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Estarán vivos?  Serán de pedra 

Qué sembrantes tan verdadeiros, 

Aquellas tunicas maravillosas, 

Aquellos olos de vida cheos? 
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O corpo coberto de Cores  
 

A festa galega 

 

 Pensar a festa galega é olhar o calendário. Comecemos por ele. Uma agenda 

pessoal na Espanha precisa ser muito moderna e assumidamente profana e profissional 

para deixar de colocar ao lado ou embaixo do número do dia do ano e do mês, o nome 

de um  “santo do dia”, às vezes no plural: alguns ou mesmo vários “santos do dia. 

Calendários familiares de parede, ou mesmo as pequenas agendas-de-bolso registram 

um a um  os nomes dos santos, e marcam com relevo as datas festivas, religiosas, mais 

do que as civis. 

 Iste calendário é chusqueiro, escotolido, galego-castelãn, profético, enxebre, 

noticioso verdadeiro, artimañeiro e também barato, diz na capa o O mintireiro 

verdadeiro, um pequeno calendário rural e jocoso, tradicional da Galícia de outros 

tempos, Mas que se reproduz e vende bastante até hoje, com as suas  sessenta e quatro 

páginas, por apenas 200 pesetas antigas. 

 Alguns meses do ano, ditos em galego, esquecem regras universais e são 

enunciados pelos nomes de seus santos ou acontecimentos cristãos: San Xoán (junho), 

Sant-Iago (julho), Nadal (dezembro). Novembro aparece também como San Martiño, e 

se celebra com castanhas, matanças de porcos e ritos no dia 11.  

Os dias aparecem com o nome das festas religiosas e dos santos de devoção. 

Assim, fico sabendo que este Dois de Dezembro em que escrevo estas linhas é dedicado 

a Santo Marcelino, Santa. Paulina, Santa. Bibiana, Santa. Elisa e Santa. Amélia. 

 Cada  mês do ano deve conter uma dedicação religiosa especial, afora contar 

com pelo menos uma das grandes ou médias festas do ciclo litúrgico católico, dedicadas 

a um ser ou a um acontecimento sagrado. Assim, janeiro é devotado ao Menino Xesus; 

fevereiro é carinhosamente o mês da Mundeza de Virxem; março é dedicado a San Xosé; 

abril, poeticamente, à Soidade da Dona; maio sugere flores a honra de N. Señora; junho 

é de San Xoán, e é o mês dedicado ao Sagrado Corazón de Xesus; julho, Sant-lago, é o 

mes do apóstol e também  do Carme; agosto é dedicado ao Sacro Cor de Maria; 

outubro destina-se ao Santo Rosário; novembro  não é apenas mês de Samartiño, mas 

dos Difuntos; e dezembro, Nadal,  é de novo um mês de Maria, Maria Puríssima. E 

setembro? 
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Ora, eis um lugar cultural que na esfera de suas tradições religiosas, católicas, 

demarca os anos, os meses do ano e os dias de cada mês com uma ênfase sacralizada, 

entre a história e o mito. Uma sociedade onde, também por isto, e não somente pela 

lógica dos seus ciclos de natureza – a começar pelas estações do ano - os tempos 

diferenciais do trabalho e a sequência dos períodos de estudos dos jovens e dos circuitos 

dos mercados entre os adultos, são, profana e instrumentalmente individualizados, e são 

também ritual e religiosamente lembrados e celebrados. 

 Pois a cada ano todos os dias e os seus nomes, e as suas marcas sagradas 

retornam, passam, sucedem-se e se repetem. E outra vez, uma vez mais em outro dia, 

em outro ano, alguns dias retornam nas mesmas festas, os mesmos gestos, os mesmos 

gastos, as mesmas cores, as mesmas e outras músicas. E como o eixo e o feixe de tudo, 

repetem-se as mesmas cerimônias que vão de uma solene procissão a uma comilança de 

polvos regada a vinho branco.  

Até quando as mesmas e outras mulheres, já não tão cobertas de negro como 

outrora, desfiarão entre os dedos as pedras do rosário, acenderão velas na igreja e, 

depois, reunirão à volta da mesa os parentes e os  vecinos para uma farta e ruidosa 

comida de dia-de-festa?   

E no repetir-se, entre um inverno e um verão, a pequena festa patronal de uma 

aldeia, assim como a grande Festa do Apostol, em Santiago de Compostela, ofertam-se 
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solene e alegremente  entre pequenos ou grandes e celebrativos gestos em que ela 

própria, a festa, de tanto repetir-se parece de fato renascer a cada ano e sonhar ser 

eterna.  

E, assim, a festa sugere oferecer aos que morrerão um dia a esperança de que tal 

como acontece neste reproduzir-se em um ilusório sem-fim,  o que enfim finda, para 

além da inevitável morte que separa familiares, parentes, amigos e vizinhos, encontrará 

um lugar onde eternamente nada mais haverá de ser o duro trabalho sobre a terra. E 

tudo, todo o tempo, será uma só e eterna festa celestial. Mas, de preferência, com todos 

os costumeiros atributos de qualquer festa patronal de aldeia. 

Eis-nos culturalmente envolvidos dentro de um vértice do passar natural do 

tempo medido pela conta fácil e festejante do passar cerimonial dos dias, dos meses e 

dos anos. Um dia foi 2 de fevereiro de 2014 D.C. Passou o ano de 2013 e virá adiante 

2015 e, depois dele, 2016. Comecei a viver as pesquisas do que reescrevo agora, tantos 

anos depois, em um março de 1992.  E aquele foi, em todas las tierras de España, el 

año del Vº Centenário. E o que seria como sempre foi, um ano coberto de solenes 

celebrações  en todo el País, derramou-se como  um ano de festas multiplicadas. 

Dentro desta linha entendida entre um passado que os mitos recobrem e tratam 

de dar sentido, e um futuro que outros mitos pressagiam, tudo o que há acontece como 

se em uma série de esferas conectivas que se tocam, interligam, sucedem e fazem 

renascer, como no “eterno retorno”, os anos, os meses, as semanas, os dias e as horas.  

Sobretudo entre pessoas do campo, da lavoura e do trato com o gado, como 

aquelas com quem estive a maior parte dos meus momentos  na Galícia, o passar do 

tempo que simbolicamente sempre se pode sacralizar, deixa os minutos e os segundos 

de seus relógios modernos aos que se importam com  a face profana do passar do 

tempo. 

Pois é sobre tempos que podem ser lembrados como “horas santas”, como a do 

“Ângelus”, todos as tardes às 18 horas, ou os dias, como a “segunda feira das almas” ou 

o “domingo do Senhor”, que a medida das eras pode sugerir uma prece, lembrar uma 

pessoa sagrada, ou obrigar uma paróquia ou uma aldeia a se congregar para  uma  festa 

patronal que ocupe pelo menos alguns dias dos dias de uma semana ou de um mês. 

Assim, no interior de uma religião tão pouco cósmica, no seu sentido mais 

oriental da palavra, e tão localmente histórica, tanto a repetição dos ciclos canônicos 

quanto a das tradições populares – desde os pequenos e repetitivos ritos familiares até 

os de toda a Galícia – devolvem ao mundo católico tradicional justamente aquilo que 
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teologicamente ele desconhece ou recusa: o desejo da volta do que se ama,  ao menos 

cerimonialmente. Não um eterno retorno da repetição cósmica de eras passadas, mas a 

sempre volta de um passado que justamente ao ser sempre relembrado, repetido e re-

celebrado, pereniza o seu presente e parece mesmo ser imune ao passar do tempo.  

Uma tarde, pelo menos entre os que ainda nela creem, haverá de chegar o 

terrível dia dos dias: o “dia do juízo final”. Mas antes que o Apocalipse de João venha a 

acontecer, e para que no correr dos tempos entre agora e ele as esperanças e as profecias 

se cumpram, que o tempo contido nos ciclos das festas devolva a cada ano não um 

Nadal, um Xan Xoan, um Sant Iago, uma Señora do Pilar, além da esperada e ordenada 

sucessão de todos os tantos dias sagrados ou consagrados.  

E que tudo sejam as celebrações e as festas que relembrem, solenizem e festejem 

a cada ano, ao longo de cada vida:  uma pessoa, um casal,  uma família, uma rede de 

parentes, uma aldeia, uma paróquia, uma comunidade estendida com o nome de Galícia. 

Uma nação não oficialmente reconhecida pela ONU, mas que no alto dos edifícios 

púbicos prefere hastear a branca e azul bandeira galega, com o seu sagrado cálice e a 

sua  hóstia, em lugar da vermelha e amarela bandeira de todas las Españas. 

Em qualquer calendário caseiro alguns nomes de maior destaque assinalam dias 

civis que, apenas por isto, deixam de ser “qualquer dia” e são um único 12 de outubro 

de 1992, para os espanhóis, ou um 26 de julho de 1993, Ano Santo Compostelano, para 

os galegos. Não esquecer que em toda a Espanha celebra-se mais o “dia do santo” (o 

santo do nome de uma pessoa), do que o próprio aniversário, quando as duas datas não 

coincidem. 

Retomo memórias. Havia em Santa Maria de Ons um vello Marcelino. E 

sempre era preciso cumprimentá-lo com deferência quando eu passava por sua casa e 

ele estava no portão ou na janela da cozinha. Foi com ele que um dia eu falei sobre 

nomes de calendários.  Das santas daquele dia, entre Paulina e Bibiana ele não conheceu 

nenhuma. Haverá delas em algum lugar da Galícia? Mas ele recordava bem três Elisas. 

Uma delas, se ainda viva, estaria em Buenos Aires. E depois ele lembrou uma Aurélia, 

que foi professora de escola e estava morta fai tempo.  E, então, no entrecorte de nossa 

conversa, ele murmurou uma pequena jaculatória pola sua alma. E logo recordou uma 

outra Aurélia; uma antiga vizinha hoje moradora em Negreira. Todas deverão ter 

festejado naquela noite  o seu “dia de santo”.  E o dia seguinte seria um 3 de dezembro, 

o dia de Xan Xulio.  E o velho lembrou então o filho de alguém com este nome, morto 

pequenino. E disse eu seria preciso ir, como em todos os 3 de dezembro, ao cemitério 
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em Fonte Paredes, faça sol, vento ou chuva. Pois aquele será também o dia de Xan 

Francisco Xavier, muito celebrado em outras Espanhas. Na Galícia, menos.  

Bem mais do que números e marcadores de um tempo civil e profano, na 

piedosa memória do cristianismo católico popular os dias são, vimos, também nomes, 

assim como as horas podem ser traços do rosto do tempo, a cada tempo. Os nomes são 

pessoas, corpos, presenças, seres, almas, gestos. Perto do lugar onde eu morei em 

Santigo de Compostela uma semana e um dia ao ano são reservados para os festejos de 

Nossa Señora da Quinta Angustia. E a sua pequena ermida fica na rua onde morei: Rua 

do Home Santo. 

Assim, dias especiais lembram não apenas seres sagrados, mas uma de suas 

personificações. Como a própria “quinta angústia” da mãe de Jesus Cristo.  Vários deles 

são lembranças dos acontecimentos da presença entre nós, há muito tempo e em um 

lugar distante daqui, de um homem-deus chamado Xesus Cristo E o mesmo acontece 

com sua mãe terrena, Maria. E os dois - mãe e filho - são os únicos seres das escrituras 

sagradas do cristianismo católico celebrados ao longo de todo o ano em diferentes datas 

e entre diversas festividades. 

E estes seres, seus nomes, suas pessoas e seus feitos, entre um Deus-Pai e uma 

Santa Mínia, nominam também as cidades, as paróquias, as aldeias, as Casas e as casas, 

as pessoas de uma família, as famílias de uma parentela. E não só entre os santos, mas 

entre as pessoas terrenas de todos os dias, os nomes são ritos de memória. Pois em 

nome de um filho querido que agora vive longe, nas Américas, uma velha nai ora todos 

os dias. E através não apenas do santo que deu nome a uma mãe morta, mas em nome 

de seu “santo nome” e da santidade que nele habita, ora-se também. Pois se os santos 

são outros, porque não podem ser também os nossos outros?   

Todos os anos ao longo do ano a festa reúne uma vez mais as mesmas pessoas 

e outras. E as congrega para de novo refazer a mesma sequência de fatos e feitos. Pois 

mesmo em tempos vertiginosamente cheios do desejo ou da imposição colonizadora da 

novidade, a festa patronal zela e vela com extremo pudor, cada vez que precisa 

acrescentar  “o novo” na  ancestral sequência do antigo.  

Festas podem ser de uma pessoa apenas, vimos já. Como a velha viúva que vai 

sozinha ao cemitério com flores e enfeita com elas, preces e lágrimas o túmulo do 

marido morto há vinte anos. Pode ser a de uma pessoa ao redor de familiares e parentes, 

como quando os seus filhos se reúnem com mais alguns vecinos para partilharem uma 

vez mais, com vinho e comida farta o aniversário dos  92 anos de uma nai.  
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Mas a festa de que falo aqui envolve a celebração, o moderado excesso e a  

partilha que ultrapassem a esfera da pessoa e da família, e  que se estendam aos lugares 

sagrados e profanos de pelo menos toda  uma aldeia galega.  Se possível, uma sequencia 

de ritos que enlacem  as casas de uma aldeia, as aldeias de uma paróquia e, como em 

algumas delas, as paróquias de um Concello.  

