou mesmo a pessoas praticantes de nenhuma crença religiosa. Eis um Caminho 

aberto a católicos fervorosos e a andarilhos aventureiros em busca de mais um “caminho” 

em suas vidas. Mesmo que as autoridades eclesiásticas estejam sempre empenhadas em de 

um modo ou de outro “separar” os peregrinos turistas, os peregrinos não-cristãos dos 

peregrinos de calidad. 

E então nós nos defrontamos com uma estranha dualidade de ideias e valores a 

respeito do Caminho de Santiago e da “qualidade” de seus peregrinos. Uma divergência 

                                                                                                                                                     
Um homem é condenado por um suposto crime. A caminho do local da execução, levado amarrado sobre uma 

carroça, ao momento em que ela e o séquito de algozes e curiosos para diante da pequena igreja de “Nossa 

Senhora da Quinta Angústia” o homem suplica à Mãe de Jesus Cristo que, caso ele seja inocente de seu mal,  

que ela própria o mate ali mesmo, antes que os carrascos o façam. Ele cai também fulminado, o que, supõe-se, 

atesta a sua inocência. A rua onde fica a igreja é o quase final da peregrinação, ainda nos extramuros da 

cidade antiga. Chama-se, em Galego, Rua do Home Santo. Morei ali 10 meses. 
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que provavelmente não terá sido a primeira ao longo de séculos de Galícia e Caminho de 

Santiago. 

Em um “Bando – Dia de Galícia em 1992” (O Ano dos “Quiñentos Años de la 

Conquista de América”, não esquecer) foi uma iniciativa da municipalidade de Vigo e vem 

assinado por seu alcaide: Carlos Gonzáles Príncipe. Ele declara em galego o seguinte em 

seu quarto parágrafo. 

Os galegos, que construímos unha parte da nossa identidade arredor dun 

dos camiños mais importantes que houbo no mundo, o Camiño de 

Santiago, queremos que o camiño do nosso futuro teña alguñas das 

características mais destacadas que tivo aquel camiño no passado. Em 

primeiro lugar queremos que sexa aberto a todos os homes e a todos os 

pobos da terra, porque queremos que sexa um camiño universal e 

solidário. Queremos tamén que, como aquél, sexa esse un camiño polo 

que tranxiten os grandes ideais do home modernos, que unen de xeito 

armónico os mais altos valores do espírito, especialmente a xustícia e a 

liberdade, coa necessidade ineludible de conseguir unha maior 

prosperidade material para todos
29

. 

 

Ora, ainda como uma repercussão tardia da peregrinação do Povo do Planeta Gaia pelo 

Caminho de Santiago e também dos acontecimentos da chegada de seus peregrinos à 

Catedral de Santiago, sai em 28 de agosto de 1992 e em espanhol uma notícia proveniente 

da Oficina do Peregrino.  

La Iglesia teme que católicos “de buena fe” caigan en las redes de 

Planeta Gaia. 

La Oficina del Peregrino edita un folleto contra sectas y masones 

Planeta Gaia, Ordo Templo Orientis, Constructores o Rosacruces son 

sectas que peregrinan hasta Fisterra, lo cual “no es cristianos” según la 

Iglesia. La Oficina de Acogida al Peregrino teme la influencia y vende en 

las parroquias de la Ruta Jacobea el folleto Camino de Santiago y 

Esoterismo, para evitar que los peregrinos de “buena fe” sean captados 

como iniciados. “los exotéricos tienen derecho a realizar el Camino, pero 

deben ser conscientes de su naturaleza cristiana”, dice el delegado 

diocesano. 

... 

En Camino de Santiago y esoterismo la Oficina desmiente el carácter 

pre-cristiano y misterioso que otorgan la masonería y las sociedades 

secretas a la Ruta Jacobea. 

Supersticiones 

La Oficina afirma que “científicamente” no se han encontrado rastros 

que avalen un camino sagrado en la Galicia pre-histórica. Además 
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 Publicado em El Correo Galego do sábado, 25 de julio de 1992 – dia de Santiago Apóstol. 
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sostiene que los peregrinos medievales visitaban Fisterra únicamente 

porque era el extremo más occidental de la tierra. “Muchos templos 

católicos se hallan en lugares de culto pre-cristiano, pero fueron 

edificados para sustituir el paganismo”. 

... 

La Oficina advierte que muy pocos son “verdaderos esoteristas”, sino 

que han leído “algún libro”. Conviene hacerse notar prudentemente que 

las cosas que proponen – posturas extrañas, ritos gnósticos, amuletos, 

frases misteriosas que deben repetirse – son absurdas, cuando no 

ridículas
30

. 

 

 Sabemos que outros mais raros e menos procurados locais sagrados, de uma forma 

ainda mais restrita abrem-se apenas a pessoas portadoras de um algum atributo especial no 

interior de um círculo mais amplo de praticantes de uma crença partilhada. Atores do 

sagrado tidos como  iniciados; ou pessoas em processo de iniciação; sacerdotes e/ou 

sacerdotisas; apenas os homens, e não as mulheres; os enfermos; alguma categoria especial 

de profissionais convocados para uma peregrinação solo ou em grupos restritos.  

Em direção oposta, o Caminho de Santiago não estabelece distinção alguma para a 

sua prática. Tanto assim que, havendo demonstrado o percurso de pelo menos cem 

quilômetros a pé, qualquer pessoa, sem mais outros quaisquer atributos torna-se 

merecedora do diploma dado pelas autoridades de Catedral de Santiago comprovando 

“haver cumprido o Caminho”.  

Assim, as múltiplas trilhas que retraçam a Europa, a Espanha e a Galícia de Norte a 

Sul e de Sul a Norte, desaguando todas em uma das quatro praças ao redor da catedral de 

Santiago de Compostela, estão desde há muitos anos abertas a todas e a todos. Mas em 

termos. Lembremos que em tempos de hegemonia católica entre a França, Portugal e 

Espanha, e em momentos de lutas e guerras, primeiro contra “os mouros” (os “pagãos”, os 

“seguidores de Mafoma”, os “infiéis”, etc.) e, depois, contra os protestantes (“hereges”, etc. 

) o Caminho de Santiago  e a cidade de Compostela foram trilhas  e redutos de uma 

exclusiva fé católica e da experiência unificada de sua confissão pessoal e pública. O 

Caminho de Santiago terá sido por séculos um centro de peregrinação confessional, como 

as peregrinações a Meca serão, até hoje. 

Por outro lado, vários livros que reconstroem a sucessão dos tempos antigos de 

Galícia e do Caminho de Santiago, afirmam que sob o carimbo “peregrino”, vagavam pelas 

                                                 
30

 Voz de Galícia, 22 de agosto de 1992, pg.27. Grifos e aspas são da notícia. 
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estradas e viajavam a Santiago as mais diversas categorias de pessoas, homens e mulheres. 

Vimos já que elas, sobretudo a parti do século XI, envolviam de reis a mendigos, de 

princesas a prostitutas, de prelados a pensadores, de artistas a artesãos. Sabemos também 

que Galícia foi palco de heresias reprimidas pela Igreja Católica e é provável que bispos e 

devotos do povo tenham feito o Caminho em nome de crenças já tidas ou depois 

consideradas heréticas pela Igreja.   

Meia hora atenta na porta do Centro de Acolhida ao Peregrino seria suficiente para 

alguém se certificar de que ao lado da variedade de botas, cajados, bastões, chapéus, 

conchas e mochilas de que se armam as mais diversas vocações de peregrinos, existe uma 

equivalente diversidade de crenças religiosas, espirituais, filosóficas, ideológicas, ou de 

outros diferentes sistemas de sentido.  Assim, uma ancestral peregrinação católica acolhe 

agora em seus caminhos e no interior da Catedral de Santiago e a sua cidade, uma alargada 

multidiversidade de significados atribuídos ao próprio “peregrinar a Compostela”. E 

também de motivos para o haver-vindo, o estar-ali e o viver-o-Caminho, e mais Catedral de 

Santiago, cidade de Compostela e o próprio Cabo Fisterra, como um peregrino.  

Um momento que torna visível tal pluralidade de presenças bem evidente é o da 

solenidade da Missa do Peregrino. Penso que, cristãos ou não, católicos ou não, quase todos 

os peregrinos completam a sua jornada pelo Caminho indo assistir a missa do meio dia. No 

entanto alguns literalmente assistem, como expectadores de um ritual em que estão 

presentes, mas de que não participam e que não entendem. Outros participam a uma relativa 

distância. E outros se envolvem – inclusive com forte emoção – de todo o acontecer da 

missa. São aqueles que comungam e fazem da comunhão um ato central em sua 

peregrinação. Central e de solene encerramento dela. Assim, de toda a pequena multidão de 

peregrinos presentes em algum lugar da imensa nave da catedral, apenas um número entre 

médio e pequeno aproxima-se da mesa da comunhão na hora em que ela é distribuída a 

todos: peregrinos e outros assistentes. Autoridades da Catedral de Santiago relembram 

como insistência que dentro de uma escolha de vários rituais a serem praticados em seu 

interior, a “Santa Missa” é sem comparação mais importante do que a visita à tumba de 

Santiago. E bem mais essencial do que o colocar as mãos na coluna central do Pórtico da 

Glória. E o que dizer da prática dos “coques” sobre a cabeça do suposto Maestro Mateus?  
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Então quase podemos dizer também que a Santiago não se vai, como quem viaja de 

trem, ônibus ou automóvel a Lourdes ou a Fátima. Quando se vai a uma destas, ou a outras 

tantas cidades-santuário de devoção católica na Europa, o que importa e conta é o que “está 

ali”. Ali numa gruta, numa igreja, em um altar e, não, o caminho até onde se chega até 

“ali”. Já “en el Camino a Santiago yó voy”, como dizem os peregrinos espanhóis.  

Tanto quanto ou mesmo mais o que chegar ao destino, no Camino vale por igual o 

sair de um lugar de origem - um ponto-zero estabelecido como marco inicial da jornada - e 

o chegar a um lugar comum a todos:  Santiago, a Catedral, os lugares consagrados pela 

tradição peregrina: a imagem do Apóstolo no Pórtico da Glória e a Tumba do Apostolo 

atrás do altar. Mais de uma vez conversei com pessoas em Santiago para quem “haver 

chegado” foi um momento de extrema alegria e sentimento de realização. Mas também um 

pesar. Porquanto era a jornada, era o estar a caminho, era o fazer o Camiño o sentido e 

mesmo o generoso prazer de tudo. Será por isso que sobretudo os mais jovens – e menos 

cristãos, segundo as autoridades diocesanas – estendem a jornada por três ou quatro dias 

para chegar ao Cabo Fisterra? 

 Há todas as histórias e estórias entre tantos e tão diversos peregrinos a Santiago. 

Algumas aventureiras e felizes. Algumas penosas, sofridas. Algumas muito tristes. Trouxe 

páginas atrás algumas notícias de jornais de Santiago de Compostela sobre estranhas ou 

relevantes chegadas de peregrinos à cidade. Trago agora  alguns casos que me foram 

narrados falar em Santiago, ou que li em pequenas reportagens dos jornais locais.  

Poucos meses antes da Festa do Apóstolo em 1992, dois jornais de Galícia 

anunciavam a vinda de uma mulher holandesa desde Amsterdã. Dois duros meses de 

caminhar trilhas para quem tinha muito pouco costume com este tipo de ofício. Ela adoeceu 

em Paris e ficou mais de um mês sendo cuidada por uma amiga. Chegou “aos pedaços”, 

mas veio por conta própria. Não veio porque estava doente, antes, e não parecia haver 

chegado para cumprir promessa alguma.  

Um pai inglês veio de Londres a Santiago em nome de seu filho. Ele estava muito 

doente e os dois haviam combinado a jornada quando ele ficasse bom. O filho morreu e o 

pai mesmo assim quis vir à Catedral para cumprir o desejo do filho.  
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Um outro relato de notícia de jornal envolve um brasileiro. 

Otro de los peregrinos llegados ayer es Edson Alves, brasileño; Edson 

vendió todo lo que tenía antes de dejar Brasil, empezó el viaje sin estar 

realmente seguro de que el Camino existía, pues en Brasil no había 

encontrado apenas información, así que el primer día se encontró hundido 

en el barro y en medio a la lluvia con su mochila de treinta quilos, a los 

tres días envió quince quilos de vuelta; su intención es doble, por un lado 

espiritual, encontrarse a sí mismo y entrar en contacto con Dios, esa es la 

razón por la que ha decidido ir solo, para poder sentir más intensamente 

la experiencia; su segunda intención es escribir un libro sobre el Camino 

en portugués, castellano y gallego
31

. 

 

 Em começos de outubro do ano de 1992 eu consegui livrar de meus compromissos 

oito dias para “fazer o Caminho”. Viajei de trem até Ponferrada, desde onde iniciei minha 

jornada até Santiago. Entre um sábado e outro encontrei pelas estradas e nos abrigos várias 

categorias de peregrinos. E, pelo menos durante “aqueles dias” os que vinham de perto 

como eu, ou de longe, como uma peregrina alemã saída de Paris, todos se consideravam: 

“peregrinos a Santiago”. Havia os que se identificavam como católicos,  e diziam  estar 

fazendo o caminho por um desejo ou um motivo cujo melhor nome poderia ser: uma 

espiritualidade aventurosa da fé católica. Não me lembro de que alguém estivesse a 

caminho devido a uma promessa ou um voto feito.  

Mas havia em todos - mesmo nos vários não católicos - um sentimento dito de 

público e guardado no silêncio da alma errante, de que aquela era uma “jornada espiritual”. 

Uma especial jornada maior do que  outras; maior do que quase todas. Nada semelhante a 

uma ousada travessia entre pontos de desafio caminhante nos Alpes. Nada semelhante a um 

coletivo e festivo  excursionar por tempos  de juventude entre os Montes Pirineus. Algumas 

pessoas em alguns lugares iam a restaurantes em busca de um merecido almoço ou jantar. 

Mas vários peregrinos com que jornadeei ou que encontrei em abrigos, limitavam o “de 

comer” a alguns pedaços de pão e algumas frutas.  

 Repito o que disse antes. Uma fração dos que fazem o  Camino não se confessam 

católicos e, não raro, sequer cristãos. Entre esotéricos leitores de Paulo Coelho e pessoas 

em busca de nomes e de símbolos para  um “sentido de vida”  - uma feliz fórmula mágica 

pronunciada com frequência nas conversas polo camiño  - a maioria das pessoas com quem 
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 A transcrição da passagem do peregrino brasileiro está na página 24 de  El Correo Gallego, de 30 de julho 

de 1992. 
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conversei no Caminho, e em Santiago ao longo de quase todo o ano de 1992, preferiam 

dizer que “fazem o Caminho” movidas por uma “busca pessoal”.  

Trilhado dia a dia a sós ou em pequenos ou grandes grupos, como os Peregrinos do 

Planeta Gaia, o Caminho de Santiago é um tempo de jornada interior de alguns ou de vários 

dias, vivido ao longo de um espaço de estrada entre uma cidade de múltipla escolha para a 

partida e uma cidade única destinada à chegada. 

 Há, e também não são poucos, aqueles que “fazem o Caminho” movidos mais por 

um interesse de aventura cultural do que espiritual. Lembro o censo que eu trouxe de um 

jornal páginas atrás, revelando que esses “peregrinos da cultura” representam quase a 

metade dos andarilhos a Santiago. Não confio muito na nomenclatura usada pelo jornal. 

Mas podemos considera-la proveitosa aqui. A diferença entre os “peregrinos culturais” e os 

de uma “busca pessoal” parece ser maior do que a que porventura exista  entre os 

buscadores e os católicos. Eles são as mulheres e os homens a quem motiva mais uma 

geografia histórica da Espanha do que propriamente a sua face dominantemente religiosa.  

Por isso mesmo há “Guias do Caminho de Santiago” que ao longo das estradas e, 

principalmente, nas cidades de passagem, exageram os dados de arquitetura sagrada e 

profana, ao lado de outros “pontos de interesse”. É esta espécie de peregrino profano a mais 

mal vista pelos outros, mesmo os andantes “espirituais” não-católicos.  

E na mesma medida em que em uma direção as autoridades da Igreja Católica em 

Santiago “chama a atenção” dos peregrinos católicos sobre os perigos de caírem nas 

“trampas” das pequenas comunidades esotéricas encontráveis pelo Caminho, desqualificam 

os peregrinos turistas, de quem retiram inclusive o qualificador “peregrino”.   

São eles os barulhentos e desrespeitosos viajantes do deleite, acusados inclusive de 

serem os que mais burlam as regras do caminhar peregrino, ao utilizarem “coches de apoio”  

- carros de acompanhantes que levam as tralhas de viagem – e de se portarem nos albergues 

como se em um acampamento ruídos de férias.  Eles serão o alvo das queixas orais ou 

deixadas por escrito nos livros de alguns abrigos. Entre a fé católica e o interesse pelas 

“culturas do Caminho”, a peregrinação a Compostela é um visível gesto do poder do corpo 

que os mais “espirituais” a custo desejam separar de uma simples aventura atlética. O que 

em nada impediu um corredor de maratonas o haver feito o longo trecho Roncesvales-

Santiago percorrendo cerca de novecentos quilômetros em apenas dez dias. 
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 Uma troca de significados do sacrifício da pessoa de fé, bem ao estilo Fátima ou 

Lourdes, em favor de uma louvável aventura pessoal em busca de sentidos, parece ser o que 

dá ao Caminho de Santiago o seu polissêmico  e universal selo de atração sobre mulheres e 

homens; e sobre jovens, adultos e velhos.  

Ao quase chegar a Santiago, do alto do Monte do Gozo o peregrino sempre há de 

parar por alguns e às vezes longos minutos. Agora resta descer, contornar algumas ruas e 

entrar na cidade. Para quem veio de tão longe, “ali”  já é a chegada. No passado havia a 

tradição de, quando em grupos, os peregrinos correrem morro acima. O que chegasse em 

primeiro lugar e de lá avistasse a cidade amuralhada era coroado como o Rei da 

Peregrinação. Deste monte de nome medieval dado ao que deve sentir o peregrino vitorioso 

– um imenso prazer, o “gozo” do haver chegado – ele avista ao longe a cidade e vê algumas 

torres da Catedral de Santiago. Descendo o monte o peregrino passará por San Lázaro e, 

pouco mais adiante, ganhará a Rua do Home Santo. Seguindo a frente ele tomará o Campo 

da Angústia, as Ruas do Rosário e, já quase junto ao Convento de Santo Domingo chegará 

à Porta do Camiño. Já está quase “lá”. Então ele atravessará a longa Rua da Virxe da 

Cerca, e já do lado de dentro dos antigos muros de Compostela ele tomara a rua das Casas 

Reais e a Ruela das Animas. De lá ele passará por  mais algumas poucas ruas e uma praça 

pequena, até chegar finalmente em uma das portas da Grande Catedral. Se conseguir fazer 

tudo isso até antes das doze horas do dia, alcançará ainda a Missa do Peregrino. 

A peregrinação ao real ou imaginário túmulo de Santiago Apóstolo em Compostela 

termina para quase todos os peregrinos dentro de sua catedral. Retomo descrições já feitas 

em momentos anteriores deste livro. Ao entrar pela porta da frente, entre curioso de ritos ou 

devoto de santos ele beijará a imagem do apóstolo, colocando a mão direita num lugar da 

coluna que domina a entrada do Pórtico da Glória.  

Ele estará no exato ponto onde séculos do mesmo gesto com os cinco dedos da mão 

acabaram abrindo cinco buracos pelos quais penetra a metade dos dedos de quem, fiel à fé 

católica e/ou a alguns símbolos e crenças variadamente esotéricas - difundidas ambas entre 

peregrinos e turistas – ele irá orar ou meditar, ou apenas demorará o corpo caminhante ali 

por um momento. Um momento breve, porque são poucos os instantes do dia em que uma 

fila de homens e de mulheres de diferentes línguas não esteja silenciosamente formada na 
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frente da coluna.  Depois, para que a sequência se complete, ele visitará o túmulo do 

Apóstolo atrás do altar.  

 Quando menos cansados e mais dispostos a pelo menos outros três ou quatro dias de 

caminhada rumo Oeste, sabemos já que alguns peregrinos seguem a jornada até o cabo 

Fisterra. Eles saem então de Santiago de Compostela e caminham de novo em busca do mar 

e, segundo alguns, em busca do lugar esotérico onde finda afinal um Camiño de poderes e 

de mistérios muito anterior a  ele haver se tornado “de Santiago”. Assim sendo, é fácil 

compreender que, como outros, o “caminho” começa e acaba em diferentes lugares e entre 

diferentes símbolos e sentidos. Pois para cada um de nós, pequenos senhores do sonho e da 

suspeita, o mundo e os seus caminhos começam e terminam onde se crê e se diz: “é aqui”. 

 Se resolver seguir o Caminho do Fisterra, poucos  quilômetros depois de Santiago 

de Compostela – para quem já andou tanto - o caminheiro atravessará as terras baixas da 

Amahia. Ele seguirá então por estradas bem próximas da Rota Rosaliana. Um belo tramo 

galego que raramente alguém faz a pé, e onde os motivos da viagem são outros e convidam 

apenas alguns galegos e raros turistas mais dados à literatura. Pois a Rota Rosaliana 

relembra, entre um belo lugar rural e outro, a memória de Rosalia de Castro, a mulher poeta 

da Galícia.  

Se tiver sorte e apurar o ouvido na hora certa ouvirá os sinos da igreja de Bastavales.  

E Campanas de Bastavales é um de seus poemas mais conhecidos e tocantes. Entre o rio 

Xallas, o Barcala e o Tambre, por algumas horas o peregrino viajará entre as terras 

onduladas de Santa Comba, A Baña, Negreira e Brión. 

 Menos de dois meses depois de haver feito o Camiño de Santiago entre Ponferrada, 

no Bierzo, e a Catedral, convenci alguns amigos de Santa Maria de Ons a que 

peregrinássemos desde a porta da pequena igreja de Santa Eugenia, em Fonteparedes  até o 

Cabo Fisterra.  

No momento em que saímos em uma manhã de chuva, eu quis imaginar que há mil 

anos atrás haveria pôr ali um ponto geográfico bem a prumo. Ele seria uma pequena 

edificação de pedras. Um monumento ancestral iluminado a uma certa hora, de um único 

dia do ano, pela tênue luz de uma estrela. Uma dessas convergências do cosmos. Um sinal 

das energias do Universo que, alguns gostam de imaginar, por necessidade ou amor ao 

mistério, como algo sagrado. Alguma coisa além de qualquer ciência em que eu fui 
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formado, e em que eu sonharia acreditar por uma pura adesão a um momento de fé ou de 

poesia.  

Uma bela quase invisível convergência de luzes pouco visíveis, e realizada ali, a um 

canto de uma estradinha sem nome. Uma indicação de rumos e um lugar afinal tornado 

quase divino, mas que somente alguns raros iniciados de tempos passados saberiam 

entrever e decifrar. 

 Quis então imaginar que no ano de 992 um velho peregrino, armado de sandálias, 

cabaça de água, bastão e fé teria passado por ali. Alguém que supondo haver errado os 

passos e que temia não chegar mais ao fim da viagem, pelo menos no lugar certo: o Cabo 

do Fim-do-Mundo. E entre a bruma dos campos e o céu coberto com nuvens vindas da 

Irlanda, por um breve instante um pequeno círculo de uma luz azul se abriria e ele veria, 

maravilhado, o brilho aceso da claridade vinda de uma estrela única.  

E primeiro a reconhece e, depois, reconhece a pedra colocada ali, no ponto exato 

onde o fervor de seus olhos enxergaria um foco ínfimo da luz. Pequenino luzeiro invisível a 

outros olhares, brilho de uma fração de vida, mas que a ele, um peregrino medieval perdido 

e reencontrado, dizem tudo o que era preciso saber. “Ah, aqui está! Então eu viajo pelo 

caminho certo”. E assim foi Amahia adentro e terras depois dela, rumo ao Oceano, até 

chegar. 

 Uma entre mil, entre milhões de outras estrelas, ali, por milênios sempre em seu 

lugar à hora certa, mas de uma rara face visível nesses céus onde apenas em alguns dias do 

verão as estrelas, os planetas e os mistérios não-sabidos dos céus do Norte se deixam ver 

inteiros essa luz aconteceu e ano após ano acontece.  Uma pequena iluminada estrela sem 

nome conhecido, a não ser em dois ou três livros proibidos por mil e quatrocentos anos veio 

guiar o meu peregrino. E pôr causa dela, por a haver imaginado assim, eu quis trazer até 

aqui, deslocando-a de um pouco mais a Leste, o mesmo nome que antes se deu ao lugar de 

Santiago:  Compostela, o Campo da Estrela.  
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Já não está mais aqui! 

 
Quien programa um viaje también dá com el 

sentimento del caminhar  y puede simbolizar, 

aunque camine sobre ruedas, que la existência 

humana es estar em caminho. 

Xosé Chao Rego 

El Relato Compostelano 

 

Toda a epopeia tende a ser uma odisseia. E mesmo na Ilíada povos guerreiros vieram 

de seus distantes lugares de origem até Tróia. E os troianos que lograram escapar dos 

efeitos da astúcia de Ulisses fugiram. Eles deixaram uma Tróia arrasada, partiram por mar e 

fundaram longe outras troias. Sempre aquele funda uma vida ou uma cidade é aquele que 

veio de longe. 

E assim também nas histórias sagradas. Quase sempre realizaram grandes coisas 

aqueles que saíram de onde estavam, partiram, erraram por caminhos e foram viver longe 

de onde eram. E os êxodos da Bíblia começam cedo, pois o primeiro casal de humanos, 

expulso do Paraiso viajou para longe e estabeleceu-se no local onde, aí sim, começou a 

verdadeira história humana. E deles a Noé, o navegante. E Abraão, o errante. E Moisés, 

quando a saga das errâncias passa de um casal, de uma família para um povo de milhares. E 

mesmo Jesus, sempre entre um lugar e outro. E depois dele os apóstolos e Paulo de Tarso, 

um viajante inveterado entre prisões e pregações. E para além do cristianismo, também 

Maomé, cuja verdadeira história começa depois da hégira. E Sidarta Gautama, que 

abandona o palácio, a esposa e o filho e parte em busca da sombra de uma árvore, muito 

longe. E praticamente todos os heróis lendários. Quem pode ser um herói ou um fundador 

de povos ou de crenças se não sair de sua casa e partir em busca de? 

Também é assim na literatura, quando Dom Quixote – o Cavaleiro da Triste Figura - 

segue fora de seus tempos e seus espaços para tornar-se o modelo errante dos cavaleiros 

andantes. E ele viaja e erra sem cessar para afinal de novo retornar ao mesmo ponto ou 

porto de partida: a sua casa. Diferente de Riobaldo, um viajante “fugitivo do destino”, No 

Grande Sertão: Veredas ele,  jagunço e viajante sertões adentro ou afora, em busca de 

outros, e do outro de si-mesmo. Ele sai de lugares de origem, vaga por sertões e vai 

envelhecer na beira de um  rio, longe. E a família camponesa expulsa pela seca e pela usura 
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dos poderosos, que perambula a caatinga e um dia chega a um lugar de outros quase 

incontáveis exilados, como em Vidas Secas, de Graciliano Ramos.  

Seja em viagens geográficas entre terras e povos, seja em viagens interiores, entre os 

misteriosos territórios de afetos e saberes, de sentidos e de sentimentos lugares que povoam 

o coração, a alma e o espírito de cada quem, toda a vida de todas as pessoas parece estar 

sempre pendulando entre “a volta ao mundo em oitenta dias” e “a volta ao dia em oitenta 

mundos”.  

Entre antigos e novos romances que li e tenho lido, observo que é bem mais raro uma 

trama passada entre pessoas fixadas em um mesmo lugar do que aquelas que fazem de seus 

personagens errantes entre pequenos, médios e largos percursos. Sem falar que 

praticamente todas as sagas e legendas fundadoras simbólicas de um povo são vividas em 

meia a viagens ou depois de viagens épicas. 

Existem muitos estudos culturais e/ou históricos centrados nos processos mais 

estruturais das migrações. De outra parte, acompanhando o que acontece de alguns anos 

para cá, cresce um interesse de olhares centrados sobre novos deslocamentos do tipo Leste-

Oeste, aqui na Europa, ou do tipo Sul-Norte no Brasil, em tempos em que gaúchos do 

extremo-sul invadem as terras quentes da Amazônia e quase chegam à fronteira com a 

Colômbia e a Venezuela. Pelo menos entre os campos dos estudos humanos e sociais mais 

próximos a mim mesmo, presenciamos um diverso aumento de teorias e de olhares 

centrados em questões menos socioeconômicas e estruturais e mais interativas, pessoais, 

afetivas, vocacionais. Perguntas e pesquisas centradas nos sentidos, nos significados, nos 

sentimentos e nos imaginários vividos por diferentes categorias de pessoas e de grupos 

humanos que “já não estão mais aqui”. Pesquisas em que os símbolos e a memória do que 

aconteceu importam mais do que os fatos e os processos do que provocou socialmente o 

acontecer.  

O que procuro escrever daqui em diante está precariamente centrado em um exercício 

porventura estranho e talvez algo formal demais para um antropólogo pouco afeito aos 

métodos e mistérios de alguma antropologia cognitiva. Trabalhando com um repertório de 

verbos e de qualificadores de atores sociais, procuro pensar e estabelecer alguns nomes, 

entre convergentes, paralelos ou divergentes, para o ir, o ir-se embora, o partir, o errar, o 

chegar, o ficar ou o voltar um dia, etc. 
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Assim, ao invés de centrar-me sobre uma categoria única de “alguém que um dia foi 

embora de onde vivia” como o imigrante, o cientista, o vagamundo,  ou o deslocado de 

guerra, desejo confrontar alternativas realizadas em e entre diferentes categorias de pessoas 

errantes. Em termos ainda de um ensaio – um “ensaio” aqui no duplo sentido da palavra – 

acredito que convergem  genericamente, entre tantos outros: 1º. Os migrantes-forçados, um 

dia expulsos deum lugar de origem, ou obrigados a partirem  de vez  a procura  de onde 

possam viver suas vidas. 2º. Os neo-migrantes sazonais, aqueles que por privações do lugar 

onde vivem migram por algum tempo para algum outro lugar em busca de um trabalho 

provisório, e com projetos de retorno aos seus lugares de origem. 3º. Os viajantes por um 

tempo fixo e em nome de um propósito ou um projeto determinados, tais com nós mesmos, 

pesquisadores de um lugar distante, entre as nossas viagens-de-pesquisa em algum lugar 

para-onde-se-vai em busca de “dados” para serem trazidos e trabalhados no lugar de-onde-

se-veio. 4º. Os viajantes-errantes, vagamundos, trotamundos, romeiros, peregrinos, para 

quem o viajar-em-si ou em busca de algo para além de um trabalho, é vivido como uma 

vocação - como em um peregrino do Caminho de Santiago - ou um desejo pessoal e 

impositivo  - como em jograis do passado e poetas errantes do presente.   

Ora, quando saímos da migração tradicional, mesmo em suas novas e, não raro, tristes 

e trágicas versões, para um campo amplo o bastante para abranger os diferentes modos de 

vida e de ser dos-que-partem, poderemos nos defrontar com perguntas porventura 

corriqueiras, mas que, tal como outras, mais aparentemente científicas e mesmo estruturais, 

dão o que pensar. Por exemplo, porque será que em boa parte das línguas com que 

convivemos com maior proximidade, existem tantos vocábulos para qualificar quem partiu, 

e tão poucos para qualificar quem ficou?  De um lado temos: “viajante”, “errante”, 

“navegante”, “transeunte”, “passageiro”, “exilado”, “desterrado”, “peregrino”, “romeiro”, 

“turista”, “vagabundo”, “vagamundo”, “trotamundo”. E de outro lado temos “morador”, 

“residente”, “sedentário” e quantos nomes mais? Pois sequer temos um “ficante” em 

Português, que se contraponha ao “errante” ou ao “viajante”. E quando eu escrevo “ficante” 

o corretor automático de meu computador traça embaixo da palavra a linha vermelha que 

indica um erro. 

E como o viajar, talvez desde eras imemoriais, implica o "deixar os meus e o meu 

mundo e aventurar-me", é fácil entrever que existem bem mais expressões corriqueiras para 
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despedir alguém que parte, do que  para saudar no momento da despedida aquele ou aquela 

que fica. Quais seriam as respostas para: "boa viagem", "vai com Deus",  "Deus te 

acompanhe", "volta logo", "breve retorno"?  Alguém conhece algo como: "boa ficagem?" 

Mas  existe a fórmula corriqueira e piedosa: "fica com Deus", que troca um verbo para 

corresponder ao "vai com Deus".  

Ao pensar para além do paralelo entre a épica e a lírica sobre aquilo que move um 

povo, um grupo humano ou uma pessoa a sair de, a partir, a viajar, trabalho aqui a partir 

(sem trocadilhos) de uma pergunta simples: Quais são os verbos que mais têm a ver-com, 

os que melhor que designam, qualificam, classificam ou descrevem, o complexo ato de se 

sair, de ir-se, de  partir, de ir embora, de  viajar, de errar, de andarilhar, de refugiar-se?   

Acredito que se ao invés de partir dos sujeitos ou das identidades de errantes-

viajantes, melhor seria tomar o caminho de uma estabelecer uma pequena coletânea com os 

diversos qualificadores dos seus múltiplos deslocamentos, juntamente com os motivos 

pessoais e/ou sociais que os convidam ou convocam às suas viagens.  

Assim, ao propor aqui um pequeno exercício de uma antropologia da errância”, 

pensada  sobre categorias do partir e sobre tipos de atores do ir-se, desejo reunir alguns 

verbos que – melhor do que os qualificadores acima listados - porventura nos ajudem a 

encontrar algumas respostas às nossas viageiras perguntas.   

Quais seriam as palavras-verbos indicadoras de ações e interações que qualificam o 

“ir”, o “partir, “haver ido?” Pensemos por agora uma resposta classificatoriamente simples 

e direta a esta pergunta, antes de propormos aqui uma outra, aquela em que estilos de 

pessoas errantes-viajantes irão encontrar os seus verbos.  

Nos estudos clássicos a respeito de processos migratórios, as palavras-verbos mais 

corretas costumam ser: migrar, emigrar, imigrar. Seus estremos seriam: fugir, escapar, 

exilar-se, desterrar-se. No entanto, se pudermos estender esta pequena escala verbal a uma 

esfera mais ampla, em que caibam as ações das mais diversas s categorias de pessoas que 

“estavam aqui e já não estão mais” - por alguns instantes, por algum tempo, por muito 

tempo ou para sempre - poderemos alcançar a seguinte escala: sair, ir, ir-se, partir, viajar, 

vagar, emigrar, exilar-se, fugir, escapar, abandonar, aventurar-se, peregrinar, 

desaparecer, errar, caminhar, navegar, voar.  
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Outros verbos poderiam ser acrescentados a esta listagem e temo que alguns caibam 

aqui algo indevidamente. Fiquemos por agora com apenas aqueles de ajudam a completar 

sentidos e significados de nossa primeira listagem. E eles poderiam ser: chegar, vir, 

cumprir (uma missão, uma tarefa), pagar (uma promessa, um voto), encontrar, ser 

acolhido, salvar-se, conhecer, descobrir, conquistar, vagar, naufragar, perder-se, viver 

(uma aventura), encontrar, reencontrar, fazer (um caminho, como “fazer o Caminho de 

Santiago). Outros verbos poderiam ser acrescentados. Fiquemos com estes, por agora. Seus 

opostos, mais perfeitos ou não, seriam: estar em, ficar, deixar-se  ficar, permanecer, fixar-

se, voltar, retornar, repatriar-se, demorar  

Até aqui estamos apenas em meio a um pequeno exercício gramatical. Podemos 

enriquecê-lo com outras duas perguntas: em razão do quê se parte, se vai, se sai de onde se 

está para um outro lugar?  Quais as categorias de pessoas que por semelhantes, 

convergentes ou divergentes motivos realizam que tipos de ir, sair, partir, viajar, ir embora?  