Falo aqui de festejos que em seu tempo certo convidem ou convoquem cada um 

e cada “nós” a saírem de si mesmos e a abrirem-se aos outros de uma maneira menos 

rotineira, mais entusiasmada, mais dada a pequenos e consagrados exageros.  E, então, 

que em seu nome se troque, se gaste, e se doe. Que, juntas, as pessoas cantem e orem. 

Que percorram um trecho de caminho atrás do andor de uma santa. Que algo se oferte. 

Que se coma, compre e venda com um cuidadoso maior exagero. Que  se leiloe isto e 

aquilo,  e que cerimonialmente se estenda o tempo do “estar juntos”  hoje um tanto 

mais, e menos utilitariamente do que nos outros dias.  

Cumpridas as devoções rituais, que se baile, que se coma e beba com moderado 

excesso.  E que ao término de uma boa festa santoral  os festeiros ofertem à noite uma 

queima de fogos de artifício. E que em menos de cinco minutos muitas pesetas dos 

tempos de antes do euro sejam convertidas em fumaça, para que por alguns instantes, 

diante dos olhos de todos, o céu da aldeia fulgure entre luzes efêmeras. Mas, brotadas 

do chão da terra, luzes mais claras e coloridas do que as próprias estrelas que longas 

eras antes terá criado o deus a quem se celebra tudo o que se festeja, através de seu 

próprio nome ou do nome de quem se supõe que viveu uma vida inteira a seu serviço e 

em seu nome.   Sim, que aquela noite brilhe com as estrelas dos homens. E que a luz  de 

seu clarão chegue aos olhos do ser que se festeja. 

 Com a festa talvez se procure ano a ano congelar metaforicamente o tempo e o 

fluir dos tempos, por meio de mitos e ritos que o transportem de um plano onde os 

homens se sentem controlados por ele, entre um verão e um inverno, a um outro plano 

do inevitável  fluir de tudo. Uma dimensão simbólica em que os homens, celebrando o 

que figura ao mesmo tempo o eterno e o retorno,  pareçam pelo menos por algum tempo 

controlar o seu próprio passar.   

“Não podemos saber quando virá a próxima tempestade, mas sabemos e 

podemos antecipar a cada dia a chegada de um novo Nadal”. Talvez esta seja a 

diferença essencial – mas também a similitude, em outro plano - entre as festas de 

religiões anteriores e tidas como primitivas, em que os ritos do tempo e entre os tempos 

foram e são celebrações de seus ciclos naturais, e as festas de tradições religiosas 
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francamente históricas, como as do cristianismo.   

Religiões que aspiram - mas nunca inteiramente - submeter a ordem imposta da 

natureza  à uma  ordem construída como cultura. E, assim, submeter as leis do cosmos 

às de uma história humana e social. Logo, uma história de estórias antecipáveis, 

previsíveis e, quem sabe? Salvadoras.  E, assim, que os homens se empenhem em 

celebrar o passado, viver o presente e antecipar o futuro, como se todas as coisas que 

tenham sido, sejam ainda e venham a ser regidas pela vontade de seres como um 

menino judeu que um dia nasceu sobre palhas, entre um burro e um boi.  

 Sobrepor e impregnar sentidos e metáforas de uma sequência de tempos 

naturais, a que na Galícia o trabalho dos agricultores e criadores de gando – homens e 

mulheres - se submete dia a dia, aos previsíveis tempos e ciclos do eterno re-acontecer 

do calendário católico. O que não significaria, creio, passar de uma esfera natural e 

profana a uma  outra  esfera, cultural e sagrada. Não parece haver mesmo uma ruptura 

aqui.  

E talvez tudo seja um passar de uma espera de sacralidade ancestral, inscrita 

ainda no lugar mais profundo dos corações das gentes das aldeias. Pois aquele é o lugar 

dos seus seres fundadores e de seus antepassados, com os seus nomes e gestos apenas 

em parte esquecidos,  e,  depois de mortos, elevados a uma outra sacralidade.  

Uma ordenada, canônica e também transgressivamente popular e saborosamente 

galega festividade em que, vimos já, num domínio de vidas menos superficial, mas mais 

solidariamente reconhecível tudo tem o seu nome. Ali onde os nomes – cristãos ou não - 

relembram o sentido de tudo. Assim é que a sagrada Semana Santa deságua em Padrón 

em uma quase desbragada festa profana. Do mesmo modo como em Brión o cavalo e 

Santa Mínia quase se encontram em seus dias de memória e festa. 

Não quero exagerar uma visão-de-rascunho que ameaça perceber que as festas 

patronais aproximam-se, pelo seu lado mais profano, das próprias festas profanas, pelo 

seu lado mais sagrado. Talvez assim seja sobretudo no caso dos grandes festejos. 

Aqueles que passam depressa de pequenas e locais sequências rituais “entre nós”, a 

espetáculos “para os outros” e, desde eles, e diante das câmaras devoradoras da TV, 

a simulacros “para todos”, tal como a solene e turística semana da Festa do 

Apostol, nos verões de julho em Santiago. Podemos observar que em boa 

medida as festivas celebrações tendem hoje a não contar com muito mais 

do que contém - entre a missa e a feira - um bom fim de semana qualquer. 
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Ainda mais agora, em tempos em que  o aparelho de televisão e a sua tela 

mágica  invadem a intimidade da casa com a transmissão “ao vivo e a 

cores” da Missa no Vaticano rezada pelo próprio Papa, ou uma grande 

celebração pública de hispanidad, com a presença de los Reyes - a quem os 

nacionalistas galegos não assistirão nem na tele -  e  uma partida entre e 

Depor contra o  Barza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Eis um bom domingo de aldeia. A missa, a sequência sempre igual dos gestos de 

fé comum entre familiares, parentes, parceiros e vizinhos. A visita casual de parentes de 

outras paróquias. A comida festiva à volta do vinho e da avó.  A alegria fugitiva dos 

jovens, cada vez mais autorizados, a contragosto dos pais, a incursões coletivas em vilas 

e cidades, em busca de tudo o que justamente não existe nas aldeias. A espera do jogo 

de futebol - sempre melhor assistido quando na “barra” dos bares. Os mesmos estádios 

onde, mais no Brasil do que na Espanha, tanto se celebra uma “final de campeonato de 

futebol” quanto a “chegada triunfal da imagem de Nossa Senhora”.  

 A festa patronal é pouco mais do que um bom fim-de-semana. Mas acontece que 

a festa patronal, ou mesmo a festa profana, fazem tudo isto “agora”. Fazem tudo de uma 

vez em um longo dia inteiro, ou em dois dias de um final de semana. Elas retomam a 

alquimia da sequência dos atos e dos gestos familiares e vicinais conhecidos: ir a, 

reencontrar, celebrar, orar, comungar, estar-em-com, olhar, comer, comprar... e 

concentram “tudo aquilo” de uma maneira cerimonial e exageradamente especial. Ao 
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mesmo tempo o mesmo e o diferente para que juntamente o “mesmo” seja, naqueles 

dias, revestido de uma outra diversa e mesma qualidade.  

 Temo poder estar me repetindo aqui, mas existem ainda dois aspectos que eu 

não quero deixar de lembrar. 

 O primeiro é o seguinte. Mesmo considerando que as festas tradicionais galegas, 

entre patronais e romaxes, terão perdido bastante da duração solene e cerimonial dos 

ritos da igreja e, principalmente, das celebrações de uma antiga cultura camponesa na 

Galícia, elas são ainda um lugar público de partilha de experiência de recriação de 

tradições desejadas com intensidade. E por isto mesmo é preciso compreendê-las com 

redobrado cuidado. Sobretudo as pequenas festas de âmbito local.  

 Numa era de vida e de trabalho em que parece que tudo, cada vez mais, é 

transferido  de mãos humanas a poderes entre a eletrônica e a  mecânica; numa era em 

que muito depressa domínios do virtual (a realidade da tela) tornam empobrecidos e 

distantes os domínios do vivencial (a realidade face-a-face); em tempos em que mais 

depressa ainda, as cidades e mesmo as vilas são invadidas por espetáculos de música 

“pop”, quando o ruído ensurdecedor dos alto-falantes e a repetição estridente e 

desarmônica das guitarras elétricas faz com que os jovens vindos das aldeias comecem a 

desconfiar das bandolas e das gaitas de fole de seus avós;  quando tudo isto ameaça 

acontecer,  uma festa lenta, com vagarosas procissões,  com  estandartes ancestrais, com 

cantos entre irmãs e filhas “durante a comunhão”, com as suas inocentes passa-ruas 

entre pequenos bandos de jovens vestidos de outros tempos,  é, ou parece ser algo 

existente ou sobrevivente de um tempo comunal de criação do que ainda é “próprio”. 

Do que ainda é “nosso” e desenha para nós e os outros alguns traços  de nosso próprio 

rosto.  

É bem verdade que agora os jovens e as jovens não bailam mais “entre eles” e 

“para eles”, como os seus avós quando eram jovens, entre  gestos que continham, ao 

mesmo tempo, o peso da tradição antiga e  a reiteração de sua atualidade. É bem 

verdade que meninos e meninas, mozos e rapazas, treinados na escola ou em uma 

agremiação local da cultura galega, dançam e simulam danças “para outros”. Outros 

que, mesmo quando são os seus familiares, os olham ao lado de pessoas de fora e são, 

como os de “de fora”, um “público”.  

E devo lembrar que elas são as mesmas moças e eles são os mesmos rapazes que 

após a sua apresentação em um 26 de julho em Santiago, depressa trocam as suas longas 

saias e os outros trajes galegos por roupas modernas de rua, para irem ver a “banda 
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pop” anunciada com  estardalhaço, e que veio de Madrid se apresentar em uma ou duas  

noites da Festa do Apostol.  

 Quero estar longe de imaginar que todo este retorno cerimonial e festivo a um 

passado cultural seja o fruto apenas de uma vontade política nacionalista centrada em 

“não deixar morrer o que é nosso”. Algo bem além de decisões deste tipo haverá de 

responder pelo que vejo acontecer tanto em Santa Minia quanto na Romaxe dos Crentes 

Galegos.  

O segundo aspecto que quero antecipar aqui está no desejo tão espanhol e, mais 

ainda, tão galego, de ir a algum lugar para “encontrar alguém” e, por um longo 

momento  “estar e viver algo, juntos”.  

 E lembro agora como várias pessoas das aldeias de Ons reclamam com pesar os 

confortos caseiros dos últimos anos, e as inevitáveis e desejadas conquistas da 

tecnologia do trabalho, naquilo em que eles e elas convidam pessoas, casais e famílias a 

um progressivo isolamento e a uma perda do tempo e do desejo do estar-juntos, e do 

conviver e do fazer-algo-com-os-outros.  

Alguns homens e algumas mulheres de aldeias consideram a convivência na e 

fora da aldeia, ainda muito pessoalmente desejável e muito socialmente importante. E 

as mais críticas chegam a entrever no primado de uma individualização crescente, a 

verdadeira perda de substância de um modo de vida ancestralmente galego. 

Lembro-me das casas fechadas, dos belos jardins com grandes gramados vazios 

(é verdade que era num inverno) e das noites desertas entre as ruas de Cambridge, na 

Inglaterra, nos dois meses em que morei lá. Lembro-me de caminhar entre estradas 

rurais da Ânglia e viajar muitos minutos sem cruzar sequer com uma única pessoa.  

Não muito diferentes foram as estradas, entre aldeias de pedra e sonho por onde 

séculos antes terei passado a pé como eu, mas provavelmente descalço, um certo 

Francisco de Assis. Lembro-me delas desertas, lembro-me de campos sem pessoas, 

divididos entre ruidosas máquinas e silenciosos animais. Lembro as aldeias ao redor de 

Assis, onde quase sempre eu cruzava apenas com uma roda de velhos que, em sereno 

silêncio pitavam os seus cigarros, enquanto da porta casa as filhas ou as esposas não 

gritavam mais que o almoço estava pronto.  

E revejo ao meu redor esses campos e estradas de terra das aldeias de Galícia 

ainda recobertos de homens de boina e mulheres de trajes negros, curvados sobre a 

terra, entre jovens (mais raros) e adultos e velhos (bem mais frequentes). Até quando? 

Alguns deles me perguntavam. 
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E os revejo em suas festas, como as que descrevo aqui,  entre imagens e 

crônicas. Festas que tal como em meus estudos sobre o catolicismo popular no Brasil 

quero compreender ainda como momentos cerimoniais de encontros e de partilhas.  

Creio ainda que a festa é, antes e depois de Marcel Mauss, uma persistente 

recriação da experiência da reciprocidade. Bem ou mal, entre crises na hora de 

organizar e entre perdas de valores e gestos rituais na hora de colocar em cena e 

partilhar, a festa ainda cria e recria, antes, durante e depois, a experiência generosa e 

gratuita do encontro. 

E a quem queira desfrutar funcionalmente de algum valor utilitário entre os que 

promovem e os que partilham a e participam da festa, seria bom lembrar que para a 

imensa maioria dos seus diferentes autores e atores, ela é um momento de gasto e de 

consumo conspícuo. Pequenos excessos cujos retornos econômicos e mesmo sociais são 

cada vez menores, quando não, inexistentes.  

Fora alguns cregos, os donos de barracas e os artistas solo ou em grupos, 

remunerados profissionalmente, todas as outras pessoas investem tempo, trabalho e 

dinheiro sem retorno financeiro algum em uma pequena festa de aldeia.   

Não estarão na mesma busca dessas duas origens arcaicas do homem: a criação e 

a partilha – germens fundadores da própria cultura – os motivo nem sempre conscientes, 

mas repetitivamente presentes da razão de ser da persistência das festividades que se 

recusam ainda a tornarem-se apenas um espetáculo?  

Não será o progressivo desgaste de tais valores de origem: o sair-de-si, o dar-

receber-retribuir, o partilhar com e entre os outros, em seus nomes ou através de seres 

cultuados em comum, o que tem contribuído a facultar a invasão e o domínio de novos 

acontecimentos nas antigas festas? Ou, por outros e os mesmos caminhos, a imposição 

de novos festivais cada vez mais anônimos e espetaculares. Grandes e ruidosas festas 

em que a reciprocidade gratuita vai dia a dia, festa a festa,  cedendo lugar a diferentes 

formas de concorrência e competição entre competentes, submetidos aos novos 

especialistas em transformar convivência em entretenimento, ali, onde a celebração 

pouco a pouco se perde, ou se abre a transformar-se em  diferentes e performáticas 

demonstrações públicas de ilusória excelência?  

Pois quando, em uma direção, os fregueses e paroquianos privatizam a festa do 

adro da igreja, e aos poucos levam o melhor e mais desejado dela para o interior de 

casas com portas e janelas fechadas, ou quando, na outra direção os espaços ao redor de 

uma velha igreja vão passando da festa à feira, o melhor e o mais realista talvez seja 
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mesmo soltar os cavalos pelas ruas e, entre altos sons de alto-falantes, ir dizer a outros 

deuses – mas não os antigos deuses pagãos de um passado galego – que talvez agora 

tenha mesmo chegado a hora deles.  

Os acontecimentos da semana de julho concluída no dia 25, quando a Galícia e 

toda a Espanha comemoram a Festa do Apóstolo Santiago, foram em Santiago de 

Compostela suficientemente importantes e intrigantes para merecerem o relativo 

esquecimento. O ano era 1992 e, ademais de ser na Galícia as vésperas de um “Ano 

Santo Compostelano”, aquele era o tempo reservado aos solenes festejos dos “500 Anos 

da Conquista da América”. 

Por toda a parte realizaram-se festividades comemorativas e multiplicaram-se 

encontros de estudos a respeito do “tema” em quase todo o país. É bem verdade  que por 

toda a parte repetiram-se também passeatas, eventos de praça e conferências de repúdio 

e protesto “a los 500 años”.  

Nos próprios dias dos festejos do Apóstolo em Santiago circulava por 

Compostela um cartão postal e um pôster onde, por debaixo de uma cena com seres de 

uma antiga Espanha e de um arcaico catolicismo ibérico, uma frase nada solene dizia 

em bom espanhol: “me caigo en el Vº Centenário”. Mas havia mais. Durante o mesmo 

ano de 1992 celebrava-se em Sevilha a “Grande Feira Internacional”, e os espanhóis não 

pouparam nem dinheiro e nem imaginação para torná-la – como acabou sendo de fato – 

um acontecimento inesquecível.  
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Este livro 

Quem leia os capítulos deste livro verá que, escritos por um antropólogo, eles 

não almejam ser uma rigorosa etnografia sobre alguns rituais religiosos da Galícia. o 

que escrevo aqui deve ser lido como crônicas-etnográficas assumidamente livres dos 

deveres textuais da ciência e da academia. Que eles valham como descrições 

entremeadas com narrativas e algumas  imagens a cores ou  em preto-e-branco
1
.  

Teorias e análises teóricas que povoaram o começo, o meio e o final de outros 

escritos meus, mal irão aparecer aqui. E quando alguma acaso emerja de uma página 

será apenas com o valor de um breve e quase dispensável comentário. De igual maneira, 

e também ao contrário do que escrevi em outros momentos, o recurso ao diálogo com 

autores e escritos de teoria antropológica ou mesmo de etnografias de Galícia e de seus 

rituais será bastante raro aqui. 

Em meio a outras pesquisas junto a aldeias e pessoas de aldeias das cercanias 

de Santiago de Compostela, vivi a sós ou acompanhado de “gente de lá” momentos de 

feiras e festas, tanto na própria Santiago de Compostela quando em pequenas cidades e 

aldeias, sobretudo entre Brión e Negreira, onde situei o lugar de  minhas pesquisas de 

campo. E, entre todos, a nunca esquecida  Santa Maria de Ons e suas aldeias. 

O corpo coberto de cores está dividido em duas partes. Uma delas dedicada a 

festas, rituais e acontecimentos – entre previstos e inesperados – vividos e aqui descritos 

por mim, durante uma Semana Santa e a Festa do Apóstolo, celebrada em julho de um 

já distante 1992.  

Assim, o primeiro capítulo trás  uma descrição da Semana Santa que presenciei 

em Santiago. E o que eu escrevo sobre ela deve ser lido mais com o pensamento e 

imaginário centrado em Gaston Bachelard do que em Bronislaw Malinowski.  

O segundo capítulo nos leva de Santiago a Padrón, não muito longe. Ali o final 

da Semana Santa se mescla com uma rara e fascinante festa em que o que afinal se 

celebra e ninguém menos do que “el caballo”. 

É a “Semana de 26 de Julio” e a grande, polissêmica e atrativa Festa do 

Apóstol em Santiago de Compostela o que busco traduzir, com evidentes muitas 

limitações. E como tanta na Espanha quanto em outros mundos boa parte de uma 

                                                 
1
 Estou editando este trabalho em três versões: uma leve e sem imagens, uma com imagens em preto-e-

branco e outra com imagens a cores. No momento em que crio e escrevo não sei ainda se O corpo coberto 

de cores será um dia  editado como um livro em papel, ou se apenas será espalhado por aí com os 

recursos da eletrônica. 
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celebração e de uma festa é a música, um capítulo seguinte traz da festa não a sua 

musicalidade, mas algumas observações sobre interações entre pessoas  ao redor do que 

se toca, canta e, em alguns momentos, dança. 

No quinto capítulo descrevo o acontecer de uma missa-ritual-espetáculo que de 

um modo inesperado teve algo a ver com os festejos “de los 500 anos”. Estranho que se 

tenha convidado um artista negro e uma encenação que lembra uma revolta de escravos 

no passado do Brasil Colônia. E tenha trazido para a frente da grande e ancestral 

Catedral de Santiago artistas negros em maioria, para bradarem, entre cantos e toques de 

tambor, palavras de uma revoltada e poética prece. Palavras ora poetadas, ora 

musicadas, que em plena noite de Santiago de Compostela, na grande e lotada praça 

fizeram ecoar fortes frases intercalando o Português com outras entre antigas linguagens 

da África.  

Possivelmente o capítulo mais inesperado e agudo deste livro seja aquele em 

que faço interagirem notícias de notícias de jornais  galegos com os acontecimentos que 

de surpresa presenciei ao redor e no interior da Catedral de Santiago. Foi quando um 

inesperado “Povo de Gaia”, após percorrer a pé longos trechos do Caminho de Santiago, 

finalmente chegou a Compostela. Algumas festas ritualmente colocam conflitos 

simbólicos em cena. Outras  geram em palcos da vida social os seus conflitos.   

Uma segunda parte de O Corpo Coberto de Cores é dedicada a pequenas festas 

de aldeias galegas. Foi nelas que eu vivi a maior parte de meus dias de Galícia. E foi 

entre suas gentes e seus momentos de trabalho cotidiano ou de festas de calendário, que 

busquei mergulhar em uma “Galícia profunda”.  

Agora não são mais as grandes e solenes festejos em  centros de cidades, mas 

as pequenas e comoventes festas patronais, realizadas quase sempre ao redor de uma 

igrejinha de pedras de uma aldeia o que trago a este livro. Entre a Festa-Romaxe de 

Santa Mínia, que atrai ainda pessoas de perto e de longe para o lugar de Pedrouzos, em 

Brión,  e a pequena festa dedicada a San Xurxo (Jorge) em Gonte,  aldeia de Negreira o 

que celebro, entre pequenas descrições  e algumas imagens. 

Os relatos do que vivi na Galícia estão  escritos em outros livros de uma série a 

que ao longo dos anos me dediquei. todos eles são sobre a Galícia e os galegos, e a ela e 

a eles são dedicados. Uma relação ao final deste livro os reúne.  

Minhas narrativas se acompanham de pequenas imagens. Elas  são 

fotos em preto-e-branco.  E é mesmo estranho que assim seja, em um livro 
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que tem a palavra “cores” em seu título.  Elas foram tomadas com 

máquinas hoje consideradas antigas – quase peças de museu. Foram 

realizadas “no calor da hora” e, portanto, sem os cuidados essenciais de 

quando quem fotografa é um artista e, não, um antropólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São fotos mais sugestivas do que descritivas. Em alguns momentos 

poderão estar “dizendo com uma imagem” o que de fato estava 

acontecendo, tanto no momento real em que foram tomadas, quanto no 

correr da narrativa. Outras não. Elas apenas comparecem para que com 

uma outra linguagem eu comparta com que  leia e veja o que se desdobra 

aqui, momentos  do que vivi e que me tocaram. 
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Os dias de roxo e verde 
a Semana Santa em Santiago de Compostela 

 
 

O Domingo de Ramos - a procissão do verde 
 

Em um lugar como este, Santiago de Compostela, onde tudo deseja ser de 

pedra e bronze, sagrado e misterioso, fica mais fácil compreender uma pequena 

diferença entre os dois tipos de rituais, convergentes a um terceiro, que acabam sendo 

quase tudo o que há para se viver como a vida cerimonial coletiva mais frequente entre 

os fiéis católicos.  

Na peregrinação a Compostela, um devoto cristão, um errante de busca de 

símbolos e de sentidos, um viajante ou mesmo um turista caminham dias e dias, vindos 

de um lugar a um outro. Vindos de um qualquer ponto de partida -  uma capela, uma 

igreja, uma estação de trens, um início de estrada -  até a porta e, depois, o interior de 

uma catedral milenar. O peregrino é a pessoa quem se desloca em direção ao sagrado. 

Nos rituais públicos e de rua durante a Semana Santa, de alguma maneira 

acontece o seu oposto. Agora, conduzidos por uma pequena multidão de 

acompanhantes, entre especialistas rituais, fiéis devotos e curiosos, são os símbolos de 

um mundo sagrado os que saem de seu lugar de estância e residência, e percorrem 

espaços da cidade. Cruzes, imagens de santos ou outros objetos que recordem ou 

simbolizem o que se comemora, andante e cerimonialmente entre as ruas de uma cidade 

A procissão ou o cortejo cerimonial – como nas Festa de Nossa Senhora do Rosário, no 

Brasil, entre ternos de congos e de moçambiques – celebra em sua errância coletiva  o 

lento desfile de uma  bandeira consagrada, ou de uma venerada imagem de um santo. 

A missa católica recobre a terceira situação. Agora, sacerdotes e fiéis devotos  

reúnem-se em um lugar sacralizado para concelebrarem um ritual de presença e 

memória.    

Mas estamos em Santiago de Compostela e, primeiro nas ruas, e, depois, em 

igrejas, cumpre celebrar a memória de um crucificado. Afinal, o que se vive ou 

representa aqui, entre estas ruas calçadas de antigas pedras e nesta imensa praça, onde 

tudo o que há ao redor de prédios de outros séculos é um espaço urbanamente 
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desmesurado, para que as pessoas caminhem pelas ruas e depois se congreguem entre a 

milenar catedral os edifícios do poder de estado, e o antigo Hostal de  los Reyes 

Católicos,  o “hospital” que em outros tempos abrigou peregrinos e que hoje é mais caro 

e seleto hotel de Santiago de Compostela? O que se quer fazer ou dizer entre gestos e 

objetos de culto, aqui, entre outras igrejas e esta Catedral, sem dúvida o grande edifício, 

a enorme e harmoniosa construção de incontáveis mãos ao longo de anos e anos, e que 

agora nos assiste, passantes da Procissão de Ramos?  

E do que vale caminhar por entre os raros estudantes da Universidade que não 

viajaram às suas cidades no “feriado da Semana Santa”, e os muitos turistas galegos, 

espanhóis e de mais longe, que em direção oposta acorrem a esta cidade munidos de 

terços e de máquinas fotográficas, para conviver com a fé e as imagens que em casa 

relembrem quatro ou cinco dias inesquecíveis? 

Para quem está em Santiago de Compostela e vive entre as ruas da cidade esta 

festiva procissão de início da Semana Santa, por certo não se trata apenas de crer. Trata-

se, também, de tornar visível uma fé que se partilha como crença.  Importa colocar nas 

ruas e fazer desfilar o cortejo das imagens, por alguns momentos retiradas dos seus 

milenares locais numa igreja, junto com as duas colunas de fiéis que de um lado e do 

outro da rua silenciosamente, ou entre cantos e orações, desfilam com ramos de palma 

tão artisticamente entretecidos.  

E então podemos voltar por um momento à metáfora da diferença entre a 

peregrinação dos dias comuns - menos para o próprio peregrino - e os cortejos 

cerimoniais de rua. Na peregrinação alguém, ou um pequeno grupo de pessoas, desloca-

se de um lugar determinado até um outro lugar tido como simbolicamente sagrado: a 

cidade de Santiago, a Catedral de Santiago, a “tumba do apóstolo”.  Ouvi dizerem em 

Santiago de Compostela que “peregrino” é quem viajava devotamente a Santiago, 

“romeiro”  quem ia a Roma e, “cruzado”  quem viajava a Jerusalém. E nem sempre 

como “homem de armas” montado a cavalo. 