Uma primeira resposta ainda ampla à nossa pergunta poderia ser: ir por querer 

(porque se quer ir, viajar, partir, etc.). A esta primeira vocação opõe-se o ir por dever 

(porque se tem que, ou se deve ir, partir, viajar). De imediato este par de opostos sugere o 

seu desdobramento. E ele pode resultar em algo assim: Ir por prazer (ir pela pura e simples 

gratuidade pessoal do desejo, do prazer, da fruição, etc.). Ir por querer (gratuita ou não, ir 

por uma razão ditada por motivos pessoais ou coletivos situados para além do puro prazer 

ou desejo de partir). Ir por dever (ir por uma razão pessoal de natureza ética, vocacional, 

profissional, ou por outra razão interiormente assumida como impositiva). Ir por ter que ir 

(partir por uma ou algumas razões exteriores ao sujeito e impostas a ele)  

Não seria difícil acrescentar mais alguns verbos que pudessem ser associados a cada 

um desses motivos pessoais, duais, familiares, coletivos, comunitários, institucionais do ir-

se embora, de partir e de viajar para chegar “a”, ou “em”. Ou simplesmente para sair de 

onde se estar e viajar-vagar. Estejamos atentos ao fato de que alguns desses conjuntos 

verbais poderiam ser aplicados a dois, ou mesmo a três dentre os nossos quatro motivos 

fundadores.  

Assim sendo, ao ir por prazer associam-se, por exemplo: descansar, divertir, curtir, 

passear, visitar (um lugar, como um turista). E se o viajante for mais sensível e inteligente: 

partilhar, conviver, conhecer, etc. Ao ir por querer associam-se verbos entre os da 
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categoria anterior e a que virá em seguida: viajar, chegar a, visitar (um amigo, uma pessoa, 

por um motivo de reciprocidade), partilhar, conviver, participar, conhecer (para além do 

que deseja um turista), rever, revisitar, experimentar, migrar (voluntariamente).  Ao ir por 

dever, ademais de alguns dentre verbos anteriores, cabem: trabalhar, pesquisar (um 

cientista), estudar, cumprir (um peregrino), pagar (uma promessa, uma visita), realizar, 

pregar (um agente religioso), colaborar cooperar, ajudar, empreender.  Chegamos enfim, 

nesta listagem imperfeita e incompleta, aos verbos de ações que correspondem ao ir por ter 

(que ir) e penso que seria oportuno acrescentar agora alguns indicadores de ações que 

porventura seriam mais usuais no passado do que nos dias de hoje. Aqui cabem, mais uma 

vez, ademais de alguns verbos da categoria antecedente: competir, descobrir, conquistar, 

colonizar, pregar (evangelizar, quando em missão e cumprindo ordens), lutar, guerrear, 

fugir, evadir-se, escapar, expatriar-se, refugiar, migrar (impositivamente).  

Na “outra ponta do caminho” esperam-nos verbos de ações de quem, depois de haver 

partido, ido e viajado em algum momento afinal... chega. Assim temos palavras como: 

chegar, vir, arribar, pousar, concluir, aportar, encontrar, descobrir, conhecer, conquistar, 

ser acolhido, refugiar-se, esconder-se, descobrir-se, viver, conviver. 

A meio caminho entre quem vai e quem chega, podemos recordar as ações ou não-

ações de quem fica. Elas poderiam ser estas: estar, ficar, deixar-se ficar, residir, 

permanecer, morar, viver em, fixar-se. Ou mesmo, lembrando Simone Weil: enraizar, 

enraizar-se. 

Finalmente, como boa parte dos que “vão e viajam” algum dia  retornam ou  voltam, 

podemos completar nossa precária relação com palavras que sugerem o retorno: chegar, 

voltar, retornar, reencontrar, rever, fazer-se acolher. Existe mesmo a expressão antiga: 

"torna viagem", para a feliz viagem de volta. 

A oposição entre quem parte por uma obrigação imposta, por ter que ir, ter que 

partir, ter que deslocar-se, ter que viajar e quem vai pelo desejo-de-ir, pelo prazer-do-

viajar deve ser a base de qualquer tentativa de qualificação das razões-do-ir. Pois na sua 

inocência sintática esses tantos verbos podem estar escondendo uma realidade semântica 

que a simples oposição entre eles deveria denunciar. 
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Ir, partir, viajar entre o épico, o lírico 
 

Por que se vai? Por que se parte de onde se está? Por que ir...  ir-se?  Por que ir 

embora? Por que viajar? Por que errar ente mundos e povos? E porque um dos verbos do 

mistério do ir-partir significa ao mesmo tempo aquele que desacerta, que erra, e aquele que 

ademais de haver ido, permanece indo: erra, errante?  Penso que a epigrafe de Bauman 

escrita no começo deste livro traduz um pouco das respostas que buscamos. E como ela 

deverá nos acompanhar daqui em diante, quero de volta trazê-la a esta página.  

"Somos peregrinos no tempo" era, na linguagem de Santo Agostinho, não 

uma exortação, mas uma afirmação factual. Somos peregrinos, façamos o 

que fizermos, e pouco podemos fazer a este respeito ainda que muito o 

queiramos.  A vida na terra não é mais do que um breve trecho de 

abertura para a eternidade da alma. Fundamentalmente, não foi a ser 

daqui que fomos destinados - e só essa parte de nós que foi destinada ao 

alhures é digna de preocupação e de cuidado
32

. 

 

No vivermos a “modernidade líquida” que Bauman agudamente analisa, descobrimos 

que sua citação vinda de um ancestral sentido religioso e cristão poderia hoje aplicar-se a 

outros tempos e outros termos, e também a outros vários campos do acontecer da vida. 

Poderia ir desde a  multiplicação das inúmeras variantes das experiências do sagrado, do 

religioso ou do espiritual, como aquelas que retomam e re-acentuam exatamente isto: não 

somos daqui, ou não fomos destinados ao lugar "aqui", até s limites de seu oposto - real ou 

aparente - o "viajar a negócios" hoje tão absolutamente comum.  

Pois não nos deve espantar o fato de que uma porcentagem crescente dos ocupantes 

de aviões e de hotéis sejam mulheres e homens "de negócios" e viajando  "a negócios". O 

que de resto nada tem de novo, pois em boa medida, heróis entre os países árabes do “lado 

de lá do mediterrâneo" até viajantes saídos de países bem mais distantes e "exóticos" 

                                                 
32

Zigmunt Bauman, Ensaios sobre a moral pósmoderna, Está na página  90 do livro editado em 2007 pela 

Editora Relógio D'Água, Lisboa. 
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aventuravam-se, como Simbad, o marujo, não propriamente como navegantes, ao estilo 

Marco Polo, mas como mercadores.    

Na ponta das razões do ir-e-viajar por onde iniciamos essas reflexões, sabemos que 

desde as "grandes religiões universais" até boa parte dos mitos dos sistemas de sentido dos 

povos tribais, na imensa maioria das versões e narrativas orais ou escritas, ou fomos criados 

por seres que "não são daqui”, ou nós próprios “viemos de outros lugares fora daqui‟. Em 

uma direção ou na outra uma pessoa, um herói mítico, um par de amantes, uma família, um 

povo, uma nação surgem de outras esferas ou dimensões físicas ou imateriais do real. E 

tudo o que surge ou nasce provém de alguma viagem.  

Entre religiões mais próximas, como o cristianismo em suas variantes, aprendemos 

que, desejemos nós ou não, estamos condenados a estar "aqui" apenas por um tempo breve 

ou mais dilatado de nossas curtas vidas. A de uma pessoa. A um povo. A de uma 

humanidade. E o que os médicos e outros chamam "morte", na verdade nada mais seria do 

que o começo de uma outra viagem. Uma viagem entre escalas, quando se acredita na 

duvidosa  existência do Purgatório,  ou uma viagem direta a um lugar definitivo. Uma 

viagem a uma outra vida neste mesmo lugar, como entre os reencarnacionistas. Ou uma 

viagem a uma outra vida em um outro lugar. Ou até mesmo uma "passagem" a uma outra 

forma de  existência em um até lugar-nenhum.  

Desde as confidências de errantes e viajantes do passado longínquo entre países e 

povos distantes, até as memórias de peregrinos do Caminho de Santiago – sejam eles 

turistas ou não; cristãos ou não; crentes e praticantes ou não de algum sistema "espiritual" 

de sentido estilo Nova Era - sempre há, entre os múltiplos estilos dos que partem, dos que 

se vão, do que viajam e voltam, ou não voltam mais, aqueles que deixam escritas como 

narrativas confidentes ou públicas as suas “memórias de quem se foi”.  E o que resulta 

intrigante é que mesmo quando um viajar parece unificar os motivos e as vocações, elas 

acabam sendo, entre as variedades de atores-autores do Caminho de Santiago, diversas ou 

mesmo múltiplas razões do “ponerse a hacer el Camino”, como seria dito em Espanhol. 

E devo lembrar agora que, segundo algumas narrativas acreditáveis, antes de se 

assumirem sob o qualificador “cristão”, os primeiros e os segundos seguidores de Jesus 

Cristo usavam denominar-se como “os do Caminho”. E também lembro que, séculos e 

séculos mais tarde, cristãos seguidores de alguma das variantes da Teologia da Libertação 
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costumam identificar-se como pertencentes a e militantes de uma “Igreja da Caminhada”. 

Haverá salvação para os que ficam? Para os que permanecem em... arraigados a? Até 

depois da morte viaja-se. Pois na versão católicas dos destinos de justos, morta a pessoa a 

sua alma viaja... sobe aos céus. 

Assim, se ousarmos pensar uma relação ainda não bem estabelecida entre a literatura 

e a andarilharem, talvez pudéssemos relacionar uma à outra através de uma oposição 

bastante conhecida. Falo da dicotomia que às vezes existe entre a poesia épica e a poesia 

lírica. Algo que entre ensaios pioneiros vem desde uma antiguidade anterior á Grécia 

Clássica, mas que apenas nela toma a forma que com variações chega até nossos dias.  

 

Sabemos que entre os povos que se alçaram á palavra escrita, e que a fizeram evoluir 

a ponto de constituírem uma literatura consolidada, primeiro os poetas - não raro eles 

mesmos aedos errantes, como na Grécia - escreveram, falaram ou entoaram epopeias ao 

som de liras.  Epopeias não raro transformadas na poesia de todo um povo. Algo de que o 

Gilgamech babilônico talvez seja o mais antigo exemplo conhecido. Sabemos que apenas 

anos ou mesmo séculos mais tarde surge e se difunde no mundo antigo uma poesia lírica.  

Talvez este seja e não seja o caso da literatura do povo de Israel, que desde os seus 

primórdios preferiu os pequenos e quase sempre pessoais Salmos e mais o Cântico dos 

Cânticos a alguma grande epopeia posta por escrito. A menos que queiramos considerar 

como grandes épicas o Gênesis e as quase todas as outras páginas das escrituras sagradas 

dos hebreus  que tratam a viagem  de Abraão e sua parentela desde Ur, na Caldéia,  e mais 

ainda a longa peregrinação do "povo hebreu" saído do Egito e vagando por quarenta anos 

entre desertos. Primeiro a de um homem, sua linhagem, seus animais e as suas posses 

móveis. Depois, a de todo um povo errante.  

Partamos do suposto de que a primeira poesia é a épica, que na Ilíada e na Odisseia 

de Homero conhecerá seus momentos de um apogeu talvez nunca suplantado. Nelas, 

ademais de criar o chão simbólico de um "sentimento do ser grego", e estabelecer os 

fundamentos de uma simbologia da religião e de uma ética grega, Homero entrelaça em seu 

poema uma guerra entre deuses e heróis de um lado e do outro, e mais a viagem de 

navegantes guerreiros. Um ir-e-vir de viajantes, uns para chegarem a um lugar até onde se 

vai (Tróia, na Ilíada), outros para retomarem ao lugar de onde vieram (Ítaca, na Odisseia). 
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Na Ilíada a epopeia começa com os preparativos - e os entreveros - para uma viagem 

em que inúmeros barcos dos diversos povos e pequenos reinos da Hélade seguem juntos em 

direção a Tróia, do outro lado do Mediterrâneo. Navegam irmanados para uma guerra que 

custaria aos gregos dez anos "longe do lar". E a narrativa da viagem de tantos guerreiros é 

breve, pois o que importa é o que acontece depois da chegada dos gregos às areias de Troia. 

Na Odisseia, ao contrário, o que lemos é a narrativa de uma longa viagem. Uma viagem de 

dezessete anos de Ulisses e seus companheiros até Ítaca. E tais são os atropelos e perigos da 

viagem que ele chegará à ilha de seu reino sozinho e como um náufrago.  

Observemos de passagem que entre as grandes epopeias e os mitos tribais: a) há 

heróis que partem de onde são e retornam ao seu lugar de origem; b) há heróis que partem 

de um lugar de onde são e terminam a sua jornada em um lugar de que não eram; c) há 

heróis que partem do lugar de onde não são originariamente e chegam enfim a um lugar 

distante de onde passam a ser; d) e há, finalmente, heróis que partem de um lugar de onde 

não são e chegam afinal a um outro lugar (terrenal ou não) de onde não eram e de onde 

passam a ser. 

Observemos ainda que de novo entre epopeias e mitos: a) há heróis que partem a sós 

e retornam sozinhos; b) há heróis que partem sozinhos e retornam com outros; c) há heróis 

que partem com outros e chegam a um lugar sozinhos, como o próprio Ulisses;  d)  

finalmente, há heróis que partem com outros e retornam com outros - todos os de antes ou 

apenas uma fração deles. 

Quase sempre em todas as epopeias dos mais diferentes povos da antiguidade o que 

se celebra é a viagem aventurosa de um ou de alguns heróis lendários. Quase sempre eles 

são guerreiros e, no mais das vezes, guerreiros errantes, solitários ou coletivos. Raramente 

alguém chega a ser  um herói de epopeia sem haver um dia partido de um lugar onde 

nasceu, ou onde viveu até partir, para aventura que a epopeia rememora. Mesmo quando a 

trajetória do herói é trágica e vivida através de enganos fatais. 

Relembro que bem mais tarde, na Grécia e em outras culturas arcaicas surge a poesia 

lírica. E ela se associa ao feminino; ao nascer do sentimento de si-mesmo e ao desabrochar 

de afetos, emoções e sofrimentos que podem ser, além de sentidos e falados (ou cantados), 

postos também por escrito. Safo é o outro lado da moeda que trás nela também o rosto de 

Homero.  
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Diversa da epopeia, a lírica canta, narra ou descreve viagens interiores por territórios 

de uma pessoa. Ou canta as trilhas ardentes de uma forte relação entre duas pessoas. E pelo 

menos em boa parte, na poesia lírica quem fala ou escreve é aquele ou, mais ainda, aquela 

que ficou, enquanto um outro partiu.  Será que algum dia Penélope escreveu poemas líricos 

enquanto Ulisses guerreava ou retornava turbulentamente ao seu lar?  

 No mais das vezes, através de um "eu" - um grande herói guerreiro, um viajante, um 

descobridor, um colonizador - uma epopeia celebra um "nós". Celebra uma gente, um clã, 

uma linhagem, um povo, uma nação. Em direção oposta podemos imaginar que a lírica, 

através de um "nós"  - o modo se ser, viver, sentir e sofrer de um povo, de uma classe 

social, de uma etnia, de uma cultura - celebra um "eu". Celebra uma pessoa que vive e 

sente. E um alguém que  fala e escreve o sentir de si-mesma entre a alegria, o desejo, o 

temor, o sofrimento, ou mesmo o desespero.  

E por que motivo estou associando aqui uma tão estranha oposição entre epopeia 

versus lírica na literatura antiga, com a “andarilhagem” e a “ficagem”? Por um motivo 

simples, creio. Porque acredito que tal como na literatura, também no "ofício de viajar" 

subsiste uma semelhante oposição.  E por certo uma pesquisa histórica demonstraria que 

desde a origem da humanidade no centro da África, até tempos que de algum modo nos 

levariam a momentos bem mais próximos a nós, por volta dos séculos XVII, VIII e XIX de 

nossa era, muito provavelmente primeiro pessoas, grupos humanos, povos inteiros 

deslocam-se epicamente. E fora exceções notáveis, apenas bem  mais tarde viajaram ou 

errara segundo  um padrão lírico.  