Quando chega ao lugar central do peregrinar, o fiel – não o turista, claro, ou o 

curioso cultural, o aventureiro de caminhos – imagina que se dá a ver a outros em nome 

de quem acredita haver feito a sua caminhada ao longo de vários dias. Peregrino, ele 

oferece a Deus, a Santiago ou a um outro ser-de-devoção o seu corpo cansado e errante 

de uma viagem repleta de quilômetros e de acontecimentos, não raro escritos em um 

“diário e peregrino” que em alguns casos pode até mesmo vir a ser mais um livro sobre 

o assunto.     
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Em uma outra situação, a do cortejo pelas ruas da cidade,  são seres sagrados 

em suas imagens,  ou são outros símbolos benditos e sacrossantos,  como as folhas  de 

palmeiras do Domingo de Ramos,  aqueles e aquilo que sai do seu lugar e desfila, em 

andores ou nas mãos de devotos, pelas ruas da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduzidos cerimonialmente em procissão e carregados no alto, imagens 

sacras são decoradas para serem solenemente dadas a ver. São levadas em procissão, em 

cortejos entre imagens, e de pessoas, entre figurantes dos andores, fieis acompanhantes 

e assistentes curiosos.  Com um  quase exagero de adornos e flores, em seus andores as 

imagens de “Nossa Senhora” ou de “Jesus Cristo” deslocam-se e desfilam de uma 
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maneira especialmente solene. São levados para serem acompanhados devotamente. E 

também para serem vistos em movimento, para serem reverenciados em sua breve 

errância e depois devolvidos ao seu lugar de origem: uma igreja, um altar, um nicho. 

Nisto os santos de andores e os peregrinos andejos se assemelham. Todos saem de um 

lugar de origem, vão a um lugar cerimonial e retornam a um ponto de partida. 

Assim, quando a Procissão do Domingo de Ramos chegou à igreja que se 

supõe haver sido construída nos tempos de Francisco de Assis, ou por ordem dele, ela 

por um momento parou do lado de fora e fez também estancarem os tamborileiros e 

corneteiros, vestidos todos com longas túnicas negras e cobertos, a cabeça e o rosto, 

com capuzes roxos.  

Ao lado de três frades com longos mantos brancos e vermelhos, cruzes de prata 

com correntes ao longo do peito, e segurando candelabros e ramos de palmeiras, os 

encapuzados eram de fato os seres mais solenes entre todos os integrantes de uma 

procissão simples demais para ser espanhola, mesmo numa Galícia muito distante da 

Andaluzia. 

Um pequeno grupo de jovens, mulheres e homens, acompanhados de violões e 

cantos de liturgia moderna esperava pelos romeiros desta breve viagem do Adro de San 

Francisco até a Praza do Obradoiro. Juntos e acompanhados pelas duas fileiras de fiéis 

sem roupa especial alguma, eles contribuíam a criar a memória da cena da “entrada 

triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém”, com o agitar das palmas e de ramos de loureiros 

e de oliveiras,  sob os aplausos dos que assistiam os que desfilavam. Os aplausos eram 

alegres, como em um cortejo festivo, como em uma boa cena profana e pública filmada 

pela  televisão. Afinal, o Domingo de Ramos ainda é um último dia de alegria, até do 

Domingo da Páscoa. 

Como representar em um cortejo pelas ruas de Santiago, nesta manhã de 

domingo  a cena evangélica que um frade leu na igreja antes de se sair de novo  às ruas? 

Uma imagem colocada no andor, para ser levada e devotamente vista, um Jesus 

montado em um burrico, dois anjos-crianças à frente e dois homens com piedosos 

gestos de louvor atrás.  

Bem ao contrário das outras imagens dos andores, pois elas carregam apenas 

um personagem sagrado, no andor principal a figura errante e central deste Domingo de 

Ramos representa uma cena. Representa visualmente a mesma cena que os fiéis 

acompanhantes, com suas longas e adornadas palmas nas mãos imaginam estar 

retratando outra vez. No primeiro domingo da Semana Santa em Santiago de 
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Compostela o cortejo desfila diante da praça principal da grande Catedral de peregrinos 

a cena de um homem-divino que, adiante, será encenado em outros momentos sendo 

procurado, entregue, abandonado, preso, julgado, condenado, dado ao martírio na cruz,  

morto e, afinal, ressuscitado de entre os mortos.  

No entanto, tal como acontece em tantas outras celebrações católicas e públicas 

de semanas santas, no Brasil, na Espanha e na América Espanhola, há uma grande e 

intrigante diferença entre o que se passa nos dois domingos que inauguram e encerram 

os festejos, com cenários divididos entre o interior das casas, o interior das igrejas e as 

ruas e praças da cidade.  

A primeira glória, efêmera, ilusória e anterior à morte, é pública e vivida nas 

ruas, ao longo do cortejo triunfal de Ramos. A igreja reserva a este domingo de festa 

uma grande cerimônia, muito embora oficialmente ainda não estejamos dentro dos dias-

de-feriado da Semana Santa. As palmas são, primeiro, um símbolo de reconhecimento e 

de louvação pública. São, depois, um piedoso objeto caseiro de devoção popular. 

Abençoadas pelo sacerdote elas são levadas para as casas e costumam ser guardadas 

como um objeto de reconhecida proteção familiar do sagrado.  

Eis um desses momentos em que a religião estreita as suas fronteiras com a 

magia. Ao contrário do que acontece no Brasil, as palmas aqui são em maioria 

trabalhadas artisticamente, e são delicadamente adornadas. A natureza da planta passa 

por um cuidadoso trabalho da cultura antes de ser o símbolo da fé piedosa. 

O segundo momento de glória é muito pobre de celebrações públicas, nas ruas 

e em cortejos ou dramatizações. Depois de ser preso  - momento muito celebrado entre 

os “Farricocos”, de uma suspeita origem espanhola, na Cidade de Goiás, no Brasil - e 

após ser julgado, condenado, martirizado e morto, Jesus Cristo é sepultado fora dos 

muros da cidade. 

No terceiro momento – “ao terceiro dia” - está escrito que Jesus Cristo retorna 

à vida e reencontra as “santas mulheres”, os discípulos a caminho de Emaús, e também 

os seus fugitivos apóstolos. Há raras celebrações desses eventos no mundo católico de 

tradição ibérica aqui em Santiago de Compostela.  

Os rituais públicos da Semana Santa quase terminam nas vigílias e entre 

solenes missas de glória, algumas delas secularmente celebradas na meia-noite do 

Sábado para o Domingo da Ressurreição. Cristo volta á vida, e este é todo o 

desaguadouro de sentido e de fé do cristianismo.  No entanto, longe dos incensos das 
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igrejas, o momento mais afetivo da lembrança de tudo isto é vivido em uma ceia 

doméstica, à volta do círculo de familiares, parentes e alguns vecinos.  

Por que será tão público e festivamente solene o Domingo de Ramos?  E por 

que tão preso entre paredes, as da igreja e as das casas familiares, o Domingo da 

Ressurreição? Por que, fora casos e cenários muito raros e teatrais, como em Nova 

Jerusalém, em Pernambuco, não há celebrações publicas que dramatizem um momento 

para o qual deveria convergir toda a Semana Santa?  

Afinal, há aqui toda uma sucessão de pequenas cenas evangélicas de uma rara 

beleza: “a quem procurais?”, o encontro das “santas mulheres” com o anjo; o anúncio 

delas aos apóstolos assustados, o reencontro terno no caminho de Emaús, a aparição de 

Jesus ressuscitado aos apóstolos, as suas palavras e, no final, a cena de Tomé, o 

desconfiado.  

Na missa solene que celebra tudo isto, entre breves palavras o padre lembrará 

que Cristo “voltou dos mortos ao terceiro dia”. E ele não ressuscitou apenas para não 

morrer nunca mais. Voltou dos mortos para fazer cumprir-se em todas as pessoas 

crentes a sua promessa: assim também acontecerá com elas. Conosco? Com todos, eles 

e nós, os que através dos tempos aprenderam a crer que o morto na cruz é o Filho de 

Deus, e  deverá livrar da morte o morto fiel? Afinal, depois de alguns dias de dor e 

tormento, comemora-se nada menos do que a vitória da vida sobre a morte. Haveria 

festa mais maravilhosa? 

Há justamente aqui um momento intrigante, e ele dá mesmo o que pensar.  

Entre dias de temor e memória da dor, este primeiro Domingo é de festa e todo o tom 

que o celebra é alegre. Nem mesmo vestidos de roxo os sacerdotes já estão, e apenas 

alguns mascarados usam esta cor soturna entre os verdes das palmas.  

Mas acontece que o cortejo dos mascarados cobertos de negro-e-roxo, e com 

estridentes trompetes à frente do cortejo, parece pesado e muito solene, demasiadamente 

soturno. Tudo é um peso enorme no vagar dos passos e nas expressões do corpo, já que 

os rostos estão inteiramente ocultos, e deixam de fora e na sombra apenas o par de 

olhos.  O toque processional, lento e pesaroso, acompanha o que deveria ser um cortejo 

entre gritos de júbilo e de alegria. E assim o cerimonial contrasta com a leitura ingênua 

e amorosa da passagem evangélica deste dia e do que dele se rememora: a alegre 

“entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém”.  

É bem verdade que nos momentos de chegada na igreja ouvem-se rojões ao 

longe, como nas alegres festas de santos das aldeias galegas e dos povoados e arraiais 
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portugueses e brasileiros. Mas onde estavam as estridentes e festivas gaitas, e as 

pandeiretas festejadoras campestres da alegria rústica da Galícia. As mesmas que em 

outras festas respondem pela música dos intervalos entre cerimônias religiosas. Se se 

supõe que o povo judeu, cuja alegria se rememora diante da  passagem do “mestre”, do 

“messias”, bradava gritos de júbilo e cantava, onde estão agora os gritos de alegria e os 

cantos tão frequentes em outros festejos?  

A procissão pelas ruas rememora o júbilo popular do atestado público da 

chegada de um benfeitor pobre como eles, pois vem montado em um burrico cedido. 

Porém um pobre errante também majestoso. Pois ele será coberto de gritos de glória e 

de um quase atestado de realeza. E diante deles lembra o Evangelho que alguns jogaram 

ao chão as mantas do corpo.  

No entanto, repito, toda a alegria do dia de Ramos aqui em Santiago de 

Compostela é representada apenas com o sacudir tímido das palmas em silêncio, e é 

acompanhada com o bater de frágeis aplausos, quando o andor da cena entra pela igreja 

adentro, depois de uma procissão lenta e seguida do andamento quase fúnebre dos 

tambores e clarins dos misteriosos mascarados.   

    O contraste entre a pobreza de gestos de júbilo e uma antecipação dos 

momentos de tragédia e de dor dos dias seguintes, nos sons do cortejo e no passo lento e 

pesaroso dos mascarados – vários deles caminhando descalços - bem poderia sugerir, 

uma vez mais, a proclamada vocação do espanhol ao solene marcial, às cenas de  

sangue e à teatralização barroca da dor. Mesmo que este duvidoso mito da cultura 

espanhola seja verdadeiro para a Espanha, tomada no seu todo, não deveria ser tão 

verdadeiro nessas suaves terras da Galícia. As suas festas muitas vezes se parecem mais 

com os alegres e ingênuos festejos dos portugueses, na outra margem do rio Minho, do 

que com o suposto peso solene e sangrento das festas da Espanha mais ao Sul. Galegos 

não são sequer dados a touradas, dentro e fora de festejos religiosos.  

 Como celebrar a história deste único momento alegre e triunfal, até quando a 

alegria retorne na meia-noite de sábado para domingo? Em alguns lugares aqui mesmo 

na Espanha, é possível que haja uma encenação mais teatral desta “entrada triunfal”. 

Uma pessoa real vestida de Cristo e personificando-o virá de um lugar “fora da cidade” 

para dentro dela, em meio a um cortejo de figurantes e fieis que deverão se fazer de 

verdadeiros atores aclamadores. Deverão agitar palmas no cortejo-drama e não na 

igreja, depois dele, quando o andor entra pela igreja e é estacionado ao lado do altar. 
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 As pessoas devotas e os especialistas das cerimônias católicas  que 

provavelmente não saberão “representar” o horror do martírio e da morte de Cristo  

entre quinta e sexta-feira, também não sabem, não querem ou não devem “representar” 

o júbilo da glorificação pública de Jesus  hoje, neste Domingo de Ramos. 

 De fato a Semana Santa na Espanha tende a ser um amoroso exagero de 

celebrações do sofrimento e da morte. Talvez esses mascarados de confraria, com suas 

vestes roxas e negras na Procissão de Ramos, sejam a provável antevisão dos dias de 

uma crescente rememoração da morte de Cristo. Eles marcam com os seus passos 

lentos, confessados e pesadamente solenes, a proximidade do martírio.  

Talvez a própria encenação dos dias de drama aqui na Espanha culmine, como 

em tantos lugares do Brasil e de toda a América Espanhola, nos rituais da morte na cruz, 

deixando bem pouco de festejos para as memórias da ressurreição de Cristo. Fiquei 

sabendo que na Festa de Cristo no Fisterra estaria o único lugar em toda a Galícia  onde 

se encena dramaticamente também a Ressurreição de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Também das próprias pessoas acompanhantes não se exige e nem se espera uma 

convincente “representação” teatralizada. Vimos já que em duas filas longas, entre 

palmas, oliveiras e outras plantas parecidas, os acompanhantes do andor e dos 

mascarados seguem o cortejo em um quase solene silêncio. E já que sequer se reza ou 

canta pelo caminho - mas apenas antes da saída e depois, de volta, quando dentro da 

Igreja - o rito se resume em apenas caminhar acompanhando. 
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A celebração da vida exaltada e ameaçada no Domingo de Ramos, assim como a 

celebração da vida renascida e vitoriosa sobre a morte no Domingo de Páscoa não são 

cerimônias que se celebrem dramatizando e, assim, tornando a cena evocada uma 

encenação reverenciada por fiéis transformados em atores, personagens festivos de um 

drama único. 

 Se a procissão de la borrequita conduz pelas ruas de Santiago um andor que 

encerra o que se rememora: a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém, aclamado 

pelo povo que nos dias seguintes o negará e o condenará - tal como lembrou o frade 

orador antes da saída do cortejo - as celebrações anunciadas para os dias seguintes em 

Santiago deverão realizar quase o oposto. A Via-Sacra é um desfile cerimonial de um 

grupo de fiéis ao longo de uma sequência de quadros ou de lugares-símbolos que 

representam as catorze cenas do julgamento, do suplício e da morte de Jesus Cristo. 

 Assim, entre dois domingos de celebração não dramatizada da remuneração de 

vida e do jubilo - efêmero no primeiro domingo, eterno no segundo - a Semana Santa 

exagera rememorações dramáticas do sofrimento e da morte sob o martírio. 

 Na procissão de Ramos e na Via Sacra Jesus Cristo é um personagem. No 

primeiro momento ele é quem desfila; no seguindo ele é alguém  diante de quem se 

desfila.  

 

Quinta- Feira 

A Cerimônia do Lava Pés 

  

O que se rememora são cenas de ultraje. Quem glorifica o Filho de Deus é um 

bando anônimo de populares, de tal sorte que esta é uma passagem dos evangelhos de 

que não se guarda um único nome de pessoas, da mesma maneira como eles serão 

vários nas cenas das sequências seguintes do “drama da paixão”. 

 Quem aqui esteja, está diante da lembrança de um ser ultrajado, embora um 

Deus entregue à morte em um sacrifício público na cruz. Mas tudo é uma encenação em 

que a grande dor de quase nada deveria valer, porquanto a gloria da ressureição tanto 

nos evangelhos quanto agora, no que aqui se representa já está anunciada e antecipada.  

Assim sendo, em termos bem ibéricos, mesmo quando se sabe – ou se crê – que o 

homem morto na cruz será mesmo uma divindade humanizada renascida três dias mais 

tarde, os dias-da-dor valem pela evidência de cada momento da própria dor, antes, numa 

história de milênios; agora, quando ela de novo é ritualmente rememorada. A humildade 
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de um homem-deus que lava com água os pés dos discípulos; o sofrimento no Horto das 

Oliveiras, o abandono dos seus, a “traição de Judas”, a “negação de Pedro”, o 

julgamento injusto, os ultrajes e as dores, a coroa de espinhos, o caminho do Gólgota. 

Cada momento, cada sequência da humilhação e da dor de Jesus, tudo o que houve e 

ficou registrado como “a paixão e a morte de Jesus Cristo”, ora simplesmente se lê, 

como em qualquer domingo, ora se rememora ritualmente com uma dramaticidade de 

assustar qualquer protestante. 

 Hoje é a quinta-feira e a grande cerimônia pública é a encenação do “lava-pés” 

na Catedral de Santiago. Na cerimônia evangélica, quando Jesus ceia pela última vez 

com os seus discípulos, um dos quais o nega com medos, depois de haver sido instituído 

como “cabeça da igreja”, e um outro o trai e, depois,  transforma-se no próprio símbolo 

humano da traição, há dois acontecimentos ancestrais que o próprio bispo reconstrói 

neste jueves santo, uma como ato religioso tornado rotineiro; a outra rememorada 

apenas uma vez a cada ano, neste dia. 

 Na leitura dos evangelhos, o Cristo abençoa e consagra primeiro o pão sem 

fermento da Páscoa Judaica e, depois, o vinho. De modos diversos os cristãos de logo 

após – quando ainda este nome, “cristão” ainda não havia – retomam este mesmo gesto 

ora como algo meramente metafórico, ora como alguma coisa de fato metonímica. E 

haverá séculos de polêmicas, lutas e mortes por causa disto, ou de “isto”. Pois “isto” é 

de verdade, ou apenas representa “o meu corpo”?  

 Entre os católicos, o que se rememora na “instituição da eucaristia” desta Quinta 

Feira, é um definitivo deslocamento. Pois se acredita ritual e vivencialmente que Cristo 

desloca  quem deve morrer, de pessoas outras (como em rituais  “pagãos” de seu tempo) 

ou de animais a serem sacrificados (como entre os judeus),  para um homem-deus (outra 

matéria de intermináveis polêmicas) que deve morrer para viver. E, mais,  para com a 

sua re-viva, doe a vida eterna a todos os que a mereçam.  

 Assim, desde um ponto de vista cristão, católico ou não, o sacrifício dado por 

Jesus a um Deus-Pai, desloca-se da natureza (não mais homens ou animais) para uma 

sobre-natureza: o próprio Deus humanizado. Desloca-se da destruição irreversível para 

a transformação repetível. Isto é, desloca-se do ser vivo que é destruído - morto e/ou 

queimado - para as espécies de pão e de vinho que podem ser contínua e facilmente 

reproduzidas e partilhadas infinitas vezes.  

 Nessa  “Quinta-Feira Santa” rememora-se o momento em que o Cristo se dá 

antes de ser dado. O acontecer em que, diante da mesa da ceia pascal, através de um 
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ritual sagrado entre os judeus como ele,  ele se oferta como sacrifício repartível e 

salvador daqueles que dele participem. E o faz antes de ser entregue e martirizado, 

como um sacrifício único, historicamente irrepetível, mas ritualmente reprodutível seja 

na missa de cada dia (ou domingo), seja em um dia especial como esta única quinta-

feira.  E é isso a grande Catedral em Santiago de Compostela rememora hoje.  

 Ato seguido relembra-se aqui a cena do lava-pés dos discípulos de Cristo. 

Recorda-se que Jesus desveste-se de uma túnica, toma sobre o ombro uma tolha e, um 

por um, lava os pés de seus seguidores.    

 Este gesto nos Evangelhos aparece depois que é dito que havendo Jesus amado 

os seus discípulos, amou-os até o extremo. O arcebispo acentua isto na homilia, antes 

que ele próprio se dispa do casulo, da alba e de outras vestes-símbolo de seu poder 

religioso, para lavar os pés de doze homens adultos “da nossa comunidade”, vestidos de 

ternos pretos, costumeiros - e não revestidos com supostas túnicas dos apóstolos”, como 

eu vi acontecer em alguns lugares no Brasil.  

 Toda a encenação que rememora a Ceia de Cristo unifica três afetos, anunciados 

como gestos e símbolos do “ser cristão”: o do amor, o do sacrifício por amor, e o da 

humildade do ser amoroso, também por amor. Cristo despoja-se antes de ser despojado 

e dá-se antes de ser dado. Há em tudo uma evidente pré-figuração. Ele se despe para 

lavar os pés de outros por amor e, depois, será despido, revestido de vestes de escárnio e 

terá os pés cravados - o que não se faz com outros crucificados - na cruz de sua morte. 

Um ser tornado solitário entre tantos, isolado, excluído da presença dos seus que fogem 

e deixam na cena da morte apenas as mulheres; humilhado ao extremo, sacrificado 

enfim. Tudo tal como se crê e se exagera cerimonialmente em algumas representação da 

Paixão de Cristo” na Espanha e na América Latina. 

 Ora, tudo na cerimônia de Jueves Santo na Catedral de Santiago de Compostela 

rememora a cena da Ceia, mas se encena isso para recriar o sentido dos afetos de Cristo 

naquele momento, “naquele tempo”. Na própria Ceia um seguidor sai para trai-lo, 

Judas. Outro, Pedro, discute com ele e não aceita que Cristo lhe lave os pés. Jesus, antes 

o depois disto o acusará não de traidor, o que o condenaria, mas de esquecimento, de 

negação. Eis que ele dorme no Monte das Oliveiras enquanto Jesus sofre acordado, ele o 

nega no momento do julgamento de Cristo, depois do gesto impetuoso de ferir um 

soldado com a espada. 

 Sendo a memória encenada de uma cena de renúncia, sacrifício e humildade, 

tudo se passa reproduzindo isso, até no gesto público de um bispo lavando os pés de 
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homens comuns e escolhidos para e por serem exatamente isto: comuns, anônimos. Em 

que outra cena civil ou religiosa na Espanha existirá uma tal inversão momentânea w 

metafórica de papéis? 

 No entanto, entre o altar e a grande nave da Catedral tudo é solene e grandioso. 

A cena da máxima humildade é representada com uma grandiosa exuberância de atos e 

objetos de igreja: o incenso e o coral invisível; a sequência cerimonial de gestos do 

arcebispo, o seu coadjutor e os outros padres da cidade, coroinhas e ajudantes. O nobre 

aparato das vestes, riquíssimas e vermelhas ainda, mais do que roxas. O uso de cálices e 

outros objetos de ouro e joias, num distanciamento exagerado de algumas intensões de 

retorno à pobreza e à simplicidade da  Igreja pós-conciliar.  

 Claro, há explicações para esta metáfora do despojamento recriada com 

magnificência, e isto é usual em outras religiões. Mas eu esqueço agora a “razão 

prática” desta inversão e penso em uma outra. Entre a igreja primitiva das catacumbas 

cujos rastros pude ver em Roma, e a igreja pós-conciliar que  em parte creio haver 

vivido em Assis, uma igreja intermédia não pode deixar de simbolicamente lidar com 

um Cristo ao mesmo tempo despojado e magnífico.  

 De algum modo o que se quer representar não é apenas um Deus retornado por 

direito à glória e a magnificência de sua absoluta divindade. Ele é também um ser que 

os tempos e os modos tornaram rico. E não apenas rico como metáfora, como um 

supremo doador amoroso de bens e de virtudes. Ele é rico em si-mesmo, como um ser 

representado.  

 Há muito mais do que uma intenção calculada de evidenciar um qualquer poder 

legitimador à Igreja que o rememora hoje, entre a “instituição da eucaristia” e o “lava-

pés”, mesclando em um mesmo lugar e dentro de uma mesma sequência de rituais-de-

memória, o escarnio e a glória, o supremo abandono e a adoração, a lembrança do corpo 

a ser desvestido, ensanguentado e morto, e a presentificação do seu oposto, no ouro, nos 

veludos, na grandiosidade do lugar onde tudo se rememora. E também  entre os gestos  

eloquentes, ritualmente lentos e solenes destinados a evocar um homem nazareno, filho 

de um carpinteiro que antes de ser traído, negado, esquecido e humilhado até à morte -  

e a “morte da cruz” - lavou os pés de seus seguidores. 
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A Procissão do Cristo Flagelado 

 As imagens são de novo cenas, como as do andor do Domingo de Ramos. Ou 

então elas compõem outras cenas, como a mais central de todas: um Cristo Flagelado 

que saiu de seu nicho na igreja de San Augustin, e a ela retornou em uma solene  

procissão. 

 No “drama da paixão”, cujo desfecho agora se rememora, um salvador flagelado 

e dado depois à morte, é uma vez mais solenemente conduzido pelas ruas. Esta 

procissão e bem simétrica à do Domingo de Ramos. Apenas enquanto uma relembra um 

momento de acolhimento, reconhecimento e glória, no Domingo de Ramos, a outra 

rememora o seu oposto: a máxima humilhação de um homem negado pelos seus, 

acusado pelos outros e levado à morte diante de uma multidão zombeteira e enfurecida.  

Mas tanto lá quanto aqui tudo se reveste da mesma solenidade. Assim, uma 

imagem de Cristo flagelado é levada como se quem estivesse ali fosse um ser de 

adoração e, não, um ser humilhado. Portanto não se trata propriamente de uma 

representação do que houve, daquilo que se lê nos evangelhos e daquilo que se 

representa dramaticamente em Nova Jerusalém, no Nordeste do Brasil.  

Tal como no Domingo de Ramos, nesta processão de sexta-feira a imagem de 

Cristo flagelado é acompanhada pelas mesmas silenciosas fileiras de fiéis e pelas 

confrarias de encapuçados, ao som ritmado de tambores tristes e, hoje, junto com clarins 

estridentes. Com os seus rostos escondidos atrás de capuzes de cetim algumas pessoas 

da cofradia – todos homens, imagino -  caminham com os  pés descalços. E este  é  o 

único sinal visual de despojamento. 

 Lembro-me de um tempo de minha infância e juventude, em que sobretudo a 

quinta e a sexta feira “santas” eram dias de um assumido ou imposto tempo de pesar. 

Desde as músicas do rádio até o ar das pessoas e das casas. Esse tempo terá passado. Ao 

lado das rememorações da Paixão de Cristo, tudo o mais são ares e gestos de alegria. 

Talvez porque em uma cidade como Santiago a Semana Santa seja também um lugar e 

um tempo de turismo. E lembro que a cidade está cheia da saltitante e curiosa presença 

deles. Quase todos os que assistem as cerimônias de rua me parecem turistas curiosos 

que mais querem ver e fotografar o inusitado, do que partilhar do sentido simbólico do 

se se rememora.  
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Na noite muito fria de uma primavera que prolonga o inverno, e clara de uma 

alva lua branca, as pessoas do lugar e de fora reencontram-se e estão alegres. Assim, o 

ritual de lembrança de um  acontecimento solene e tristíssimo para os cristãos, 

entremeia breves momentos de respeitoso silêncio, em mio à alegria dos reencontros 

entre as pessoas.  