Por necessidade devida a questões ambientais, como a busca distante de alimentos, 

cataclismos inesperados ou grandes secas, ou devido a dramas de político-sociais, em geral 

envolvendo conflitos e guerras, diferentes grupos humanos saíram/partiram de onde 

estavam e viviam em direção a um outro lugar: um lugar-outro próximo, distante ou mesmo 

remoto. Estes e outros deslocamentos ancestrais terão sido as viagens de grupos humanos 

inteiros. Dilatado o bastante entre eras da história humana, aquele foi o tempo do povo-

errante. A era do povoador-ancestral, do bando nômade, de pessoas, famílias, parentelas, 

aldeias, povos inteiros primeiro residentes e, depois, desalojados de um lugar de origem ou 

de remota chegada ancestral.  Algo que ocorreu seguidas vezes no passado e que 

desgraçadamente  de algum modo continua acontecendo 



 108 

Os humanos criaram primeiro as culturas da caça, e depois do pastoreio. E somente 

muito mais adiante tornaram-se culturas da lavoura. comunidades da agricultura e do 

criatório,  que fixavam bandos errantes e os transformavam de grupos seminômades em 

comunidades estabilizadas em um lugar. Uma humanidade que passou do gamo que se caça 

ao boi que se cria e, dele, ao milho que se planta.  

 

Eles, os outros, errantes do sofrer 

E bem sabemos que neste campo histórias amam interagir a fantasia e a realidade, a 

história e a estória, o relato e a narrativa. Sagas entre a legenda e a lenda, distantes como as 

dos astecas, as dos primeiros romanos, as dos hebreus, a dos colonizadores protestantes da 

Inglaterra misturam-se no que viria a ser bem mais tarde uma nação. As sagas dos curdos 

entre a Turquia e Iraque. Ou a dos nordestinos no Acre. E pelo menos em alguns casos, 

uma história de estórias será também o nascedouro das epopeias - nem sempre 

recomendáveis - como a do descobridor pacífico (em termos); a do conquistador guerreiro; 

a do colonizador pioneiro. Mas também a de seus outros atores e autores de vidas e de 

sociedades,  de que exemplos conhecidos o indígena fugitivo do litoral para o interior do 

Brasil, o missionário conversionista vindo da Europa às Américas, o escravo dos povos da 

África, roubado de suas aldeias e expatriado ao longo de três séculos. 

Coloquei em um dos extremos de um gradiente de alternativas do viajar os motivos 

movidos por um máximo de desejo voluntário de ir, de partir, de viajar, pelo prazer da 

viagem em si mesma, ou pela vontade de chegar a algum lugar de natureza, de sociedade ou 

de ambos, como ponto final da viagem de turismo.  

No ponto oposto coloquei aqueles que, ao contrário, partem, deslocam-se, ou são 

forçosamente deslocados de onde estavam, e viajam devido a um máximo de imposição 

contrária às suas vontades. Eles são as/os que desde eras imemoriais são "roubados de suas 

terras" e obrigados a viajar para o exílio, o trabalho forçado ou mesmo morte, como nos 

campos de extermínio nazistas. Eles foram e são aqueles a quem se obriga a partir, solitária 

ou coletivamente, através de um ato de poder ou de um gesto de violência. Violência direta, 

como na expulsão de um povo de suas terras, sob a ameaça de morte. Violência indireta, 

como ocorrer agora com palestinos em Gaza, ou com os refugiados sírios.  Na sequência de 

uma trajetória de barbárie que se repete, e em algumas ocasiões atuais dramaticamente é 
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intensificada em nossos dias, não esqueçamos que ainda hoje povos inteiros são expulsos 

de suas terras, e de suas nações, e são levados a força para lugares de exílio, desterro ou 

escravidão visível ou disfarçada.   

A história recente do Brasil – para ficar em um exemplo que me é próximo - repete 

com variações a desventura de povos ou frações de povos aprisionados como escravos, tal 

como sucedeu com a "diáspora negra" de africanos trasladados das Áfricas para as 

Américas. Ainda hoje pessoas, famílias, grupos étnicos, culturais, religiosos, mesmo nos 

dias de hoje são obrigadas a deslocar-se, forçadas seja por acidentes naturais ou, mais 

ainda, devido a guerras, violações de acordo ou expropriações de territórios. E nos abisma 

pensar que territórios que foram antes a morada ancestral de pessoas e de povos são 

“esvaziados” delas e deles para que sobre uma “terra vazia” vaguem as máquinas do 

agronegócio ou passeiem os turistas de longe. 

Não devemos esquecer que vivemos em uma era em que, em planos opostos, ao 

mesmo tempo em que aumenta exponencialmente o número de turistas, cresce de igual 

maneiro o número de exilados, de expropriados, de refugiados. Segundo cálculos recentes a 

Organização das Nações Unidas,  são cerca de 85 milhões as pessoas desalojadas a força de 

seus locais de origem. 

 

Errante, vagamundo, jogral, romeiro, peregrino 

 Fora exceções quase sempre apagadas da história, ou aqui e ali ainda lembradas, tais 

como em Hesíodo ou, séculos mais tarde, em Marco Polo, será preciso esperar muito tempo 

para que a humanidade venha a conhecer o que podemos considerar o típico "viajante 

lírico". O viajante "solo", solitário, calculista ou aventureiro. Aquele que encontramos 

viajando para descobrir, mais o que para conquistar, ou para conhecer, mais do que para 

colonizar. Ou para servir a outros,  para cumprir a vocação de um dever de livre escolha, 

como os “Médicos sem Fronteiras” . Ou os que viajam em nome da fé em uma crença que a 

partir de deuses fundadores e profetas errantes convoca os que creem a também saírem de 

onde estão e partirem em busca de.  E ainda aqueles a quem não importa chegar em lugar 

algum, por que o melhor local da vida é sempre entre um lugar e outro.  
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Este último será o errante-por-errar que, á diferença de seus ancestrais, não parte, não 

viaja e, nem retorna um dia ao lugar de onde partiu, por haver saído obrigado, ou em nome 

de um dever coletivo, para fugir de um lugar, para refugiar-se em um outro. Tampouco para 

invadir territórios e conquistar e/ou colonizar outros povos, seres de outras culturas. Ele não 

se confunde com os que mais partem do que viajam, e que no mais das vezes migram 

coletivamente  de um lugar para outro..."para sempre".  

O "errante-lírico é o viajante que "vai por querer". É quem deixa os "seus"; abandona 

a sua cidade e a sua pátria em busca de outras paragens, de outras gentes, outros povos, por 

conta própria. Aquele que parte afinal em busca do Outro ou, em direção quase oposta, 

aquele que como Sidarta Gautama ou Jesus Cristo no deserto, vão para longe em busca de 

si-mesmos. Vão, partem, mas depois retornam. Pois tanto Buda e Cristo, quando o 

Zaratustra de Nietzsche, depois do encontro de si-mesmos longe de todos, retornaram ao 

meio dos outros para se revelarem, para ensiná-los e para os converter e convencer a 

trilharem o mesmo caminho
33

.   

                                                 
33 Retorno a e completo algo escrito acima. Sabemos bem que o nome Cristão é tardio, assim como o símbolo da cruz, no 

cristianismo. os primeiros seguidores de Jesus Cristo se reconheciam como os que "estavam no caminho', os "do 

caminho', os "seguidores do caminho". E tinham na imagem de um peixe o seu símbolo identitário. Ictios, a palavra grega 
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O "errante lírico" de quem falo aqui vai do peregrino, do romeiro
34

, do ermitão, ao 

aventureiro do passado, ou mesmo de presente  - Robson Crusoé e Almir Klink - até o 

poeta caminhante como Herman Hesse, ou mais errante ainda, como  Lord Byron, ou 

Rainer Maria Rilke. Entre os nossos podemos opor Carlos Drummond de Andrade e Adélia 

Prado, mineiros avessos ao viajar a Vinicius de Moraes, João Cabral de Mello Neto  - não 

por acaso ambos diplomatas - e Hilda Hilst
35

. 

Em nossos dias, ao mesmo tempo em que a NASA prenuncia para um futuro não 

distante, novas categorias de "exploradores oficiais" com destino a Marte e, mais adiante, a 

quem sabe a que ponto no espaço, o descobridor do passado, coletivo e agenciado, em boa 

medida transforma-se no aventureiro solitário ou de pequenos grupos, ao redor de oceanos, 

em busca dos polos ou à procura dos últimos "rincões não explorados da Terra". 

Termino este já longo percurso de narrativa em um livro dedicado ao peregrino 

buscando pensá-lo através da oposição que criei páginas acima. Se nos reportamos ao que 

alguns peregrinos do Caminho de Santiago escreveram no passado e o que relatam os de 

hoje, podemos pensar que em tempos anteriores as viagens eram uma pessoal ou coletiva 

epopeia. “Fazer o Caminho de Santiago” pressupunha – a menos que alguém peregrinasse 

como um imperador, um rei, uma princesa com o seu séquito, um papa ou um bispo-  

sacrifícios, riscos, temeridades. E boa parte dos relatos de viagens e de milagres reportam 

tais perigos e sacrifícios. Aquele que ontem e hoje poderia se considerado um “verdadeiro 

peregrino” vivia a sua jornada como uma penitência. E o que ele sofria e penava ao longo 

do Camino era o melhor atestado de sua fé, de sua virtude e de sua verdade pessoal. Um 

caráter heroico, épico mesmo ao longo de toda a  jornada peregrina,  ainda que vivido com 

devota humildade, ao longo dos anos antigos dotou o Caminho de Santiago assim como 

cada um dos seus sofridos peregrinos, com uma piedosa aura de heroísmo.  

Bem ao contrário do que ocorre agora. Fora casos de exceção que aqui neste livro 

surgiram entre outros capítulos, quando se peregrina como promessa e através de 

                                                                                                                                                     
para peixe, tinha iniciais que formavam a frase: “Jesus Cristo, filho de deus salvador”. Não esquecer a força da expressão 

"estar na caminhada" entre cristãos de hoje seguidores de alguma variante da teologia da libertação e, em geral, reunidos 

em uma comunidade eclesial de base. Também entre várias denominações evangélicas, sobretudo pentecostais e 

neopentecostais, o "estar no caminho" é uma frase fortemente simbólica. 
34

 Na Galícia me foi dito que durante a Idade Média havia três categorias fundamentais de "errantes do sagrado" (a 

expressão entre aspas é minha). Romeiro, aquele que se dirigia a Roma. Peregrino, o que partia rumo a Santiago de 

Compostela. Cruzado, aquele que partia em busca da "Terra Santa". Depois vim a saber que tal ideia foi difundida a partir 

de escritos de Dante Alighieri.  
35 Adélia Prado nunca se dispôs a sair de sua casa em Divinópolis. Hilda Hilst, durante parte da vida bastante mais errante, 

terminou sua vida na Chácara do Sol, solitária de seres humanos e rodeada de mais de sessenta cachorros. 
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sofrimentos, para a maioria de quem parte de algum lugar e chega ao Pórtico da Glória, em 

Santiago, “fazer o Caminho” é uma lírica aventura. Uma gratificante jornada que mesmo 

com bolhas nos pés depois de alguns dias de caminhada, guarda frações de beleza, deleite e 

sentimentos de felicidade e realização a respeito dos quais existem milhares de 

depoimentos entre diários pessoais e os livros de registros em alguns albergues. 

Em uma sábia passagem de seu livro El relato compostelano, Xosé Chao Rego pensa 

o peregrino como um “sacerdote de si mesmo”. A partir da metáfora do “caminho” desde a 

igreja primitiva – sobre a qual já fiz referência aqui – ele lembra isto, com que encerro este 

capítulo errante. 

Cuando los discipulos de Jesus Cristo quieren seguir el Camino de su 

maestro – asi les llama el evangelista Lucas, los del Camino, al 

cristianismo naciente, la Vía -, ponen en marcha una insttuición que lleva 

el nome de la comunidad del desierto, caminantes: iglesia. Mas tarde los 

cristianos, sintiéndose peregrinos se agruparán en parroquias, palabra 

que significa esto en griego: residencia en un país estranjero. 

... 

La metáfora del camino consiste, por lo tanto, en que el peregrino puede 

hacer una gran encenificación de su vida. La pereginación resume, 

representa, sintetiza, pone en escena el camino de su vida. y en esta gran 

representación el actor principal es el mismo caminante. 

... 

 

El peregrino es actor, no simple espectador, sacerdote de si mismo, que 

entra en contacto com el sagrado y con el mistério sin intermediários, a 

veces en un clima de una total desorden que llega a la anarquia, pero que 

refleja la autonomia de este sacramental que es la peregrinación
36

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Xosé Chao Rego,  El relato compostelano, Colleción Follas Novas,  Santiago, 2001, pg. 176. 
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A Semana de Vinte e Cinco de Julho 
anotações sobre a Festa de Santiago Apóstolo  

em Santiago de Compostela
37 

 

 

Os acontecimentos da semana de julho, concluída no dia 25, quando a Galícia e toda 

a Espanha comemoram a Festa do Apóstol, foram em Santiago de Compostela 

suficientemente importantes e intrigantes para não merecerem o esquecimento. O ano era 

“1992”, e ademais de ser na Galícia às vésperas de um “Ano Santo Compostelano”, aquele 

era um tempo esperadamente reservado aos solenes festejos dos “Quiñentos Años de la  

Conquista de América”. 

Por toda a parte sucederam-se festejos, celebrações e comemorações. Multiplicaram-

se os encontros de estudos a respeito de tema em quase todo o País. Eu mesmo participei de 

dois deles em Trujillo, na Estremadura. E houve mais. Durante o mesmo ano de 1992 

celebrava-se em Sevilha a “Gran Feria Internacional”, e os espanhóis não pouparam nem 

dinheiro e nem imaginação para torná-la – como acabou sendo de fato – um acontecimento 

internacional  inesquecível.   

Na direção oposta, por quase toda a Espanha ocorreram também passeatas, eventos de 

praça, reuniões e conferências de repúdio e protesto. Nos próprios dias dos festejos do 

Apóstolo em Santiago, circulava por Compostela um cartão postal e um pôster em que, por 

debaixo de uma cena com seres de uma antiga Espanha e de um arcaico catolicismo ibérico, 

uma frase nada solene bradava em bom espanhol:  “Me cago en el Vº Centenário”.  

 

A festa de todos os sentidos 

Ao quase chegar a Santiago, do alto do Monte do Gozo o peregrino sempre há de 

parar por breves e, às vezes, longos e emotivos minutos. Pois chegado ali, depois de dias e 

dias de caminhar (ou de pedalar, pois aumenta o número de peregrinos-ciclistas) agora o eu 

resta é descer o monte, contornar algumas ruas antes e depois dos antigos muros medievais, 

e entrar na cidade. Para quem veio de tão longe, “ali no monte” já é a chegada. 

                                                 
37

 Este capítulo está também em O corpo coberto de cores, dessa  mesma Sequência Galega. 
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Deste monte de antigo nome, dado ao que deve sentir o peregrino vitorioso ele avista 

ao longe a cidade, e antevê algumas torres da Catedral de Santiago. Descendo monte abaixo  

ele passará por San Lázaro e pouco mais adiante ganhará a Rua do Home Santo onde morei 

em Santiago em 1992.  

Seguindo adiante o peregrino tomará o Campo da Angústia, a Rua do Rosário e, 

quase junto ao Convento de Santo Domingo, chegará à Porta do Camiño. Já então está 

quase “lá”. Agora ele atravessará a longa Rua da Virxe da Cerca e, caminhando pelo “lado 

de dentro” dos antigos muros de Compostela, tomara a Rua das Casas Reais e a Ruela de 

Animas, para logo depois atravessar  algumas outras pequenas ruas e uma breve praça,  até 

topar finalmente com a Catedral de Santiago. Se conseguir percorrer todo este trajeto até 

antes das doze horas do dia, alcançará ainda a Missa do Peregrino. 

Não há nada em Santiago que não exista em tantas outras cidades da Europa e de todo 

o mundo, até onde se chega como morador, estudante-residente – pois Santiago é uma 

cidade francamente acadêmica e estudantil, como viajante, turista ou peregrino. Mas há 

aqui algo para além de tudo o que existe em outras cidades maiores da Galícia, como A 

Coruña, Pontevedra, Ourense ou Vigo. Venha como vier, as pessoas que chegam a pé, de 

bicicleta, de trem, de ônibus ou de carro próprio, reconhecem que existe algo que torna 

“esta ciudad” um lugar incomum. E isto vale até mesmo para pessoas alheias ao 

cristianismo e, sobretudo, ao cristianismo católico.  Pelo que sei protestantes devotos não 

peregrinam a Santiago. E eu não me espantaria se alguma pesquisa demonstrasse que 

aumenta ano a ano o número e a variedade de diferentes peregrinos “espirituais”, 

“esotéricos”, “Nova Era” ou o que mais seja, na medida em que pouco a pouco diminuem 

os peregrinos de uma estrita “fé católica”. Inclusive alguns que caminho em nome do 

pagamento de alguma promessa. 

Mesmo nos dias comuns, distantes da grande Festa do Apostol, e mesmo de um fim 

de semana de verão, o trajeto para além dos muros, e as ruas mais íntimas do “intramuros” 

e, dentro dele, assim como o circuito de qualquer lugar até uma das praças ao redor da 

Catedral, demarcam uma curiosa e imponente mistura de objetos, dentro e fora de vitrines 

de lojas. Uma mescla, também, de cenários, de cenas e de símbolos gravados nas pedras ou 

na roupa dos peregrinos, tudo o que em conjunto torna um lugar de peregrinação uma das 

mais impressionantes mesclas entre o sagrado e o profano, entre a gratuidade generosa e o 
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negócio financeiro, entre a aura do único e a vulgar multiplicidade de suas copias, entre os 

desejos de monge da alma peregrina e as vocações do prazer do corpo do turista esfaimado, 

em busca de olhar, comprar e, sobretudo comer e beber.  

 Não esquecer que à volta da Catedral e, sobretudo, nas ruas que descem dela até a 

Alameda, Compostela congrega uma das maiores concentrações de bares e de restaurantes 

em todo o mundo. Costuma-se dizer que a Rua do Franco concentra proporcionalmente o 

maior número de bares e restaurantes de toda a Europa.   

E entre “comedores” dedicados a turistas, mais do que a peregrinos, multiplicam-se 

lojas de venda de objetos religiosos e de artesanato típico da Galícia.  Relojoarias de 

objetos de fina prata, no próprio prédio lateral da Catedral e à volta de suas praças; 

pequenas lojas de uma porta só, cada vez mais tentadas a misturarem aos objetos de 

devoção católica, os adornos e os talismãs que oscilam entre uma Galícia Celta e mágica e 

o puro esoterismo planetário. Em uma mesma pequena loja do centro histórico da cidade  

você pode adquirir um terço piedoso de prata, um colar com uma reprodução de pinturas 

rupestres da Galícia Pré-Histórica, um baralho de tarô, um conjunto de runas, ou um broche 

com uma grande e artística mandala oriental. Aqui Krishna, Buda, Arne Ness, Jung e até 

Paulo Coelho (um dos escritores mais lidos na Galícia, agora) aspiram cada vez mais 

partilhar um cenário de idéias e de imagens, de buscas e de desencontros antes reservado 

canônica e tradicionalmente a Jesus Cristo, ao Apóstolo Santiago, a Rosalia de Castro e a 

Castelao. 

Mas é a semana da Festa do Apóstol quem multiplica e exagera toda uma quase 

encantada tessitura de alternativas diversas, divergentes e, no entanto, magicamente 

incorporadas a um corpus único, que entre pequenos ou maiores intervalos mescla a 

tradição e a novidade, o típico galego e o universal, o católico e todas-as-crenças, a devoção 

(peregrina ou não) e o puro e simples prazer da sequência do assistir-participar-comprar-e-

degustar tudo o que entre a Catedral e os bares abertos até alta madrugada nas ruas que dela 

partem, se oferece entre uma manhã e uma madrugada.   

 Preparada a cada ano com uma grande antecedência, a semana dedicada a Santiago 

estabelece uma quase exagerada oferta diária de rituais, de celebrações entre o catolicismo 

ibérico e a galeguicidade sempre presente, em meio a festejos e espetáculos, a concursos e 

provas de pequena destreza demonstrada em barracas com prêmios. Enfim, tal como em 
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outras festas patronais de grande dimensão, cabem na de Santiago em julho algo que vai da 

grande e muito solene Missa do Dia de Santiago, até as comilanças que se seguem à missa,  

em casas de famílias locais ou nos bares.  

Ao lado dos eventos propriamente religiosos, realizados quase todos na grande 

Catedral e coordenados pela Mitra Arquidiocesana através da confraria de padres e de 

leigos associados à Catedral (uma cruz vermelha “de Santiago” os distingue), outras 

autoridades e associações culturais da cidade e da Galícia programam o conjunto de 

eventos da “Semana”. E no ano especial de 1992, o grande e mais esperado evento veio do 

Brasil, como se verá mais adiante.  Pois de vários modos era anunciada a presença de 

Milton Nascimento, acompanhado de uma grande comitiva de artistas brasileiros, junto 

com um conhecido trompetista norte-americano. E aguardava-se com especial ansiedade a 

realização de um grande espetáculo na praça principal da Catedral: A Missa dos Quilombos.  

Em seu nome e como anúncio da Missa dos Quilombos  um outro volante de cor lilás 

escuro circulava por toda a cidade.  A cada dia os jornais estampavam o anúncio dos 

acontecimentos do dia seguinte. Assim, para o xoves, 16 de julho, anunciavam-se as XXIVª  

Xornadas de Folclore Galego na Praza da Quintana, às sete e meia da noite. Um pouco 

mais tarde quem quisesse poderia assistir, uma na Praza do Toural, e a outra no Teatro 

Principal, a duas peças de teatro, uma delas apresentada por um grupo vindo do Uruguai.  

E àqueles a quem o sono é questão deixada para as madrugadas, também na mesma 

praça anunciava-se uma apresentação Folk, com o Grupo Armeguin. Já no dia seguinte 

continuariam as Xornadas de Folclore Galego. Haveria também há um concerto com a 

Banda Municipal de Santiago e, de volta à madrugada, uma apresentação do Habaneras: 

coral de bohemios de Ferrol. No mesmo domingo, dia 19, em que Milton Nascimento e 

outros artistas brasileiros estarão se apresentando na Praza do Obradoiro, um cantautor 

español estará um pouco mais tarde no Toural. Antes dele haverá um espetáculo com uma 

outra apresentação da Banda de Santiago, com Pasacalles pelas ruas do  casco histórico, e 

mais um pianista convidado. 

Outros concertos clássicos e populares, outros dias de jornadas de folclore, outras 

peças dramáticas e outros filmes completavam o que haveria para se ver e viver fora do 

circulo do sagrado católico durante a Semana do Apóstolo. Claro, um “ver o que há” que, 

festiva e descontraidamente em todos os dias se completa com o jogo-rito das compras nas 
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lojas e nas barracas de Alameda, onde também se come o tradicional pulpo e as notáveis 

mariscadas galegas. E ali onde, em cuncas brancas de louça, de preferência bebe-se o 

generoso  viño do pais.  

E nunca os incontáveis bares e restaurantes de Santiago ficam tão repletos de bocas 

sedentas tanto de comida típica e vinho quando de desejos de encontros e de conversas sem 

rumo noite e madrugada afora, como nesta devota semana em louvor a um estranho 

apóstolo a respeito de cuja vida pouco se sabe, e a respeito de cuja morte e enterramento se 

sabe menos ainda. 

E assim se chega ao seu dia. E o que se deve viver no circuito propriamente religioso 

dos festejos a Santiago são as missas solenes e as visitas devotas em alguns casos, e 

curiosas em outros, à Catedral, ao seu inigualável Pórtico da Glória, em cujo pilar deve-se 

piedosamente colocar os dedos da mão direita na mão de pedra - já perfurada pelos séculos 

-  da estátua do apóstolo.  E uma visita especial deverá ser fita á sua suposta tumba, num 

piso abaixo, atrás do altar-mor.  

Entre sagradas, “meio-termo” e francamente profanas distribuem-se as atrações 

Semana. Transcrevo o programa do dia 25 de julho por inteiro. 

 

 

Sábado 25 

DIA DO APÓSTOLO 

10.00 H.   Comenzo do acto da Ofrenda Nacional ó Apóstolo. 

Santiago. Fará a Ofrenda S.A.R. a infanta Pilar de Borbón y Borbón, 

Praza do Obradoiro 

12.00 H.  Pasacalles: Gaiteros. 

Pasacalles: Bandas de gaitas escocesa. 

Pasacalles: fanfarra “Régua” de Portugal e a Banda de Cornetas e Tambores de 

Temple. 

13.00 H.  Pasacalles: Escola de Gaitas de Lestedo. 

13.00 H. Concerto: Banda Municipal de Santiago - Praza do Obradoiro 

17.30 H. Homenaxe a Rosalía de Castro: Misa e Ofrenda Floral. 

 Igrexa de Santo Domingo de Bonaval 

 Organiza: Patronato Rosalía de Castro 

18.00 H. Pasacalles: Banda de Gaitas de Escócia. 

19.00 H.  Procesión polas ruas da cidade 

Organiza: Cabildo da S.A.M.I. Catedral de Santiago 



 118 

22.00 H. Verbena: Orquestras “Zoco” e “Detroit” - Paseo da Alameda 

22.00 H. Teatro de rúa: “Ale Hop!” 

23.00 H. Noite de Folk: Alecrin. Arco da Vella. Brath. A Quenilla. 

Vasmalon (Hungria) - Praza da Quintana 

 

 Eis como os dias da festa nos julhos de Santiago de Compostela dispõem os diversos 

tipos de pessoas “dali” e “ali”, tão aparentemente semelhantes e tão sugestivamente 

diferentes em seus motivos de estar na festa, divididos entre desejos ao mesmo tempo tão 

próximos e tão diversos de levantarem os olhos e orarem a um deus; de verem com espanto 

o pendular arrojado de um “botafumeiro” gigantesco no interior da nave da Catedral; de 

comungarem a hóstia santa na solene missa; de colocarem os dedos entre as fundas marcas 

ancestrais de outros dedos na coluna de entrada do Pórtico da Glória; de visitarem,  entre as 

crenças de todos e as desconfianças de muitos, o real ou suposto  Sartejo do Apostol.  

E também de assistir com os espantos  de olhos voltados ao céu do verão,  a chuva 

exagerada dos fogos com que a noite de Santiago desafia a paz dos céus. E ouvirem e 

verem em plena Praza do Obradoiro um bando de negros dos quais apenas um possui um 

nome conhecido, cantarem e soarem tambores e corpos em nome de deidades por quem 

outros negros de um país distante terão sofrido e morrido muitos anos atrás. E de ouvirem o 

som de uma sonora banda de gaitas de fole vinda da distante Escócia. E de poderem  

comprar sem necessidade objetos inúteis; e sonharem ganhar nas tômbolas mentirosas do 

Paseo da Alameda, nem que seja um pequeno urso de pelúcia. E de comerem com as 

solturas de um dia incomum as misturas dos bichos do mar catados ontem nas rias de Noia.  

E havia mais. Entre ruas e praças de uma cidade encantada sempre se poderia 

encontrar o rosto familiar dos amigos e de outros em um súbito momento, no Preguntório. 

E juntos irem assistir sem custos - sem gastos de “cartos” - nas praças de pedra da cidade a 

um grupo folk,  a um cantautor catalão, a um trio de jazz,  ou a uma peça de teatro vinda da 

Hungria. E ainda a felicidade de poderem participar com um entusiasmo digno de galegos 

do desfile anual dos velhos traxes de Galicia. Coloridas e belas roupagens que as velhas 

não usam mais e as costureiras criam para as moças e rapazes das escolas.  E, depois, irem 

meio cúmplices torcerem por um dos conjuntos de música galega nos pequenos concursos 

num dos quais talvez esteja bailando uma filha ou uma irmã.  
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E, para os que vieram de longe com o propósito de “estar em Santiago  na Festa do 

Apóstol” ,  existe sempre a ventura de chegarem alguns como peregrinos a pé ou de 

bicicleta, vindos de perto, de Arzúa, de um pouco mais longe, de Ponferrada, ou, de mais 

ainda, desde Puente la Reina, desde Roncesvales ou mesmo “lá da Franca”, de San Jean de 

Pie de Port, para afinal estarem “aqui nesses dias”, em plena festa, e ouvirem , anunciada 

pelo padre na missa de meio-dia a presença na Catedral de “dois peregrinos vindos do 

Brasil”.   

Afinal, se voltarmos à noite de ontem, relembraremos que as  sete torres da  grande 

catedral brilharam por momentos fugazes com luzes vivas de sete cores. E mais ainda 

brilhou a luz dos fogos em uma fachada falsa de madeira e de papel pintado, construída de 

véspera para acender uma igreja efêmera de claridades diante da catedral de pedra que, por 

sua vez, ardeu a seguir durante vários minutos, iluminada com as cores de fogos vermelhos, 

azuis e verdes, acesos entre as torres, os telhados e outros tetos à volta dos quais, no chão 

das quatro praças ao redor da catedral pequenas multidões de nativos e de turistas olhavam 

o ar da noite com gestos de espanto e maravilha.  Um pouco mais e o próprio “Apostol”, a 

cavalo e com a sua espada flamejante poderia aparecer sobrevoando os céus do lugar.  

E na verdade são os dois Santiagos que a Espanha e Compostela ostentam e veneram. 

Um a cavalo, guerreiro, erguido em pedra sobre um dos prédios públicos da Praza do 

Obradoiro. A figura equestre do homem que matou mouros nada tem a ver com a imagem 

pedestre e peregrina do viajante piedoso de sandálias e roupa de frade, com que se 

representa também o discípulo de Jesus  Cristo. 

 

A  Festa e como ela começa             

 Era a noite de Sábado, véspera do dia da grande “Festa do Apóstol”, e a noite de 

verão sugeria, mais do que todas as outras, antes e depois, longas madrugadas de 

celebrações entre os bares e nas ruas, mais do que na Catedral. E assim foi. Pois terminada 

a apresentação faustosa da “queima de fogos” na e ao redor da Catedral de Santiago todos 

saíram depressa das praças  ao redor da igreja.  

Uma massa de gente agora apressada e escurecida na noite, depois do brilho das luzes 

que clarearam pedras e rostos, ela própria quase transfigurada por um instante. E os últimos 

carvalhos da Alameda tiveram que tolerar as correrias e os gritos de crianças e de seus pais. 
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Pior do que  outras noites do verão galego, aquela seria uma noite de más memórias para os 

pássaros e outros habitantes aquém da festa e da festiva cultura na Alameda. 

Transformada em feira e em festa, entre um Domingo e outro de julho, o parque de 

onde se tem uma das melhoras vistas da Catedral re-iluminou a noite apagada dos fogos de 

artifício, e agora era quase impossível andar pelas suas ruelas de areia, cercadas de grandes 

árvores de um lado e do outro. 

Mas a feira da festa em nada diferia, a não ser na dimensão dos novos usos dos 

espaços e na quantidade de pessoas à volta de tudo, de muitas outras pequenas feiras de 

vendas de bens-de-festa e de serviços de diversão comuns em qualquer aldeia da Galícia.  

No La Voz de Galícia de Domingo, 19 de julho de 1992, J. R. Alonso de la Torre 

escreveu o seguinte com esta manchete: “Apóstol: de dinheiro, mal, de pregón, igual”. 

Los pregones de ferias sirven para que las gentes se enteren de que hay 

festejos. En Santiago, ese objetivo primordial se consigue todos los años 

con creces. 

No he conocido ninguna ciudad donde un año si y otro también sus 

habitantes se enteren de que están en fiestas de una manera tan original: 

discrepando y polemizando sobre la personalidad de los pregoneros. 

 

Nas barracas de jogos de sorte algumas raras pessoas ganham pequenos radio-

gravadores ou bichos de pelúcia. Outros saem carregando brinquedos ou peças de arte de 

mau gosto, e outros, menos afortunados rasgam os bilhetes que lhes negaram sequer uma 

prenda de cien pesetas.  

Na noite da véspera dos festejos de um apóstolo que segundo se crê, viveu entregue a 

uma assumida pobreza, nada melhor do que conquistar ao troco de algumas moedas tudo o 

que pode ser comprado para se comer, ver ou divertir. Ou, melhor ainda, algo conquistado 

como “prenda”  em um momento e boa sorte.  

Sob o signo de uma festa sagrada bebe-se com fartura os vinhos mais baratos da 

Galícia, a sidra das Astúrias e algumas aguardentes mescladas com finas ervas. Comem-se 

polvos e outras iguarias feitas em segundos sob as lonas das barracas; compram-se 

pequenos regalos dados aos filhos ou às namoradas, e joga-se o bingo ou a sorte da 

tômbola, de cujas excelências duvidosas os apregoadores de microfones em punho 

exageram com maestria. “Você sempre ganha, de alguma maneira!” e é difícil resistir. Pois 
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que outro lugar poderia operar milagres e surpresas como uma barraca das sortes em uma 

noite como aquela? 

Enquanto os jovens, estudantes universitários em maioria viam e ouviam o grupo 

Muxicas entoando, entre vozes afinadas e o matraquear das pandeiretas, algumas músicas 

da Galícia na Praça do Toral, os mais velhos e os mais dados ao que ainda é mais 

tradicional em festas religiosas, dançavam pasodobles no chão de areia de um dos largos da 

Alameda, ao som de uma orquestra de verbenas um pouco mais completa de músicos, mas 

em tudo o mais, igual a todas as outras das incontáveis festas patronais do País.    

A figura e a pessoa de Santiago dominam a cidade, e mais ainda na semana de suas 

festas. Chegam mais peregrinos, sobretudo em algum dos “anos xacobeus”. Há inúmeras 

cerimônias, distribuídas entre as propriamente religiosas, celebradas quase todas no interior 

da Catedral, as de exaltação à Galícia e ao ser-galego, e todo um conjunto de 

acontecimentos e reuniões festivas entre a praça, a barraca de feira e os incontáveis bares e 

restaurantes da cidade.   

Durante o dia, em uma das lojas da Quintana dos Mortos um manequim bem feito, 

em tamanho natural oferece aos turistas um Santiago quase igual a como se supõe que ele  

teria sido, peregrino em seu próprio mito errante. Vestido de um longo surrão marrom 

escuro, calçado como os camponeses, com botas de solas de madeira – e não sandálias, 

como em outras imagens -  o chapéu generoso, amplo, de abas caídas sobre os ombros, o 

bastão do andejo piedoso, as conchas de “vieiras”, o rosto fino, meigo, o olhar tão humano, 

quase santo.  

A um canto de praça um homem alugava a cem pesetas para fotos que muitos 

desejam levar, um pequenino cachorro vestido de “peregrino de Compostela”. Para outras 

fotos outros fotógrafos dispõem do manto, do chapéu de abas e do bastão de Santiago 

Peregrino.  

Mas nas lojas de lembranças da cidade, por 150 pesetas é possível comprar pequenas 

estatuetas fabricadas em série com a imagem gorda e bufa do mesmo santo. Vive-se, afinal, 

um tempo em que ao sagrado se implora e com o sagrado se barganha, e se joga e se brinca. 