 Em outras festas religiosas aqui na Galícia e na América Latina,  observei o 

mesmo pendular entre ares de respeito e de pesar pelo que se comemora, entremeados 

de espontâneos  gestos de curiosidade turística, ou de uma simples alegria pelo “estar 

aqui” (e de folga). E, mais ainda, pelo viver neste dia especial a oportunidade de 

encontrar pessoas de perto e de longe, e de estreitar com elas momentos de uma 

afetuosa felicidade do reencontro. Algo galegamente não raro festejado em uma mesa 

de bar, entre vinho e mariscos.  

Nos lugares em que também nas ruas festeja-se de algum modo o Domingo da 

Ressureição – antecedido no Brasil de até há pouco pela jocosa e debochada “queima do 

Judas” na manhã do “sábado de aleluia”, existe uma evidente correspondência de afetos 

que facilita, e mesmo pede, um regrado exagero de alegrias. Afinal, não devemos 

esquecer que a Semana Santa católica começa com um domingo de júbilo – o de Ramos 

– e termina com um de glória e suprema felicidade: “um homem-deus ressuscitou de 

entre os mortos e estendeu a promessa de que o mesmo virá a acontecer conosco”.  

 Sabemos que entre os dois domingos, os rituais  “de Ramos” são a celebração da 

memória de acontecimentos sequentes, algo, muito ou extremamente dolorosos. E mais 

ainda aqui na Espanha, onde a vocação ao trágico, à dor e à morte  é  exaltada real ou 

simbolicamente, de uma tourada a uma cerimônia sacra.   

 Mesmo a encenação episcopal da “última ceia” deveria ser pesarosa, pois ainda 

que para os homens ela represente o começo do acesso ao sacrifício partilhado do corpo 

e do sangue de Cristo e, por este meio, a abertura de portas à própria salvação da alma, 

para Jesus, aquele se pré-oferta em sacrifício, este ato é já a antecipação anunciada de 

seu martírio.  

Imagina-se que momentos como a leitura da “Paixão e Morte de Nosso Senhor 

Jesus Cristo”, a Procissão de Cristo Flagelado e a Procissão do Enterro sejam momentos 

de evocação de uma tragédia única. E os seus sentimentos, assim como as expressões 

cerimoniais de tais sentimentos, deveriam traduzir a perda, o pesar e a dor.  

 Isto acontece de forma solene, mais do que dramática, nas cerimônias de rua já 

comentadas aqui. Os toques marciais dos tambores, o andar lento das pessoas do 
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cortejo, o silêncio entre todos, e assim por diante.  as pessoas “pessoalmente” 

participam “disto”. No entanto, tudo leva a crer que as pessoas „figurantes” representam 

o que rememoram, mas não parecendo viver emocionalmente o que representam. Não 

duvido que tanto aqui quanto no Brasil mais lágrimas sejam derramadas em um 

momento especialmente tocante de uma novela da televisão do que entre os ritos que 

relembram o sofrimento de Jesus Cristo. 

 Cerimonialmente obrigados a se fazerem pesarosos como participantes do que 

encenam juntos, como as pessoas-atores por trás das máscaras estarão felizes, talvez 

exultantes mesmo. Estão juntas em “dia de festa”, são vistas e fotografadas  e estão, 

enfim, colocando nas ruas ou na nave da catedral algo grandioso e belo, mais do que 

terrível ou triste.  

 Anos antes desta Semana santa em Santiago e anos depois dela, revivi a mesma 

dualidade em cidades como Goiás e Pirenópolis, no Brasil. Mais do que na Galícia e em 

Santiago, o “feriadão da Semana Santa” coloca milhares de turistas nas ruas dessas duas 

cidades goianas, e em outras cidades coloniais do Brasil. Então, bem mais do que aqui 

na Galícia, todos os rituais, entre os mais festivos e os mais trágicos, são representações 

tornadas espetáculos. Quase todas s pessoas presentes – fora os figurantes e algumas 

velhas beatas do lugar – estão ali para verem, fotografarem e filmarem um 

acontecimento grandioso posto nas ruas.  

Na Cidade de Goiás, a procissão dos farricocos, realizada na quinta feira, 

tornou-se o ponto central de tudo o que se representa ao longo de toda a Semana. O que 

antes eram algo ao redor de doze homens igualmente descalços e encapuçados, com as 

suas tochas acesas nas mãos, são hoje centenas de figurante mascarado. E toda a cidade 

se apaga de luzes elétricas para que na noite goiana brilhe apenas o fogo que sai de um 

batalhão de homens que caminha às pressas pelas ruas de pedra,  e que teatralizam a 

“prisão de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras”.  

 

Mais do que qualquer outro acontecimento, esta encenação – para a qual ocorre 

fielmente a própria TV Globo – mais parece o momento clímax de uma atração tão 

melhor quanto mais espetacular. Poucos dentre os jovens presentes como assistentes 

saberá quem são aqueles homens, e o que simbolicamente eles encenam. A multidão 

deles, os ocultos heróis sobre quem se multiplicam flashes de fotos, a cada ano torna-se 

bem mais visível e importante do que todos os outros. E é curioso lembrar que ao final 

da cena, no adro da Igreja de São Francisco, sequer há um personagem vivo 
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representando o “Cristo preso”. Sua prisão se faz representar pelo desenrolar de um 

pano com a sua imagem pintada. 

 Mas, falamos de um morto. 

 

A Procissão do Enterro 

  Na Catedral de Santiago e em outras duas igrejas da Espanha encontrei os 

primeiros túmulos medievais espanhóis com a imagem do morto deitado. Havia visto 

outros, solenes, em igrejas da Itália, mas não me pareceram tão solenes. 

 Mortos pequenos, pessoas quase de metro-e-meio, bispos e arcebispos ilustres, 

deitados na e sob a  pedra, em cima do tampo de um túmulo também cavado na pedra, 

com suas tiaras, roupas de longas vestes e o báculo. Deitados como mortos, a cabeça de 

um deles sobre três coxins como se de veludo, mas de pedra. Calçados e Tristes.  

 A figura do morto na pedra creio que procura imitar com exatidão o corpo do 

morto, e talvez o escultor terá sido chamado a observá-lo antes de o colocarem no seu 

túmulo de pedras. Mortos muito ilustres, porque mesmo outros bispos importantes na 

história de Santiago estão enterrados no chão da Catedral, cobertos em lápides com 

inscrições e sem figuras que os representem.  

 Na procissão do Enterro o corpo de Jesus Cristo é cuidadosamente colocado sob 

a forma de uma imagem de massa com a marca dos detalhes dos sinais do martírio. 

Deitado, ele é levado em um andor trabalhado, dentro de um caixão luxuoso de madeira. 

Todos devem saber que esta representação errante é o oposto da narrativa dos 

evangelhos. Ali Cristo é descido quase às escondidas da cruz e os acontecimentos 

seguintes serão privados, tais como o enterramento patrocinado por José de Arimatéa, e 

a furtiva vinda “das mulheres” no nascer do dia, para embalsamarem o seu corpo. E 

mais  o túmulo vazio, o anúncio do anjo, a corrida das mulheres para comunicar o 

inacreditável  aos  temerosos  homens,  seus discípulos.   

 Lembro que é estranho que a não ser em situações raríssimas – eu mesmo nunca 

presenciei encenação alguma a respeito -  não existam atos públicos de teatralização do 

momento da ressureição e, menos ainda, da ascensão de Jesus aos céus.   

 Assim, em Santiago de Compostela a “procissão do enterro” reinventa de 

maneira exemplar o que os participantes devem acreditar que aconteceu há muito atrás. 

“Cristo Morto” - uma figura venerada assim - é levado em cortejo. Ele não é ritualmente 
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enterrado e desfila no andor de modo a ficar bastante visível.  Desde uma outra igreja 

um outro andor trás a imagem vestida de roxo de Nuestra Señora de Dolores. 

 Com duas Cofradias de mascarados, a procissão sai de San Domingos e recolhe 

na Catedral, do mesmo modo como a Procissão de la Quinta  Angustia sairá de San 

Benito e recolherá em Angustia. 

 Os motivos pelos quais o morto humilhado revestido de escárnio e supliciado 

desfile em Santiago é vestido de veludo e pompa, haverão de possuir uma boa 

explicação histórica. Creio que nos primeiros tempos do cristianismo ibérico não terá 

sido assim. Não haveria de ser assim também nas pequenas aldeias labregas do passado. 

Mas, hoje em dia, também nas aldeias os seus moradores e vecinos solenizam, quando 

podem, tudo aquilo que celebram E isto significa – vimos já -  passar do sentimento que 

se deveria experimentar, naquilo que se vive, ao sentimento que se deve ter, naquilo que 

se representa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, penso que existe em tudo isto um outro aspecto pelo qual eu não quero 

passar aqui em silêncio. Na festa de San Lázaro as pessoas piedosamente passam lenços 

e imagens de papel nas pernas, nos braços e na cabeça do santo lazarento, assim como 

nos dois cães que o acompanham. Em outras procissões de aldeias e cidades os fiéis 

aproximam-se do andor, e com as mãos ou com varas de madeira tratam de tocar 

imagens de personagens santificados. Mas eu não vi nenhuma pessoa sequer 

persignando-se durante a passagem do  andor do Cristo Morto. 
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 Ora, é claro que as pessoas de Santiago, a duas semanas atrás, na Fiesta de San 

Lázaro, e hoje, na Procissão do Enterro, sabem que entre o homem leproso, morto e 

tornado santo pelo que foi feito nele, e o homem-deus ressuscitado e ressuscitador, 

existe uma imensa diferença. E ela é afetiva e dogmaticamente essencial. Os fiéis sabem 

também que santos e mesmo a Virgem Maria operam milagres apenas através da 

misericórdia de um Deus de que Cristo Jesus é a pessoa mais ativa. 

 Então por que sobre a perna chagada de um  homem e a cabeça de dois cães em 

uma imagem na capela, eles, fervorosos fiéis,  passam lenços e santinhos de papel? É a 

este santo sem prodígios em vida que os galegos ofertam “uñas de porcos”, em nome de 

algum voto por ventura realizado. Do mesmo modo como as pessoas seguem atrás da 

pequena imagem de San Benito em Lérez, vestidas de trajes que tornem a todos visível 

um voto ou uma devoção fervorosa.   Assim como os ramos do Domingo de Ramos, de 

algumas páginas atrás, palmas que se transformam em pequenas e frágeis esculturas, e 

são carregadas durante o cortejo para que se tornem abençoadas e se tornem protetoras.  

 Ora, nenhum desses gestos rituais e devotos devidos a  de uma imagem e à 

pessoa que ela representa, acontecem com  os personagens sagrados da Semana Santa. 

Eles não são levados para produzirem nenhum tipo de prodígio ali, naquela procissão. 

Não são tocados. Não suscitam preces especiais, e imagino que ninguém deve esperar 

benção ou milagre algum durante de sua passagem pelas ruas.  

 No decorrer da Semana Santa a cerimônia da Via Sacra é diferente de tudo o 

mais, e elas parece situada entre a procissão e a romaria. Percorrendo as catorze cenas 

de “Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo”, os fiéis devotos desfilam com 

lentidão e param diante de cada uma.  Não devemos esquecer que no passado a “via” 

era de fato uma viagem. Imagino que assim ainda seja em alguns lugares da Galícia e de 

outras  Espanhas.  Ela obriga a uma longa caminhada, se possível, monte acima, em 

cujo topo deveria existir uma representação do Calvário ou, pelo menos, uma cruz.  

 As pessoas que se obrigavam a este rito ao mesmo tempo individual e coletivo 

deveriam ir, como em uma pequena romaria, desde a primeira até a última cena de uma 

caminhada ritual. E esta cerimônia que pode ser realizada a qualquer momento, mesmo 

dentro de uma igreja e numa segunda feira, recobria um sentido muito especial nos dias 

da Semana Santa. Mais do que uma procissão ou um cortejo para serem seguidos, 

sugere-se que a Via Sacra é para ser  meditada. Este foi o sentido anunciado em  

Quintana dos los Mortos no Miercoles  Santo. 
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  Pela televisão assisti encenações em Sevilha bastante mais solenes, dramáticas e 

esplendorosas do que na humilde Santiago de Compostela. Em um dado momento o 

comentarista de uma Via Sacra bradava que contra a impiedades dos “protestantes”, que 

dessacralizam, despojam de seus altares e somem com as imagens e seus santos, eis 

uma igreja católica disposta a devolver a elas e eles – imagens e santos - o máximo de 

uma sacralizada visibilidade e veneração.   

 Assim, não apenas os santos, figuras imóveis em gestos ingenuamente piedosos, 

como as figuras medievais de pedra das igrejas de Santiago, o que se faz desfilar são 

verdadeiras pequenas cenas móveis, adornadas com flores e  esplendores, para que 

também por isto sejam piedosamente convincentes. Lembro que desde o Domingo de 

Ramos  a Procesión de la Borreguita,  entre San Francisco  e o Obradoiro trás um 

grande andor que desloca a  cena de imagens ricamente coloridas representando a 

entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. 

 Nas procissões dos outros dias de igual maneira são sempre pequenas cenas 

divididas entre atores-imagens nos andares e atores-pessoas caminhado o que se dá a 

ver. Em uma, a cena simplificada, mas não menos dramática da flagelação de Cristo. 

Em outra, a imagem da mãe de Cristo coberta de angústia. 

 Eu havia me surpreendido com o fato de que não havia ritos de cultos às 

imagens de Cristo e Maria nas procissões e em outros ritos durante a Semana Santa. 