Em uma mesma festa de fé, entre espaços vizinhos a mesma imagem de um santo católico 

pode sugerir a prece contrita, a compra ou a galhofa.  
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Tempos ágeis de múltiplos valores de sentido atribuídos sem culpa ou mérito a um 

mesmo ser, tornado, ele próprio, um símbolo hoje em dia tão polissêmico. De quem é 

Santiago? Quem pode, e de que maneira dizer algo através dele? De sua memória tornada 

ora uma longa peregrinação, ora uma sequência solene de ritos de Catedral, ora ainda o 

motivo de cantos e danças entre gaitas de fole e “pandeiretas”, que digam  aos “daqui”, aos 

de fora - crentes católicos ou não,  espanhóis ou não - quem é  e como se chega a ser un 

galego. 
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O Povo de Gaia na Casa de Santiago
38

 
 

 

No entanto, de tudo o que aconteceu naquele ano de 1992, o que descrevo e narro 

sumariamente aqui começa por uma sequência de acontecimentos pequenos, quase 

fortuitos. O evento central de que falo teve o seu início na verdade bem longe de meus 

olhos. Refiro-me então  primeiro ao que ouvi dizer e li em jornais de Compostela, quando 

durante os cerca de trinta dias do percurso espanhol do Caminho Francês um inesperado 

grupo de pessoas, quase todas vestidas de branco, como os atores da Missa dos Quilombos, 

chegou a Santiago.  

Descrevo a seguir o que sem esperar pude presenciar – pois apenas naquele 

momento eu estava ali ao acaso, na Plaza das Platerias e junto à porta lateral de entrada e, 

em seguida, no interior da Catedral de Santiago. Completo minhas observações com dados 

e versões trocadas entre pessoas “do lugar”, ou entre algumas delas e os “de fora”, como 

eu.  

 O que procuro pensar por escrito depois do que narro deve ser compreendido como 

um pequeno esforço para ir um pouco além de uma simples narrativa. Algumas fotos mal 

tomadas e feitas com o improviso de quem não sabia o que iria acontecer apenas ajudam a 

ilustrar os eventos do acontecido. 

 Se tenho uma pergunta sobre tudo o que houve, ela poderia ser esta: como é que  

pessoas e grupos movidos por imaginários, por desejos e por motivos ora semelhantes, ora 

distantes ou mesmo quase divergentes, acabam por ocupar por algum tempo e compartir os 

mesmos espaços da geografia profana e sagrada de um lugar?   

 

 O que houve para ver e ouvir 

Presentes no “templo do Apóstolo”, mas aparentemente indiferentes ao que se 

celebrava lá dentro - afinal, era uma distante e pouco compreensível “coisa de brancos”- a 

guia Zapoteca do Povo do Planeta Gaia, rodeada de outros dois homens e de duas mulheres 

com iguais trajes exageradamente indígenas, rodearam a grande nave do altar central. E 

então penetraram em colunas pela pequena porta que dá acesso ao local da cripta da tumba 

                                                 
38

 Este capítulo também faz parte do livro anterior a este: O corpo coberto de cores. Trago-o a este livro 

porque boa parte dele se refere a acontecimentos do Caminho de Santiago. 
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do Apóstolo. Estiveram ali por alguns momentos e, depois, saíram em silêncio da igreja 

caminhando diante da imagem do santo apóstolo montado sobre um corcel guerreiro, com 

bandeira e espada em punho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, justamente naquela mesma tarde alguns ativistas do Bloque Unido Galego 

acertaram uma concentração de protesto político na Quintana dos Mortos, bem perto de 

uma das quatro praças que cercam a Catedral. E também da praça da Porta de Platerias ,  

justo aonde  grupo peregrino do Planeta Gaia havia se reunido. 

     O inesperado grupo de raros peregrinos reunido ao lado da Catedral seria de pelo menos 

cem pessoas. Poderiam ser mais, pois era difícil separar, entre os brancos trajados com 

vestes europeias, quais seriam peregrinos do Povo Gaia e quais aqueles que, como eu, eram 

a sua assistência entre cúmplice e curiosa.  

 Ao centro do que foi se tornando um grande círculo congregaram-se os 

“mexicanos” e os que os acompanhavam.  Com a predominância do branco, mas com 

inúmeros adornos, os homens vestiam calções curtos, camisas de um mesmo pano rústico e 

algumas belas imagens bordadas. Calçavam sandálias de couro cru e portavam entre 

médios e grandes cocares de penas nas cabeças. 

 O que começaram a realizar não parecia ser propriamente um ritual ensaiado. Tudo 

semelhava uma mistura do improviso com fragmentos de cerimônias provavelmente típicas 
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de sua cultura. Alguns tocavam um grande tambor - “buai”, como o seu nome me foi 

segredado – apoiado sobre pés altos de madeira e tocado na vertical, com varetas grandes. 

Alguns soavam instrumentos de corda. Contei um violão e um bandolim rústico.  

A um momento os atores formaram uma espécie de ala de frente. Entre a dança e 

passos cadenciados e bailados no mesmo lugar as pessoas ensaiavam  gestos cerimoniais e 

cantavam o que me pareceu ser, em Espanhol, antigos cânticos católicos. Mais imóveis, 

silenciosos e solenes, a “nuestra guia” - como outros chamavam à mulher que tudo dirigia - 

e o seu corpo de atores mais  próximos dominavam a cena improvisada e eram, sem dúvida, 

o centro das atenções. 

 Ocupando espaços no centro do círculo difuso e imperfeito, ou situados à sua volta, 

alguns acompanhantes do pequeno grupo mexicano, brancos e, imagino, europeus em 

maioria, estavam vestidos também com roupas especiais. Quase todos vestidos de branco e 

alguns com faixas de cores sobre a testa, colares e outros adereços do corpo. Três ou quatro 

traziam nas mãos grandes búzios, e os faziam soar longa e sonoramente de vez em quando. 

Eram como atores coadjuvantes e, mesmo sem um papel previamente ensaiado  

procuravam dar vida ao ritual. E com os olhos postos nos atores mexicanos eles imitavam 

como podiam os seus passos e os seus gestos cerimoniais. 

 Reconheci também uma terceira categoria de participantes. Ela seria a linha de 

fronteira entre as pessoas do Povo do Planeta Gaia e os assistentes, como eu. Eram 

mulheres e homens, jovens e adultos. Vestidos “à ocidental” e sem adereços procuravam 

sentirem-se integrados ao grupo ritual. E alguns estavam  entre os mais afoitos, também 

participantes da cerimônia. Pareciam ser recém-aderentes, viajantes de última hora, 

peregrinos como os do grupo “do Planeta Gaia”, ou não. Alguns semelhavam estar 

buscando uma primeira incorporação ao grupo naquele exato momento. 

Pouco antes de entrar pela igreja adentro, o grande grupo formou uma massa de 

gente mais compacta. Começaram os seus integrantes próximos a entoar uma cantilena 

fácil, que os mexicanos e outros iniciados a caráter  cantavam,  e os outros respondiam em 

coro, repetindo frases, de que a  mais frequente repetia: “Santiago,  Señor de los Vientos”.  

Conversei com uma mulher espanhola que se apresentou como peregrina e 

participante do “Povo”. Ela me contou que O Planeta Gaia é uma linha de espiritualidade 

panteísta europeia e, provavelmente, de origem espanhola. Naquele ano dos “quinhentos 
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anos” os indígenas mexicanos foram convidados “a virem fazer o Caminho de Santiago”, e 

a chegarem,  junto com peregrinos espanhóis e outros europeus, a Santiago de Compostela 

durante a Festa do Apóstolo.  

E assim, para a alegria de alguns e o espanto e mesmo a repulsa de vários, a 

peregrinação, a chegada a Compostela e os demorados rituais diante de uma das entradas 

laterais da Catedral haviam acontecido e estavam acontecendo. Mas houve ainda mais. 

A um momento os componentes do Povo do Planeta  Gaia formaram filas e 

entraram igreja adentro pela Porta de Platerias, cantando a música e o seu refrão: “Santiago, 

Señor de los  Vientos”,  e tocando ruidosamente os seus instrumentos. Depois ingressarem 

na Catedral eles Ganharam a nave central e por ela vieram em festiva marcha até a frente 

do altar principal, senhores por um momento de toda a grande igreja. Estavam enfim no 

lugar onde poucas horas antes havia sido celebrada a grande “missa mitrada”, entre 

peregrinos, turistas, fiéis, bispo, um corpo de sacerdotes e uma  “Infanta de España” que leu 

um solene documento depois transcrito por jornais da cidade.  

De todo grande grupo apenas os atores principais rodearam o altar; perfumaram-no 

com incensos e invadiram a nave de um agradável odor. Um aroma pouco europeu e 

bastante diferente do cheiro costumeiro da fumaça do grande “botafumeiro”. Começaram 

então a cantar uma outra música, e pareceu-me ouvir por alguns instantes sons de outra 

língua que não o Espanhol. Sozinhos alguns, em pequenos coros outros, pareciam 

concentrados em orações por um tempo demorado e vários estavam ajoelhados.  

Depois deste instante outra vez reuniram-se de pé diante do altar e começaram a sair 

lenta e ritmadamente pela nave principal. Saiam de costas para a imagem de Jesus Cristo, a 

de Santiago e a dos outros santos. Em momento algum ouvi orações de tradição católica 

mesclados com alguns cânticos.  De todos os nomes o único familiar pareceu-me ser o de 

Santiago, “Señor de los Vientos”.  
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Durante todo o longo tempo de estada do Povo do Planeta Gaia no interior da 

Catedral não apareceu nenhum sacerdote local. Mas em alguns momentos pareceu-me ver e 

ouvir de longe funcionários da Catedral ou fiéis católicos a ela vinculados protestando alta 

voz contra  aquela suposta “invasão”. Não pude vê-los e nem chegar mais perto, pois era 

compacta a multidão de pessoas na nave da Catedral. Mas estou quase certo de que pessoas 

de algum modo vinculadas à gestão da Catedral vieram protestar, não sei se em seu próprio 

nome ou se enviados por autoridades eclesiásticas. Soube mais tarde, conversando com 

amigos e outras pessoas da cidade, que a presença dos estranhos peregrinos foi considerada 

por pessoas vinculadas à Catedral como, no mínimo, uma incursão indesejada e, na pior 

hipótese, como uma verdadeira profanação de um templo católico no grande dia de sua 

Festa anual. 

Saídos pelo Pórtico da Glória, foram todos para a Quintana dos Mortos. E aquela 

teria sido uma rara e pacífica experiência cultural centrada no vivenciar o encontro entre os 

“Peregrinos do Povo do Planeta Gaia” e a pequena multidão de militantes e simpatizantes 

do Bloque Unido Galego, que poucas horas antes agitara bandeiras da Galícia e do Partido, 

mas nenhuma da Espanha, e nem quaisquer insígnias católicas, a não ser as que figuram na 

bandeira da Galícia. Era “um pobo galego” entre brados exibia faixas de protestos, 

acompanhadas com palavras galegas entre a denúncia e a revolta. Mas eles já haviam ido 

embora e a grande praça era toda de crianças e de turistas. 

Durante um tempo bastante maior do que o dos ritos de dentro da Catedral os 

peregrinos e acompanhantes realizaram uma última cerimônia de despedida, não muito 

diferente da que haviam antes visto os assistentes em Platerias. Num primeiro momento os 

atores trajados com roupas mexicanas ficaram a um canto tocando os seus instrumentos, 

cantando e ensaiando passos de uma quase dança muito simples e repetitiva. Uma espécie 

de ciranda bem fácil de ser imitada por não iniciados. Algumas pessoas do grupo de 

peregrinos ou da assistência chegavam até um deles para receberem o que parecia ser uma 

espécie de benção, acompanhada de pequenos jorros de uma água perfumada junto com 

sopros de incenso.  

A seguir, uma vez mais formou-se um  círculo e, à sua volta, um outro, e mais um 

outro. Vários mexicanos e alguns europeus que pareciam conhecer melhor os passos muito 

simples da dança circular amarraram chocalhos de sementes nos calcanhares. E  tanto eles 
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quanto os seus tambores marcavam o ritmo dos passos.  Tocou-se, cantou-se uma mesma 

cantilena e dançou-se entre passos simples no rodar dos círculos. Em um dos momentos um 

dos mexicanos saiu de seu lugar. Ele veio ao último círculo e, sem muito sucesso, esforçou-

se por fechá-lo, dizendo inclusive aos que considerava como de fora do grupo de 

peregrinos, que “por favor” saíssem do círculo e da dança.  

 Devo recordar que havia em tudo um ar de improviso e o que se fazia era simples 

o bastante para poder ser imitado mesmo por um recém-chegado. Uma primeira impressão 

diria que se tratava de mesclar sons, cenas, gestos e palavras de uma neo-tradição asteca 

com símbolos, sentidos, cantos e gestos de um teor claramente neo-panteista (se é que esta 

palavra faz sentido, aqui).  Tudo, à sua vez, entrecortado de nomes de seres e de 

pequenos gestos de antigas tradições católicas redesenhadas.  Não deixou de me tocar o 

fato de que o canto final de despedida, bastante ritmado entre tambores e vozes, pareceu-me 

ser bastante semelhante ao “cantorio” de alguns grupos rituais de negros católicos dos 

ternos de congos em Goiás, São Paulo e Minas Gerais, no Brasil. 

Até aqui o que vi e ouvi.  

 

O que houve para ler e pensar 

Ora, no dia seguinte li uma noticia a respeito do “Povo do Planeta Gaia” em 

Santiago, nas praças e no interior da Catedral. Uma delas, a de La Voz de Galícia do dia 26 

de julho dizia o seguinte, na página 28. 

“Santiago, señor de los cuatro vientos, despierta el corazón de 

Hispania”.  Así comenzó ayer a la una de la tarde su homilía en la 

catedral compostelana el mexicano Nicolás Núñez, creador de la danza 

sagrada Citlalmina. 

Nicolás Núñez invocó al Apóstol, símbolo del aire, para que una en paz a 

los pueblos de México y España, ahora que se celebra el Quinto 

Centenario. El representante de los meshicas, descendientes de los 

aztecas y de la Asociación Planeta Gaia hizo entrega al Abad de la 

Orden de Santiago de una placa con un mensaje de hermandad entre los 

pueblos amerindios y españoles. Mientras miembros de la entidad 

danzaban en la plaza. 

 

 Até onde pude testemunhar o acontecimento – e lembro que não o presenciei desde 

o início, do lado de fora da Catedral – não ouvi qualquer homilia do grupo no interior da 
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igreja. E acredito que uma eventual entrega de “placa com mensagem” terá sido feita antes 

do ingresso do Povo do Planeta Gaia na Catedral, talvez em alguma cerimônia reservada. 

Ao contrário do que  aconteceu com a equipe convidada de  Milton Nascimento - 

recebida com honras, entrevistada, dada a uma quase exagerada publicidade e apontada 

como uma legítima representante de “culturas autenticas e originárias  do continente latino-

americano” - ao Povo do Planeta Gaia foram dadas raras e apressadas oportunidades de se 

apresentarem a autoridades, e de falarem por eles mesmos.  

Já antes, quando ainda no Caminho, Nanita – a velha sacerdotisa -  teria dito pelo 

menos ao repórter de Diário 16 de Galicia, na edição de 22 de julho de 1992 , na página 10.  

Vengo en son de paz, porque nosotros no debemos tomar represalias 

contra nada, aunque nuestros antepasados sufrieron. Venimos... a darle 

la mano al español para que vean que tenemos educación. 

 

Defendendo-se de acusações colocadas em jornais por escrito, Emílio Fieri, outro 

integrante do grupo, declarou que no ano anterior, em uma peregrinação com um número 

menor de adeptos e outros seguidores, uma parcela do grupo do “Planeta Gaia” fora 

recebida “de brazos abiertos por el Senhor Arzobispo de Santiago” (pag. 10) . Ele dizia 

esperar que o mesmo voltasse a acontecer em 1992. Não aconteceu. 

A presença na cidade e na Catedral do Povo do Planeta Gaia foi acolhida por 

várias pessoas da cidade e na cidade como um evento a mais entre os festejos e as 

celebrações da Semana del Apóstolo. Mas foi considerada por outras pessoas na rua, e 

também por autoridades da Igreja, como uma aventura profana e ousadamente indevida que 

deveria merecer mais do que apenas algumas reprimendas e poucas notícias pro-e-contra 

nos jornais do País. Afinal, aquela e a uma festa católica devotada a um santo católico.  

Uma notícia bastante reveladora foi publicada na página 27 de La Voz de Galícia 

alguns dias mais tarde, numa sexta feira, 27 de agosto de 1992. Se uma vez mais nesse livro 

e a transcrevo quase na íntegra, é porque ela me pareceu a melhor síntese do pensamento 

mais conservador a respeito do assunto.  

Ser conscientes de su naturaleza cristiana” dice el delegado diocesano. 

La Iglesia teme que católicos “de buena fe” caigan en las redes del 

Planeta Gaia. 

La Oficina del Peregrino edita un folleto contra sectas y masones. 

Planeta Gaia, Ordo Templo Orientis, Constructores o Rosacruces son 

sectas que peregrinan hasta Fisterra, lo cual “no es cristiano” según la 

Iglesia. La Oficina de Acogida al Peregrino teme la influencia de estas 
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sectas y vende en las parroquias de la Ruta Jacobea el folleto Camino de 

Santiago y Esoterismo, para evitar que los peregrinos “de buena fe” sean 

captados como iniciados. “los esotéricos tienen derecho a realizar el 

Camino, pero deben ser conscientes de su naturaleza cristiana” dice el 

delegado diocesano. La Iglesia teme que católicos “de buena fe” caigan 

en las redes de Planeta Gaia. (grifos do texto original). 

 

O que foi redito através de uma notícia assinada por E. Vázquez Pita, desde 

Santiago, que transcrevo apenas em suas passagens mais importantes. 

La Oficina de Acogida al Peregrino confía en que “el Año Santo (o ano 

siguinte: 1993 – CRB) purificará los posibles errores – magia, 

esoterismo y ocultismos – que emergen como cizaña en el cristiano 

Camino de Santiago. 

La peregrinación en julio de cien miembros de la Asociación Nacional 

Gaia ha impulsado a la oficina a distribuir en las parroquias un millar de 

ejemplares, a 125 pesetas, del  folleto orientativo Camino de Santiago y 

Esoterismo. 