Chamaria a atenção o fato de que, fora Deus Pai e o Espírito Santo, Cristo e Maria,  

seres sagrados mais do que todos os outros no cristianismo católico, não sejam 

propícios a um momento de pedido desesperado, ou de uma simples demonstração de 

esperançosa devoção, tal como eu vi acontecer com San Lázaro, San Beito e San Xurxo. 

 Isto poderia ser devido a um sinal de respeito a seres tão divinizados. Assim, 

pelo menos durante a representação de seus sofrimentos nada a eles deveria ser 

suplicado e nem sequer esperado. Mas se os mesmos fiéis em outros momentos oram a 

Cristo e a Maria, desfiando inclusive entre os dedos as contas de um terço ou de um 

rosário, uma outra explicação seria viável.  

 Quando se celebra um santo qualquer, festeja-se “o seu dia”, a sua vida, o seu 

momento de santificação. Enquanto as figuras sagradas que desfilam entre domingo e 

sexta feira são de seres escarnecidos, sofrentes e angustiados (como Maria). O que pedir 

a quem tanto sofre, em nome de um qualquer outro sofrimento?  Não esqueçamos que 

no Brasil e, creio, em quase toda a América Espanhola se ora mais “ao Menino Jesus” (e 
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o Brasil aos “Três Reis Santos”) durante os festejos do Natal  do que a Jesus Cristo, 

entre um domingo e uma sexta feira.  

 Dados ao escárnio e momentaneamente indefesos, Cristo e Maria são a tocante 

manifestação da entrega impotente. A divindade de Cristo e a maternidade 

miraculosamente divina de Maria naqueles momentos parecem haver perdido a sua 

força e o seu apelo de sagrado.  Sabemos que não são poucos os cultos pagãos em que 

se reconhece a perda momentânea, ou definitiva mesmo, do poder de uma divindade. 

Não são raros os ritos em que aos homens é exigido promover rituais que devolvam a 

um deus enfraquecido, ou mesmo morto, a sua força ou até a sua vida renascida.  

E não seria a teatralização completa da Semana Santa católica um ritual com 

confessados ou ocultos iguais propósitos? Afinal, entre a Sexta Feira Santa e a morte de 

Jesus Cristo, em todos os anos relembrada ritualmente, e o Domingo da Páscoa, o que 

fazem os rituais do catolicismo senão repetirem, primeiro e de forma impotente, a 

humilhação e a morte de Cristo e, depois, com toda uma suposta (mas não dramatizada) 

imponência, a sua volta triunfal à vida? 

  Sabemos bem que existem orações piedosas ao Cristo Crucificado e a 

Espanha multiplica uma infinidade de igrejas, capelas, e  imagens dedicadas à figura e à 

pessoa de  Salvador humilhado, ferido e morto.  

 Eis a Semana Santa quase finda. Podemos ir concluí-la em Padron, onde, no 

lugar onde se rememora a chegada do corpo de Santiago Apóstolo à Galícia, comemora-

se o Domingo de Páscoa entre feiras de cavalos e singelas touradas galegas.  
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Domingo de Páscoa em Padrón  

do  Cristo ao cavalo 

 

 Em Padrón passa-se de Cristo ao cavalo no Domingo de Ressurreição.  Quando 

eu pergunto “como e por que”, “al que algo quiera, algo le cueste” me responde em 

“castelán” um homem que bebe “vino da casa” , no bar da estação do trem. 

 En Padrón a Festa tornada uma feira esquece antecipadamente os festejos 

religiosos dos dois últimos dias da Semana Santa, em Santiago. Fui atrás deles na hoje 

cedo, na cidade onde teria chegado á Galícia o corpo de Santiago Apóstolo, e não havia 

nada que lembrasse nas ruas e praças um final de Semana Santa. A Igreja guarda a 

imagem do Cristo renascido na Glória em Santiago de Compostela, e em Padrón 

realiza-se a Festa do Cavallo. 

 Já ontem em Padrón um grupo de homens e de mulheres enfrentou-se em 

diversas provas, tanto a pé quanto à cavalo, e vários troféus teriam sido distribuídos.  

Hoje pela manhã havia pouca gente festejando o evento na pequena praça entre casas, 

onde dois grupos de gaiteiros, de pandeiretas e de dançadores haviam se apresentado 

alguns minutos antes. 
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 Em tempos de “feira” na Festa de Páscoa en Padrón - pois assim ela é 

anunciada em cartazes de rua - é difícil imaginar que do altar de Cristo à compra de um 

trator, passando pelo local onde se supõe que em Padrón a Barca de Santiago teria 

ancorado, tudo vale o seu tempo, entre a memória do perene e a mercadoria efêmera de 

um mercado que reúne em seis dias coisas próximas, distantes e até inesperadamente 

opostas. 

 E se tal como na Missa Solene de Vigília de Páscoa, ontem em Santiago de 

Compostela, um pequeno grupo de gaiteiros de “O Padrón” sonhava realizar um solene 

espetáculo, e não conseguia repetir mais do que um ritual de outros tempos diante de 

uma mínima assistência, hoje, aqui na praça da festa-feira um homem da barraca que 

sorteia “jamones  quase não precisa mais do que sete ou oito frases repetidas - algumas 

aos berros - para transformar o seu espetáculo em um curioso ritual.  

 Adiante alguém vende envelopes fechados. Quem paga cem pesetas por eles, 

abre-os e tem a sorte de topar com uma estampa marcada, recebe como prêmio um 

coelho ou um cachorro de pelúcia. Ou, com mais sorte ainda, um relógio de parede, que 

diante de mim o apresentador jocosamente tenta permutar por um rádio-relógio ou um 

secador de cabelos. 

 Na Igreja de Padrón, sob o grande altar está posta a pedra onde Santiago teria 

sido sepultado, junto com uma placa de pedra que diz isso em latim: “aqui o apóstolo 

Santiago foi sepultado”. Mais além se atravessa a ponte perto do monumento a Rosalia 

de Castro, sobre o Rio Sar. Do outro lado, em um dos extremos da cidade está o centro 

de quase todos os acontecimentos de hoje: a “Feira do Cavalo”. E mais longe, na 

direção a Iria Flávia, toda uma colorida modernidade de tratos com plantas e bichos 

estende-se entre os espaços de uma mostra-feira de máquinas e custosos implementos 

para a agropecuária. 

 Na feira do cavalo vendem-se éguas e cavalos, claro. No entanto, um curioso 

comércio quase oposto ao das máquinas e implementos, pois para quase nada mais 

cavalos e éguas são usados no campo galego. Não puxam mais arados e não carregam 

pessoas montadas ou atreladas em charretes. Entretanto, para um cavalo provavelmente 

especial, o leilão foi iniciado com um lance de oitocentas mil pesetas. Vendem-se 

também, leiloam-se e arrematam-se cabras e ovelhas, asnos e jumentos. À volta de tudo 

foram instaladas as barracas de produtos associados aos modernos trabalhos no trato 

com os animais. 
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E quase à margem do outro lado do rio Ser foi armada uma pequena arena destinada a 

provas de desempenho equino. 

 Vimos já que uma atitude coletiva de respeito e deferência religiosa sempre é 

solenemente observada nas procissões e nos cultos de dentro da igreja, sobretudo 

durante esta Semana Santa. Respeitosos, mesmo quando entremeados com gestos de 

alegria e júbilo pelos reencontros entre as pessoas, ou por sentimento de um feliz e 

simples “eu estar aqui”, presente e participando de algo tão solenemente grandioso.   

Mas aqui é ao redor do cavalo e de outros animais, hoje tornados secundários, 

que tudo acontece. Lembro que o cavalo é um ser de muitas lendas. Rememora-se que 

os celtas ancestrais provavelmente adorariam religiosamente os cavalos. Guardadas as 

diferenças e proporções, os seus descendentes galegos não estão muito distantes disto. 

Justamente agora, quando em poucos anos deixou de ser um “animal útil”, o cavalo 

tende a tornar-se de novo um símbolo vivo. Não há mais arados a puxar, pessoas a 

conduzir e, sobretudo, batalhas de que participar, levando no dorso um herói com 

espada e escudo. Mas é quando, talvez pela memoria de quem ele foi,  e também devido 

à  sempre à sua imponente e invejável figura – um animal que Leonardo da Vinci terá 

considerado com o mais perfeito ser vivo – o cavalo é, aqui em Padrón, bem mais do 

que uma mercadoria que se compra ou leiloa. E bem mais do que o parceiro de quatro 

patas de jovens que se lançam em uma arena em busca de lauréis e medalhas.  

 Aqui na Galícia, como em outros lugares da Espanha e da Europa, o animal de 

que se vive é a vaca de leite. Os animais que preferentemente se vende são os bezerros 

para corte. Os animais que se come são peixes mariscos e polvos (capturados e não 

criados),  aves (galinhas e frangos e, mais raros, codornas, patos e perus), porcos (a 

comida carnívora por excelência), coelhos, cabras, de que não se usa o leite,  e as 

ovelhas.  

 Os bois e as vacas puxavam “carros de bois” até pouco tempo. Encontrei um 

último remanescente ainda em Santa Maria de Ons. Jumentos, burros e cavalos não são 

mais utilizados nas lidas do trabalho, a não ser em raras e mais distantes regiões. Fácil 

compreender: cavalos disputam com as vacas os prados. E eles são poucos, cada vez 

mais divididos e de muito alto valor de compra-e-venda. Tratores, furgonetes e 

automóveis os substituem com vantagens. 

 Assim, livres por desvalia prática, os cavalos voltam a serem seres dados ao 

deleite e/ou à ostentação. Quem pode em uma aldeia galega de hoje manter em sua 

propriedade um cavalo? Quem pode se dar ao extremo luxo de possuir vários deles?   
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 Na feira, em alguns cercados  apertados a ponto de quase não se poderem mover, 

alguns cabritos disputam com pacatas ovelhas um mínimo lugar do campo. Enfileirados 

em linha e presos a um corrimão, onde os donos amarram os seus cabrestos, jumentos e 

burros evangelicamente pacientes  não atraem atenções nesta feira. 

 Mas os cavalos sim! Eles são individualizados. São Levados a Padrón um a um, 

no máximo um par de qualidade, e ocupam os lugares centrais de área da feira. E é 

redor deles que reverentemente os homens formam pequenas rodas de comércio e culto. 

 Fora do âmbito das igrejas, e mesmo assim nos dias anteriores e a este domingo, 

em Padrón a Festa de Páscoa é quase profana. Tanto que assim que pode a os agentes 

católicos da Igreja  retira-se dos locais centrais  da cidade e da festa. Estive nas duas 

igrejas, a da beira do rio e a do alto do monte. Ambas estavam fechadas.  Mais altas,  a 

do monte se abre sobre o vale do  Sar e sobre a cidade. Na igreja próxima ao rio existe 

ainda um Padrón mítico e sagrado. Pois ali se supõe que teria sido amarrada a barca que 

trouxe o corpo do Apostol. Encontrei lá um “sacristán” solitário. Ele me recebeu 

perguntando se eu queria conhecer “la história del Padrón”. Falava comigo em Espanhol 

e não em Galego.  Para que eu pudesse ver algo ele  abria um lugar embaixo do altar 

onde está a enorme pedra “Padrón” com uma inscrição. E enquanto busco ler algo, ele  

vagarosamente  recita de cor a história que eu já conheço.  

 Na porta o programa oficial anuncia: PADRÓN - Férias y Fiestas en Pascua – 

92. 

 A semana de festas vai de Viernes, 17 abril ao Domingo de Pascuilla, a 22 de 

abril. O programa parece ser bastante mais profano do que religioso. Ele anuncia “ferias 

y  fiestas”. Mesmo o local da igreja acabou sendo reservado a eventos mais ofertados 

como espetáculos culturais do que como rituais sagrados:  

Martes 21: En la Iglesia Paroquial actuación de la coral del liceo 

Marítimo Rianxeiro; Sábado 25: En la iglesia Paroquial, actuación de la 

Magistral Pollifônica de la Sociedad Cultural Padronera, a las 8. 

 

Procurei horários e programas de Páscoa e de toda uma Semana Santa que vi tão 

solene e “calejera” em Santiago. Não havia nada, e eu me pergunto se o religioso desta 

Semana Santa em Padrón, uma localidade galega tão emblemática, não teria se 

refugiado em algum canto mais remoto da cidade ou das cercanias, deixando a centro 

entregue aos cultos da sua excitante e equestre festa profana. 
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 Neste domingo a Feria del Caballo é um grande mercado. Há uma visível e 

quase ostensiva circulação de dinheiro durante todo o tempo.  Barracas de venda de 

produtos que vão de comidas típicas a objetos  “importados”; barracas de jogos e 

grandes barracas de sorteios a cem pesetas, em que o prêmio por excelência é um  

“jamón pata negra” -  suprema e custosa delícia na Espanha – ao lado de espetáculos de 

discoteca e shows.  

Lembro o Brasil. Recordo que quando muito pequeninas, as festas patronais de 

aldeia e povoados devem ofertar pelo menos um “leilão de prendas”. E elas em geral 

vão de pequenos bolos adornados a “bandas de leitão”, a frangos assados e, em leilões 

“mais fortes” a bezerros a serem arrematados festivamente. Fora o que se distribui 

gratuitamente, entre “comes e bebes”, em algumas festas há um local onde são vendidas 

principalmente bebidas, como a cerveja. E supõe-se que todo o ganho de leilões e 

atividades comunais semelhantes, deve sr dirigido a arcar com os gastos da festa. 