La finalidad educativa de este folleto es evitar que los peregrinos “de 

buena fe” embaucados por lo atractivo de una “aventura intelectual”, 

sean captados como iniciados de lo esotérico o gnóstico. 

Estas entidades inician a sus miembros recorriendo el Camino de 

Santiago pre-cristiano hasta Fisterra, recargándose de la energía 

telúrica de la Ruta. 

Otra actividad de las sectas es visitar fortalezas y catedrales de los 

siniestros monjes-soldados que vigilaban con abusos el Camino en el 

siglo XIII. 

El delegado diocesano de la oficina, Jaime García Rodríguez, explica que 

la finalidad de esta guía orientativa  es “ayudar a la gente a que 

descubra la naturaleza cristiana del Camino y no caiga en el vicio de la 

superstición, al que son proclives quienes leen libros o frecuenten 

ambientes esotéricos que luego devienen en elucubraciones”. 

... 

En “Camino de Santiago y Esoterismo”, la oficina desmiente el carácter 

pre-cristiano y misterioso que otorgan la masonería y las sociedades 

secretas a la Ruta Jacobea. 

... 

La oficina afirma que “científicamente” no se han encontrado rastros 

que avalen un camino sagrado en la Galicia pre-histórica. Además, 

sostiene que los peregrinos medievales visitaban Fisterra únicamente 

porque era el extremo más occidental de la Tierra. ... 

... 

La oficina advierte que muy pocos son “verdaderos esoteristas” sino que 

han leído “algún libro”. Conviene hacerles notar prudentemente que las 

cosas que proponen – posturas extrañas, ritos gnósticos, amuletos, frases 

misteriosas que deben repetirse – son absurdas cuando no ridículas”. (os 

grifos são as manchetes do jornal) 
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Devo dizer que quando vivi, em outubro de 1992, a minha pequena peregrinação de 

sete dias pelo Camiño não encontrei o folheto em lugar algum, e em nenhuma mão de 

peregrino.  

 

O sagrado híbrido – uma semiologia dos sentidos e sentimentos dos lugares 

 

Suponha que você, leitor, tenha o mesmo costume que eu. Que postado no meio da 

grande nave principal da Catedral de Santiago comece a se fazer perguntas não 

propriamente teológicas, depois de haver cumprido com uma polissêmica devoção alguns 

dos ritos cristãos que, entre outros, o levaram até “ali dentro”.  

Por exemplo: de que diversas maneiras as pessoas que são “deste lugar”, que 

convivem com “este lugar”, ou que, por este ou aquele motivos vieram “a este lugar” e 

“estão nele agora”, pensam, sentem e, enfim,  vivenciam os seus cenários? E, levados por 

seus motivos para “chegar até aqui e estar aqui”,  circulam entre locais, cenários e cenas, 

divididos em afetos e intenções que os movem a  recorrem com sagrada piedade, ou com 

profana curiosidade, este ou aquele reduto entre o Pórtico da Glorieta e a Tumba do 

Apóstolo. Pois creio que todas as diversas que nesta semana ou fora dela  “estão aqui”, 

vivem a sua presença “aqui” segundo diferentes vocações  de algo a que elas próprias  

dariam nomes como: “fé”, “devoção”, “promessa”, “presença”, “testemunho”, “desejo de 

conhecer”, “curtição”, “curiosidade”, etc.  E, assim sendo, as mais várias vocações-

tradições de pessoas e de grupos de pessoas estão presentes  “aqui”, ora com um rosário nas 

mãos, ora com um manual de devoção peregrina, ora com um livro de práticas espirituais 

cósmico-holísticas  - que o bispo de Santiago não consideraria propriamente um “bom livro 

cristão de orações” - ora com uma máquina fotográfica e um “caderno de campo”, como eu.  

Porque é diversamente “assim” que se está no interior da grande e aberta Catedral 

de Santiago. O que é muito diferente da uniformidade com que se está, por exemplo, no 

interior de um pequeno templo de uma religião pentecostal em uma tarde devota de culto 

evangélico. E esta talvez seja a grande marca da herança que o catolicismo posterior aos 

“tempos apostólicos” herdou do paganismo greco-romano: ser uma tradição religiosa 

aberta, desde as portas escancaradas de um templo, até fazer-se uma religião de acolhida de 

todas as categorias de atores sociais. Uma religião que oferece indistintamente a “sagrada 
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comunhão” a santos, a sacerdotes, a juízes e a bandidos, a professoras e a prostitutas. E 

estende a “hóstia santa” a quem venha por sua conta e risco, deixando à “consciência de 

cada um” o sentir-se e julgar-se digno de receber “O Corpo de Cristo”. No que o 

catolicismo diferente em absoluto de religiões ou mesmo agrupações espirituais, filosóficas, 

etc. que contabilizam com exatidão os seus fiéis e desigualmente abrem as suas portas e 

mistérios apenas a seus iniciados. Diferente de uma pequena igreja pentecostal, onde do 

púlpito o pastor anuncia com voz de denúncia que “aqui não há lugar para pecadores e 

descrentes; aqui somente entram e podem estar os santos salvos no Senhor!”. E na porta 

está sempre um “irmão” que fiscaliza entradas, classifica categorias de “crentes” e 

respeitosamente impede o ingresso de outros que não os reconhecidos “irmãos na fé”. 

Pois em um domingo de Festa do Apostol, ou mesmo em uma manhã de segunda 

feira comum, você pode estar por qualquer das portas da Catedral de Santiago sem ser 

interrogado por alguém a respeito de seus propósitos. E você pode ter vindo até ela para 

piedosamente orar a sós e em silêncio; para coletivamente vivenciar com devoção e 

compreensiva curiosidade uma missa solene; para com justificável espirito de pesquisa 

apenas assistir e documentar “o que está acontecendo aqui”; para apenas visitar “a famosa 

catedral”; para fotografar não os santos, mas pequeninos signos alquímicos gravados há 

séculos em alguns lugares semi-ocultos. Ou para vaidosa e familiarmente fotografar – o que 

é de algum modo proibido - e, se possível,  fotografar-se... “aqui dentro”.  

O que as pessoas sentem e pensam não apenas sobre o que “é isto”, e a respeito do 

que “está ou existe aqui”, mas igualmente sobre aquilo  que elas próprias estão “fazendo 

aqui”, “vivenciando aqui”, “desejando aqui” ,  talvez envolva, na disparidade dos 

propósitos, um mistério humano maior do que o da presença ou não dos restos mortais de 

Santiago Apóstolo “aqui neste lugar”.  

Ora, talvez melhor do que perguntar a elas – o que poderia ser quase sacrílego em 

um ambiente como este – seja o observar com atenção os diferentes lugares onde pessoas se 

congregam, ao lado dos diferentes gestos individuais ou coletivos que ritualmente 

diferentes mulheres e homens dão a ver. Gestos entre originais e consagrados, como o orar 

de joelhos, o participar de toda uma missa e contritamente comungar; o colocar as mãos nas 

do apóstolo, na coluna central do “pórtico”, o bater três vezes com a cabeça no alto da 

cabeça do suposto “maestro Mateo”; ou simplesmente o  “ver e fotografar”. 
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 Assim, talvez o melhor procedimento de quem se arma de perguntas, seja o buscar 

saber como, de uma maneira geral, os pequeninos e grandes cenários do “estar, ver e viver” 

a Catedral de Santiago poderiam ser compreendidos em suas diferenças. E um bom 

caminho possivelmente seja o procurar compreender a forma como, “canônica e 

oficialmente” - isto é, dentro dos padrões de uma cultura religiosa consagradamente 

católica -  estatui-se   como  se deve “estar aqui” . E, a seguir, buscar compreender como 

entre estilos diversos de vocação de presença na Catedral de Santiago um padrão tido como 

um modelo uniforme de correta presença e conduta “aqui” sofre variações que, mesmo 

entre católicos devotos separam o fiel costumeiro de missa-todos-os-dias do esporádico e 

aventureiro peregrino. E separa os sacerdotes e outros acólitos da Confraria de Santiago de 

outros católicos de devoção aberta e ritualmente quase festiva, como o cristão que compre 

rotineiramente alguns ritos devidos a Deus e a Santiago, movido pela pressa de quem 

adiante deseja devotar-se aos ofícios do turista deslumbrado. Um desejo que  talvez tenha 

sido mais a razão de sua vinda a “este lugar”, do que propriamente uma devoção especial 

ao santo apóstolo que aqui se cultua. Afinal, estamos dentro da Semana em que se festeja a 

memória devota de seu titular humano: Santiago. Um judeu portador de uma breve e 

obscura biografia, e em nome de quem por nove séculos construiu-se esta imensa igreja 

destinada à viagem devocional de peregrinos de todo o mundo.   

Olhando “daqui” o mundo ao redor com os olhos do sentimento de quem crê 

naquilo em nome de quem tudo “aqui” se fez, nada mais sagrado do que o “santo sacrário”. 

É nele, no interior de um lugar-cofre absolutamente central em um templo católico que se 

guarda, depois dos ritos em que pão e vinho se consagram como corpo e sangue de Jesus 

Cristo, o pleno santo-do-santo, concentrado nas espécies materializadas do mistério em 

nome do qual a própria grande igreja catedral foi construída. O “santo sacrário” e o que ele 

contem existem e se abrem aos cultos de fé e festa que “aqui” se multiplicam entre as 

seguidas missas. E, mais ainda, nesta festiva semana. Tanto deveria ser assim que sendo 

Santiago a pessoa humana e santificada que se comemora nestes dias, é em nome de um 

outro ser, o Cristo Jesus, que se deveria celebrar tudo o que há de mais  devota e 

catolicamente essencial.  

Apenas o sacerdote, vestido de roupas especiais, em momentos especiais e através 

de gestos de extrema reverência, pode chegar até o santo sacrário, tomar a chave, abri-lo e 
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dele retirar os cálices que abrigam nada menos do que as espécies da salvação absoluta. 

“Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue...”. 

No entanto, eis-nos diante de um primeiro momento de justificado espanto, se 

alguém devota e canonicamente acredita que sobre a enorme mesa do alto altar, o supremo 

momento da consagração das espécies se realiza frente a quem está “aqui” para ver, para 

viver e para comungar este corriqueiro e, no entanto, supremo milagre da tradição católica. 

No entanto, o próprio círculo e o circuito do altar já são cúmplices de uma primeira 

mistura entre a fé canônica e os cultos de reverência e memória.  Ou uma interação entre a 

fé central da vida de um cristão-católico e as crenças devotas centradas em um mito que, 

como tantos outros em todo o mundo, logrou encontrar “aqui” um seu único ou privilegiado 

lugar sagrado.  

Ora, ao longo de todo o tempo em que a cada dia a Catedral está aberta, filas de 

pessoas passam pelo altar – esteja havendo uma missa ou não – e se dirigem até o local da 

tumba do apóstol por detrás dele. Entre a devoção e a curiosidade as pessoas em fila 

penetram em um quase subsolo por uma porta estreita e descem até onde se diz, e se 

acredita, que Santiago Apóstolo está enterrado. E dorme entre os séculos o seu sono de um 

corpo à espera - como todos os justos de sua condição -  o momento do Juízo Final. 

Mesmo durante os breves instantes em que no altar o sacerdote pronuncia as 

palavras da consagração: “Este é o meu Corpo...” “Este é o meu Sangue”, diante do que 

muitas pessoas presentes dobram os joelhos e abaixam reverentes os olhos ao chão, outras 

pequenas multidões silenciosas de outros devotos e de turistas, desfilam catedral adentro. E, 

reverentes ou curiosas entram na fila para que em sua vez possam colocar a mão de carne  

na mão de mármore do apóstolo, logo à entrada da Catedral, no magnífico Pórtico da 

Glória. E mesmo nos momentos mais solenes da “Santa Missa” turistas de todas as 

espécies  visitam a “tumba” com guias-de-visita mãos. Olham o que se diz que “deve ser 

visto”, consultam páginas, fazem perguntas e, afinal, tratam o templo como um museu. Pois 

a Catedral não abre mão de duplicar sentidos e oferecer-se como uma coisa e a outra. Aliás, 

fora o que se pode ver por simplesmente entrar ser pagar, existe um museu dos “tesouros da 

Catedral” onde se entra pagando.  

Em vários momentos os ritos devotados a fiéis, a peregrinos e a viajantes turistas 

dividem os cenários da grande catedral de uma estranha maneira muito visível e ostensiva 
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mesmo. Recordemos fatos. Ao mesmo tempo em que em toda a extensão entre o sacrário, o 

púlpito - outro local exclusivo do sacerdote oficiante - o altar e as naves, uma solene missa 

está sendo oficiada, pode acontecer que um culto de adoração ao Santíssimo Sacramento 

esteja sendo praticado por um pequeno grupo de mulheres e homens “adoradores do 

Santíssimo”, em uma capela lateral. Pois, tal como acontece em outras tantas catedrais 

medievais da Europa, a de Santiago divide-se entre várias capelas laterais, cada uma delas 

dedicada a um ser divino ou santificado. Elas rodeiam a nave e o altar principal. 

Assim, durante todo o dia, enquanto Catedral está aberta, turistas estarão fazendo o 

percurso cultural dos inúmeros lugares para se ver  e,  ás escondidas  fotografar. Isto 

enquanto nos dois extremos da igreja aberta aos leigos, pequenas ou grandes filas de 

pessoas, com variados motivos e vocações, estarão entre filas diante dos dois recantos mais 

íntimos dos cultos tradicionais a Santiago já nossos conhecidos: o lugar da Tumba do 

Apóstol, e a coluna central do Pórtico da Glória.  

Detalho de novo gestos vividos no Pórtico da Glória. Neste imponente cenário de 

ingresso e boas-vindas a quem chega à Catedral, sem qualquer dúvida uma das obras mais 

encantadoras que a mão de seres humanos terá construído sobre a pedra e a madeira, na 

grande coluna à volta da qual tudo acontece,  um Cristo doador de bênçãos está  situado 

mais acima. E sua imagem talhada na pedra tem abaixo de seus pés o de Santiago Apóstolo. 

E, um sobre o outro, ambos olham de frente a quem entra.  

Ali não é à pessoa do deus tornado homem aquele que se venera. Curiosos ou 

piedosas - não raro as duas coisas ao mesmo tempo – recordo que os homens e as mulheres 

que entram pela porta principal formam uma fila diante da coluna. E quando chega a sua 

vez, você deve parar por um momento com o corpo bem junto à coluna. Deve proceder 

como quem ora ou medita; deve beijar o que fique ao alcance de seu rosto, se devotamente 

assim o desejar. Mas, mais do que tudo, deve colocar a mão direita por um momento no 

lugar onde, depois de tantos séculos dos mesmos gestos multiplicados pelos grãos de areia 

das trilhas do Caminho cavaram um oco de cinco dedos perfurando  a dura pedra, tornando-

a polida como o mármore, e facultando, então, um gesto quase erótico de misteriosa 

devoção. Este breve momento é um dos ritos de gestos pessoais mais importantes em toda a 

visita à Catedral. Fazer exatamente isto e “visitar a tumba do Apóstolo”, cumpre a pequena 

teia essencial do que é devido ao culto de Santiago em sua casa de acolhida a peregrinos, 
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cristãos devotos e turistas, quaisquer que sejam as suas religiões ou os seus outros sistemas 

de sentido. 

Sabemos já que desde o Códice Calixtino, uma primeira e medieval narrativa das 

peripécias da Ruta Jacobea, mesmo no interior de uma tradição francamente católica, tudo 

está cercado bem mais de mistério, de mitos, de lendas e de práticas rituais nem sempre 

catolicamente canônicas, do que de uma consolidada ortodoxia católica. Tudo desde a 

misteriosa vinda do corpo do apóstolo à Galícia até os diversos acontecimentos que 

desaguaram na Construção da Catedral e da Tumba do Apóstolo, e até mesmo relatos bem 

mais atuais da travessia do Camiño  - incluindo o conhecido filme de Luís Buñuel. O 

Caminho de Santiago, a Ruta Jacobea foi sempre, pode-se crer, uma trilha lendária 

repartida entre saberes e mistérios. E, logo, de uma nunca acabada polissemia de mitos e 

crenças. Serão também assim outras peregrinações cristãs, como aquelas que levaram e 

seguem levando multidões de cristãos aos “santos lugares” da “Terra Santa?”  

Recordo que na verdade proliferam desde a remota antiguidade  versões a respeito 

de uma suposta arcaica trilha ainda mais longa, de leste a oeste em tempos de uma Europa 

ainda pagã.  Ela chegava, segundo alguns crentes ou pesquisadores, ao Cabo Fisterra. E 

segundo outros, mais ousados, ela se estendia até misteriosas paragens da Irlanda. Fala-se 

com frequência em um “caminho pagão” muito anterior ao cristianismo e à saga do corpo 

de Santiago. Ela seria demarcada por estrelas que estabeleceriam ao longo da trilha 

ancestral alguns lugares especialmente energéticos, ou mesmo sagrados. 

Ao lado da já muito grande literatura a respeito do Caminho de Santiago, entre 

livros de pesquisa científica, livros de tradição católica, livros de história antiga, crônicas 

de viagem, relatos modernos de aventuras do tipo “meu Caminho de Santiago”, e até o 

Diário de um Mago, de Paulo Coelho, há diversos escritos fruto das variadas tendências, 

que buscam rastrear origens mais remotas que as cristãs e interpretações de tradições e 

motivos anteriores ao cristianismo e à lenda de santo apóstolo.  

Uma outra evidência nos deve interessar aqui. Sejam quais forem as histórias, as 

estórias, as crenças e as lendas, o fato é que o Caminho de Santiago acolhe agora - e em um 

número bastante ascendente de pessoas e de diferenças entre pessoas - uma quantidade de 

peregrinos bastante maior do que os abrigos ao longo do Camiño podem abrigar.  



 137 

A pé ou de bicicleta homens e mulheres, jovens, adultos e mesmo velhos (mas 

raríssimas crianças) percorrem todos os dias algum dos caminhos do Camino. E, claro, em 

maior número, o Camino Frances.  

Nem todos os peregrinos são cristãos e, ao que eu saiba,  de modo geral cristãos 

protestantes, dentre as várias denominações, não trilham o Caminho de Santiago, a não ser 

como caminhantes culturais, como tantos outros. Nem todos são católicos, repito, e entre os 

católicos nem todos são devotos praticantes e, menos ainda, fiéis devocional ou 

afetivamente vinculados à memória de Santiago Apóstolo.  

Recordo que na “Misa do Peregrino” a cada dia, e especialmente nos domingos, é 

possível perceber dentro da Catedral os peregrinos que chegam. Quase sempre – pois este é 

o costume – eles vão à Catedral com suas roupas, suas mochilas e seus bastões. Antes de 

iniciada a missa todos se dirigem a uma Oficina de acolhida de peregrinos. Ali demonstram 

o seu feito peregrino por meio de sua tira de carimbos timbrados em cada cidade de 

passagem. Ali pagam uma taxa e recebem um diploma com escritos em Latim, a 

“Compostelana”, que oficialmente comprova que aquela pessoa “hizo el Camino”. Também 

antes da missa é possível dirigir-se a um encarregado na Oficina ou na Catedral para 

anunciar a sua chegada. Claro, o nome de cada um não é dito em um momento da 

celebração, mas o sacerdote anuncia por países a presença seja de “un brasileño”, seja de 

“una delegación de fieles de las Islas Canárias”. 

Nem todos os peregrinos são vistos seguindo de forma preceitual as sequências da 

missa. Menos ainda são os que em várias ocasiões eu vi dirigindo-se às filas no momento 

da “sagrada comunhão”. No entanto, fora raras exceções, todos e todas passarão pela 

imagem em pedra do Apóstolo e visitarão a seguir a sua tumba.  

Fui informado de que o número de peregrinos que chegam a Santiago e caminham 

mais dois ou três dias até o Cabo Fisterra aumenta de ano para ano. Soube também que 

preocupa as autoridades católicas das cidades espanholas ao longo do Caminho de Santiago 

o aumento de rituais “esotéricos”, tidos como visivelmente “não-cristãos e nem-católicos”. 

Isto seria visto especialmente em alguns locais onde a natureza parece propícia a invocação 

das forças  telúricas do Cosmos,  ou de alguns seres mais chegados a druidas do que a 

padres.   
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Sobretudo entre os mais jovens e os mais distanciados de uma fé cristã-católica 

parece-me que tende a ver um incremento visível daqueles  que de uma maneira pouco 

ortodoxa do ponto de vista cristão mesclam uma crença em um Deus-Cosmos criado do que 

há em toda as dimensões e que não se esgota no Deus-Jeová da Bíblia. Assim como tendem 

a acreditar que o homem  a quem Santiago se filiou devotamente, chamado Jesus Cristo, 

divide-se entre os peregrino em: “o Filho de Deus” e um entre outros profetas. Um homem 

extraordinário, cujo exemplo humano de um homem-profeta-errante deveria ser seguido. E 

também aqueles que mais a Oriente,  imaginam  ser  Jesus mais um dos avatares iluminados 

que junto com vários outros, entre os vários nomes dados a eles nas mais diferentes 

religiões, surgem e renascem  no Planeta Terra de tempos em tempos. 

 

Uma breve geopolítica do lugar sagrado 

Procuremos compreender agora algumas diferenças possivelmente esclarecedoras. 

Elas poderão parecer a um primeiro olhar simplistas demais, mas elas aspiram ser uma 

primeira porta de entrada aos diversos locais de fé e culto cuja diversidade é justamente o 

que quero refletir daqui em diante. 

Retomo algumas ideias escritas parágrafos acima. Você não entra em uma Loja 

Maçônica a menos que seja um de seus integrantes, a menos que seja um maçom 

reconhecido de outras lojas, ou a menos que seja um não-maçom especialmente convidado 

para participar, apenas naquele momento, de um determinado ritual. 

Mesmo um local a céu aberto pode ser fortemente restritivo. Não acredito que não-

crentes do Islã possam por vontade própria ir à Meca e dar ao redor da Kaaba as voltas 

rituais e preceituais. Fazê-lo com símbolos e palavras de uma outra religião pode ser quase 

temerário. E portar-se como um turista entre fiéis - também peregrinos - pode resultar em 

uma ação fortemente  indesejada e talvez sujeita a autoridades policiais. Sabemos que m 

boa parte dos países muçulmanos não se fotografa a esmo, a menos que sejam fotos de 

paisagens sem pessoas. 

Mesmo nos mosteiros beneditinos que conheci na Galícia – um deles percorrendo o 

Caminho de Santiago – existem espaços permitidos a fiéis chegantes para cerimônias 

religiosas abertas. E existem espaços destinados à acolhida de peregrinos, e mesmo a 
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visitações de turistas. Mas da “clausura” em diante apenas os monges podem estar, e ali e 

podem praticar rituais de confraria interditos aos fiéis leigos. 

Enfim, os mais diferentes estudos sobre variantes religiosas e ou de práticas 

espirituais confirmam que em maioria elas são universalmente reconhecidas como 

territórios que separam, entre as mais diversas variações, o sagrado do profano, o “nosso” 

do “de outros”, o “de todos” do “apenas dos nossos”, o aberto e permitido do fechado e 

interdito, e assim por diante. 

Todo o contrário acontece com a Catedral de Santiago e, creio eu, à imensa maioria 

das igrejas católicas abertas ao público. Nos horários de “igreja aberta” aquele é um lugar 

tão diferenciadamente sagrado, quanto escancarado a todos os que cheguem. A menos que 

alguém entre ruidosamente embriagado, com roupas sumárias ou ostentando um 

comportamento notoriamente contrário às normas do lugar, aquele é um local em que 

qualquer pessoa entra e sai à vontade. E devo lembrar que regras diferenciadoras de direitos 

e preceitos do “chegar aqui e estar aqui” existem também em lojas, em praças públicas, em 

bares, em casas de dança, em círculos de jovens alternativos, e praticamente em todos os 

territórios de partilha de momentos, de reiteração de identidades. Existem também na 

Catedral de Santiago locais interditos a pessoas, mesmo quando católicas. No entanto, os 

cenários da fé mais eloquentes estão, entre o Pórtico da Gloria e o altar, abertos a que  

chegue. 

Deixemos tempos de origem e fatos de passado remoto, ou mesmo próximo, em 

silêncio. Importa considerar que agora, desde uma trintena ou mais de anos o Caminho de 

Santiago entre católicos, padres e peregrinos devotos continua sendo como se acredita que 

sempre foi e sempre deveria ser: uma das rotas de peregrinação de maior e mais denso 

apelo religioso. Entretanto, ele se transformou também em uma “trilha de todos”. Não 

apenas de diversas qualidades sociais e simbólicas pessoas e de grupos de pessoas, mas de 

sinais de procedência e de adesão religiosa diversa do cristianismo católico. Pessoas que 

sem esconder professam outros sistemas de sentido. E que justamente por isto escolhem 

“fazer o Caminho”.  Eles trilham “o Caminho da via Láctea assim como quando podem 

percorrem outros diferentes locais sacralizados da cultura e da natureza. Bem mais do que 

antes, quando, segundo os documentos de época, havia peregrinos santos e bandidos 

peregrinos (ou pelo menos no caminho dos peregrinos), sendo no entanto todos 
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confessionalmente católicos, hoje uma variação de crenças, de práticas rituais e diversos 

modos de sentir e ser um peregrino de Santiago, convocam a “fazer o Caminho” as mais 

diversas pessoas e grupos de pessoas. Peregrinos  que  “trilham” o caminho mesclando 

cerimônias dedicadas a espíritos naturais e a deidades celtas ou zapotecas, com gestos 

rituais devotados a Santiago, ao longo do Caminho e em sua Catedral. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

O que o Povo do Planeta Gaia trouxe e realizou ao longo do Caminho, ao redor de 

fogueiras e à luz de estrelas, assim como o que dançou e cantou em círculos ao lado da 

Catedral, e também o que foi aos olhos de outros um estranho e invasivo cerimonial vivido 

coletivamente entre o Pórtico da Glória, o altar e a tumba do Apóstolo, invocando um 

Santiago híbrido entre Gaia e Cristo, é bem uma mostra de como  deveriam ser abertas e 

estendidas as linhas de fronteiras de uma igreja que permanecendo universalmente católica, 

em seu próprio nome proclama-se também catolicamente universal.  

E se o Caminho de Santiago tornou-se hoje,  de um modo um  de outro, uma trilha 

de todos, fiel a uma vocação de fato ecumênica a igreja onde ele termina – pelo menos para 

muitos peregrinos -  deveria abrir  as suas portas para acolher diferentes vocações de crença 

e de culto. 

E esta seria a questão mais humana do que teológica ou canônica, a meu ver. Umas 

tal abertura de uma “casa” já ancestralmente aberta a todos, poderia acolher como uma 
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“católica” (= universal) “casa de Deus”  também outras pessoas, outros grupos  variantes 

em suas crenças e cultos que a si mesmo também se denominam “peregrinos”. Preservadas 

as diferenças e resguardados os limites entre os diversos “modos de crer e ser aqui”, uma 

catedral que sem problemas acolhe curiosos turistas sem fé alguma e lucra com os que 

pagam serviços especiais ou visitas ao seu museu,  deveria abrir-se a peregrinos portadores 

de outras crenças ou descrenças. Pessoas que se lançam no Caminho movidas por diversas 

formas de caminhar até Santiago e  de enfiem chegar e “estar aqui”, e aqui realizar algo que 

cerimonialmente encerre e conclua  uma longa jornada trilhas afora ao longo dos dias.  

Uma jornada que vale para muitas pessoas como o rigoroso pagamento de uma 

promessa de teor francamente católica.  Uma jornada que vale como uma devoção 

fervorosamente cristã, mais gratuita e livre de promessas e obrigações. Uma jornada que 

vale para outros – e ouvi este depoimento várias vezes – como uma experiência espiritual 

aberta, ao longo das quais a yoga, a meditação budista, a leitura de A imitação de Cristo 

podem sem profanação algumas alternar-se com algumas noites de amor com um parceiro 

de fala estranha, subitamente surgido em algum abrigo. E em que piedosa reza de um terço 

enquanto se caminha pela trilha se completa com a contemplação cósmica das estrelas da 

noite, e com algumas longas conversas entre “buscadores” ao redor de violão,  vinho e pão 

em algum abrigo. Vivências que, segundo depoimentos que vivi e  ouvi, valem cada um a 

seu modo como uma maneira peculiar de “se viver o Caminho como um peregrino”. 

Diferentes cerimônias do acontecer da peregrinação que possam valer como rituais em que 

o sagrado e o profano se entrelaçam, e talvez se concluam com a aventura de descer pelo 

Cabo Fisterra abaixo e lançar ao mar do Norte uma pedra que valha como um símbolo. A 

Iemanjá, a Nossa Senhora dos Navegantes, ou apenas ao próprio grande mar oceano.  

Para além do simples desejo turístico e aventureiro do “fazer o Caminho” e para 

além de uma genuína vocação católica, e até mesmo “santiaguenha”, no trilhar às vezes um 

Caminho, a Ruta Jacobeia tornou-se algo de raro valor, entre a devoção que cumpre uma 

promessa católica, a jornada exotérica entre lugares cuja referência são pedras e estrelas, a 

pequena e sem-perigos aventura que pode render um livro, um vídeo ou pelo menos uma 

série de fotos a “postar no face book”, um entretenimento vivido entre um grupo sadio de 

amigos pedestres ou ciclistas, uma “viagem cultural” feita em parte a pé, em parte de carro, 

ou simplesmente uma prova de resistência 
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E então podemos imaginar o acontecer, justamente em Santiago - uma cidade 

simbolicamente católica e catolicamente conservadora - do início do florescimento de um 

pan-ecumenismo em geral apregoado por cristãos e católicos entre Leonardo Boff, Pedro 

Casaldáliga e a pequena e renovadora comunidade de cristiáns galegos de Irímia, junto a 

quem participei de algumas cerimônias inesquecíveis, sempre ao ar livre e nunca no interior 

da Catedral. Talvez, situada não tão longe, a comunidade católica de Santiago poderia 

aprender algo com a comunidade cristã de Taizé, na França. Ali, um raro monastério de 

origem protestante estende uma vocação ecumênica até onde seja possível colocar em 

diálogo, vindos também dos mais diversos locais da Terra, e dos mais diferentes cenários 

da fé, para que entre as suas peculiaridades, aprendam a superar divergências e convergir 

no que é humana e mesmo sagradamente essencial: a acolhida do outro e a busca de um 

amoroso diálogo entre todos, em nome de um horizonte comum e partilhável, onde até 

mesmo o nome e o rosto de deus possam ser plurais.   

Um crescente encontro com essa mesma vocação, ao longo do Caminho de 

Santiago, e também no interior “de su santa Catedral”, destinado ao difícil exercício 

solidário de romper barreiras e de  abrir fronteiras entre  as religiões, as espiritualidades, e 

os demais sistemas de sentido, crença e culto, estaria ainda  por ser ousadamente 

inaugurado ao longo do Caminho e em Santiago. 

 E então as próprias aberturas com que na Missa do Peregrino a Catedral acolhe 

quem chega  de bota, mochila e bastão, sem perguntar sobre a fidelidade da crença e a 

pureza de uma fé católica de cada quem, ao longo dos anos tem sido um primeiro passo 

nesta direção. A contragosto da Arquidiocese de Santiago e de outros bispados, assim como 

do clero conservador ao longo dos caminhos do “Camiño”, um passo seguinte seria uma 

declarada abertura e uma afetuosa acolhida a todos os peregrinos. E seria também o abrir-se 

a um alargamento do diálogo entre todos aqueles tomam em Paris, em Saint Jean de Pied de 

Port, em Roncesvales, em Dublin, em Amsterdam ou em Coimbra, uma das várias vias de 

um mesmo caminho que a cada dia acolhe uma crescente diversidade, que com humana e 

sagrada ousadia busca através de suas diferenças buscar o essencial de quem afinal  quem 

somos, nós, seres humanos que uma vez – ou mais - na vida fizemos o Caminho de 

Santiago. Mas seres que mesmo sem sair de casa deveríamos nos sentir a cada momento da 

vida, peregrinos também.  
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Corredoiras, Sendas, Caminos 

 

 
 

Dizem que Galícia são aldeias. 

E está certo quem diz isso. E está 

errado. Galicia são caminhos. 

E os caminhos de Galícia são os 

caminhos entre aldeias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quem queira encontrar a alma de 

Galícia que salte do carro. Que deixe 

As estradas grandes por onde se passa 

Com pressa. Que se encontre os  

Pequenos caminhos entre aldeias.  

 

 

 
 

Pequenos caminhos de terra.  

Sendas entre montes. Trilhas que  

cortam os bosques de faias,  

carballos, meigas e duendes 
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Caminhos que  abrigam o raposo  

e o cuco. E acolhem o vento e o  

silêncio. E mais as almas dos que  

se  foram e o passo dos vivos. 

 

 

 

 
E saltam aqui em pequeno regato. 

E adiante passam por um velho  

Moinho abandonado. 
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Ah! É preciso a certas horas  

da tarde ouvir os sons do silêncio  

de uma corredoira galega. Uma 

gaita de foles soprada pelo vento 

parece que não entoa nada. E, 

no entanto, o silêncio canta. 

 

 

 
Ouvir o cantar do silêncio das 

Sendas, quando as aves do céu se 

recolhem e no meio do bosque 

e na trilha não se ouve som algum 

a não ser o soar dos próprios 

passos no chão da corredoira. 



 148 

 

 
 

E imaginar quantas vezes no passar  

Dos anos e das eras um caminho  

Trouxe de longe e de volta à aldeia  

querida alguém que um dia se foi. 

 

 

 

 
Pequenino caminho galego que em 

silêncio fazes caminhar quem passa  

cedo a trabalho. E quem quando vem  

a noite passa a caminho da festa. 



 149 

 

 
Sobes agora, caminho galego.  

E é com se subindo fosses só até ali  

perto, a  algum lugar mais alto. No  

entanto, para quem sonha caminhos  

é possível  pensar que quando sobes,  

pequeno caminho de Galícia, quase  

vais ao Céu. 

 

Epílogo 

A jornada deste livro termina aqui. Os dias de havê-lo pensado e escrito dariam para 

cobrir mais de uma jornada pelo Caminho de Santiago. Antes dele escrevi um outro. O 

nome dos dois começar por igual, pois o outro livro se chama O Caminho da Estrela. Ele 

contém longos poemas-crônicas a respeito das aldeias da Galícia e sobre o Caminho de 

Santiago. 

Ele foi publicado em português pela Editora da Universidade Católica de Goiás. 

Vertido para o galego, pelo querido amigo Luciano Pena Andrade, ele foi publicado em 

Santiago de Compostela pela Editora Toxosoltos. 

Depois de O Caminho do Fim do Mundo estou viajando as trilhas de outro livro 

escrito na querida Galícia ou sobre a Galícia. Ele é também sobre o Caminho de Santiago. 

Ao contrário deste, ele é um livro bem mais pessoal  e confidente. Pois quase tudo o que 

nele está são páginas e linhas de um pequeno “Diário do Caminho”,  que escrevi ao longo 
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dos meus sete dias de caminhar a Santiago, e também em dias depois de chegar lá. Seu 

nome é Uma estrela, um caminho, um peregrino. Devo concluí-lo ainda em 2017 e 

convido desde já quem queira caminhar comigo por suas trilhas.  
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