Quando a festa patronal torna-se mais conhecida, e além das “pessoas do 

lugar” ela atrai outros devotos ou curiosos, então é quando surgem os primeiros 

vendedores ambulantes com suas carrocinhas de sorvetes ou de refrigerantes, ou mesmo 

com pequenas barracas improvisadas que eles armam para vender os seus produtos: 

comidas, bebidas ou  badulaques de pequeno valor. 

Tal como aqui em Padrón, festas maiores e bem mais abertas a um público que 

a elas chega mais movido pela “diversão” do que pela “devoção”, dividem-se entre os 

momentos de rituais-de-igreja (novena, missa, procissão), momentos de tradições 

culturais locais ou regionais,  como acontece com a apresentação de grupos 

“folclóricos”, em vários casos apresentados como a “grande atração da festa” e, 

finalmente, momentos de uma profana diversão dividida entre locais de dança, de jogos, 

de compra-e-venda, de leilões, de consumo de alimentos e de bebidas. 
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Neste sentido, a festa patronal deveria ser o lado oposto da festa de produto, 

como imagino que seja a “Festa do Cavalo”. Na primeira o eixo de sentido é a partilha 

coletiva do sagrado – entre o patrocinado pela igreja e o partilhado pelo povo – e por 

mais atraente que seja, tudo o mais é liminar, é apenas algo que se acrescenta ao núcleo 

do que se vive. É, em alguns casos denunciados aqui e ali por autoridades da Igreja, 

algo até mesmo indevido e, não raro, algo francamente transgressivo naquele local e 

naqueles momentos. 

Na segunda, o que possa haver de fracamente devoto e religioso, como uma 

benção de um padre a animais, ou aos cavaleiros ousados que mais adiante estarão se 

enfrentando em um rodeio, é breve e quase acidental. Pois a festa de produto devota-se 

à secular  e competitiva relação entre pessoas e animais; entre pessoas e produtos da 
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terra. E tudo se resume em diferentes situações de compra e venda, de troca e de 

desafios e competições.  

No entanto, tanto na festa de padroeiro quanto na festa de produto, deixadas as nu as 

interações que as pessoas presentes vivem entre elas, ou então quando as “coisas” que 

importam relacionam-se através de pessoas, assim como pessoas através de coisas, as 

duas modalidades de festas lembram o mesmo Marcel Mauss em ensaio sobre a dádiva. 

Pois tanto numa como na outra, “no fundo tudo são trocas”. E entre pessoas similares, 

semelhantes ou diferentes em tudo o que a festa acentua e revela, tudo se coloca à 

mostra e tudo se troca. O serviço religioso na igreja em troca da esmola deixada ao 

santo; a apresentação de uma pequena equipe de artistas-devotos, ou de cantores e 

bailadores profissionais em troca aplausos e, em alguns casos, da oferta voluntária de 

algum dinheiro; o arrojo em uma competição de cavalos em troca da glória efêmera de 

um coroa de louros, de um troféu barato ou de uma medalha pregada no peito. A comida 

em troca de  pesetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A diversão gratuita corre por conta da organização da Festa. Promete-se um espetáculo 

do excelente Milhadoiro para alguma noite. Se puder, ficarei para assistir. E, claro, tanto 

Ouro Preto, no Brasil quanto aqui em Padrón, os que vivem uma qualquer festa com os 

olhos voltados “aos tempos que já se foram”, avaliam com pesar uma progressiva perda 

da antiga beleza, da passada devoção piedosa, da sempre lamentada partilha solidária, 
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na passagem progressiva de situações de ritual-entre-nós para  situações de espetáculo-

para-outros. 

Tempos idos em que o que se vivia e via era organizado por uma comunidade 

local devota e dirigido a ela e a seus próximos, e onde “tudo o que se ganhava, 

comprava e vendia ia para a festa e para a própria  comunidade”. Tempos de agra, 

quando  a cada ano tudo parece tender a tomar a forma de um mercado individualizado 

de trocas comerciais de bens e de serviços, junto com um interesse explícito de “lucrar 

com a festa”. Em outros termos e tempos, não terá sido sempre assim? 

Reduzir mesmo uma visível festa de produtos a momentos e atos de compra-e-

venda equivale a pensar como economia algo que na verdade dá ao próprio econômico 

uma dimensão francamente reducionista. Bem sabemos que até mesmo nas mais 

piedosas festas patronais, em diferentes momentos algumas relações de transação 

econômica são invitáveis. É em busca de dinheiro e outros dons a serem gastos com 

bens e serviços partilhados em um fim de semana ou em uma noite que uma Folia de 

Santos Reis percorre casas distantes. É para os gastos de uma festa patronal que um 

leilão de “rendas doadas” investe bens de venda em troca de dinheiro.  

O que caracteriza uma festa como a do Cavalo em Padrón é não apenas a 

transferência de pequenos rituais de tradição para grandes espetáculos de novidade. 

Vários deles originados no campo, migrados para a cidade e retornados – com os 

mesmos e outros sentidos e dimensões – para as pequenas festas de aldeia. É na 

realidade algo mais; é uma progressiva transferência de inocentes rituais não somente 

devotos, mas regidos por uma comunitária convergência de afetos e sentimentos 

centrados na partilha, na solidariedade e na cooperação, em direção a espetáculos em 

que uma diversificada competição entre tudo e todos submete a cooperação de todos em 

busca de resultados recíprocos e partilháveis.  Leví-Strauss lembraria ser esta a 

passagem de algo vivi do como rito  par algo vivido como jogo. 

É bem verdade que em festas tradicionais e francamente devotas o próprio 

leilão assume entre camponeses a feição de uma competição entre homens (nunca 

mulheres) através do desafio de um teatralizado poder de barganha e compra. Assim 

como diversos rituais considerados como religiosos no Brasil – como as Cavalhadas de 

Cristãos e Mouros – são rituais-espetáculos de simulação de uma guerra entre dois 

lados.  

A diferença está em que um confronto ritual entre dois lados de artistas-devotos 

torna-se, nas corridas de cavalos em Padrón, uma verdadeira competição em que 
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devotos-artistas surgem agora como atletas-profanos que verdadeiramente se compete e 

vencem e perdem. Algo de tudo isto tem a ver com a distinção entre rito e jogo de 

Claude Lévi-Strauss em O pensamento selvagem. E eu posso lembrar as Cavalhadas de 

Cristãos e Mouros do Brasil, quando  um ritual equestre de fundo histórico  está 

claramente dividido em uma parte de rito, em que os “lados” de cristãos e de mouros 

competem ritualmente em uma contenda cerimonial com sequências conhecidas de 

todos e com um final previsto, e uma parte de franco jogo, quando cavaleiros de ambos 

os lados competem entre provas de destreza equestre. 

Se alguns verbos pudessem sequencialmente traduzir o que se vive e realiza em 

uma festa como a de Padrón, eles poderiam criar opostos como exibir X apreciar; 

competir X torcer  - o que não acontece em um confronto ritual, em que as 

performances são pré-estabelecidas e os resultados previstos, consagrados e conhecidos; 

vencer X perder; vender X comprar;  

No entanto, é preciso repetir, o embrião de todos  esses opostos estão presentes 

já, se não no núcleo religioso  - e uma vez ou outra nele também - pelo menos na 

periferia dos acontecimentos de  uma devota festa a um santo padroeiro.  

 Aqui em Padrón, gratuitas foram as apresentações de um pequeno grupo 

folclórico que acompanhei de mais perto. Um deles de gaitas ,“O Padrón”, que 

percorreu as ruas e acompanhou um bando alegre de mascarados “Gigantes y 

Cabezudos”, semelhantes aos que correm pelas ruas de São Luiz do Paraitinga nos 

festejos do Divino Espírito Santo.   

 Mas aqui em Padrón, essas artísticas e inocentes “atrações” já não constituem  o 

atrativo maior do que se vem ver e viver.   Imagino que isto poderá ter sido o próprio 

núcleo de festas passadas. Aquelas que as velhas fotografias em preto-e-branco nos 

revelam, nas casas de alguma família tradicional, ou em livros-álbuns que abundam na 

Galícia. Agora, neste domingo de 1992 poucas pessoas acompanham o grupo folclórico 

pelas ruas. E me pareceu que fora alguns pares ou trincas de parentes e  amigos de-

quem-toca-e-dança, toda a assistência compunha-se de um mínimo punhado de 

visitantes curiosos. 

 Todas as outras pessoas estavam mais além e debaixo do sol, no lugar aberto e 

reservado para as “festas típicas” e os “shows”. E  somente a barulhenta barraca do 

sorteio “del Jamon” concentrava mais gente do que a que acompanhava pelas ruas o 

“Grupo Padrón”. 
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 O que eu presenciei aqui não foge muito do que vi acontecer em outros lugares 

do Brasil e da Europa. Há festas cívicas, espaçadas e mais voltadas à memória da 

história da Galícia do que da própria Espanha. Elas celebram acontecimentos que 

podem ir de encenações de uma “invasão viking” à chegada da primeira caravela de 

Colombo a Bayona.  

 Há, por outro lado - e elas são muitas - as festas de produtos típicos: vinho 

(sobretudo o “Ribeira”), queijos, ou, como aqui, o cavalo. Tais festas valem como feiras 

e não encontrei aqui ainda as festas em tudo  exageradas , como a do “peão de boiadeiro 

em Barreto”, no Brasil. Próximas delas, mas mais ancestral e sutilmente “femininas” e 

artísticas, há festas-feiras que nem sempre se confundem com feiras tradicionais. A 

Festa do Bordado em Camariñas, seria um bom exemplo. 

Uma  outra vocação é a das festas religiosas. Sabemos já que elas são muito 

frequentes aqui na Galícia. Como este é um “país” com inúmeras paróquias e quase 

incontáveis aldeias, e como cada paróquia, e quase todas as aldeias comemoram o seu 

santo patronal, tais festas pequeninas e, ao meu olhar, comoventes, podem ser contadas 

aos milhares. Tal como acontece em vários outros países de tradição católica aqui 

mesmo na Europa, algumas tornam-se festejos maiores,. Festas para além de uma 

comunidade local, que saltam de um aldeia, paróquia ou cidade  até os grandes festejos 

patronais que se tornam a referência simbólica de toda uma Galícia, como a Festa do 

Apóstolo Santiago, em Compostela.  
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A Semana de Vinte e Cinco de Julho 

anotações sobre a Festa de Santiago Apóstolo  

em Santiago de Compostela 
 

 

Os acontecimentos da semana de julho, concluída no dia 25, quando a Galícia e 

toda a Espanha comemoram a Festa do Apóstolo, foram em Santiago de Compostela 

suficientemente importantes e intrigantes para não merecerem o esquecimento. O ano 

era “1992” e ademais de ser na Galícia as 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 “Grande 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 

caigo en el Vº Centenário”.  

 

1. 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. 
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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, “exotéricos”, “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 negócio financeiro, entre a aura do único e a vulgar 

multiplicidade de suas copias, entre os desejos de monge da alma peregrina e as 
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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 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.  
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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 anunciava-se de vários modos 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 
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meia da noite. Um pouco mais tarde poderia-se assistir,  uma na Praza do Toural ,e a 

outra no Teatro Principal, a duas peças de teatro, uma delas apresentada por um grupo 

uruguaio.  

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 continuriam 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 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 sagrados, “meio-termo‟ e francamente profanos, eis a listagem dos 

eventos da semana. Transcrevo o  programa do dia 25 de julho por inteiro. 

 

 



54 

 

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 “Regua” 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 

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 para 

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, a real ou suposta  

tumba 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 tem 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 comprarem sem necessidade objetos inúteis, e sonharem ganhar nas 

tômbolas mentirosas do Paseo da Alameda, nem que seja um urso de pelúcia. E de 
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comerem com as solturas de um dia incomum as misturas dos bichos do mar catados 

ontem nas rias de Noia.  

E reencontrarem o rosto familiar dos amigos e de outros em um súbito 

momento, no Preguntório. E de poderem “assistir” sem custos, sem gastos de “cartos” 

nas praças de pedra da cidade a um grupo folk,   um cantautor catalão, um trio de jazz 

ou uma peça de teatro vinda da Hungria. E, mais. O poderem participar com um 

entusiasmo digno de galegos do desfile anual dos velhos traxes de Galicia, que as 

velhas não usam mais e as costureiras criam para as moças e rapazes das escolas.  E, 

afinal,  cúmplices torcerem por um dos conjuntos de música galega, em pequenos 

concursos no qual talvez esteja  bailando uma filha ou uma irmã.  

E, para o que vieram de longe com o propósito de “estar em Santiago  na Festa 

do Apóstol” , a ventura de chegarem, peregrinos a pé ou de bicicleta, vindos de perto, de 

Arzúa, de um pouco mais longe, de Ponferrada, ou, mais ainda, de Puente la Reina, de 

Roncesvales ou mesmo da Franca, de San Jean de Pied 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”.   
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Afinal, se voltarmos à noite de ontem, relembraremos que as  sete torres da  

grande catedral brilharam por momentos fugazes com cores vivas de luzes. 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 equestredo 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. 

 

Santiago, 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 ainda. E por aqui, entre o mito, a lenda e a história, fala-se muito a 

seu respeito. Fala-se, imagina-se e desenha-se.  

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 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. 

Morto após anos de pregação que sucederam à morte, à ressurreição de Jesus 

Cristo e ao acontecimento do Pentecostes, o corpo decapitado de Santiago teria sido 

atirado para fora das muralhas de Jerusalém, e teria sido recolhido por discípulos seus. 

Colocados, corpo e cabeça, em uma barca de pedra, segundo algumas versões,  ele e os 

discípulos teriam viajado noites e dias até sair do Mediterrâneo e subir a Costa 

Atlântica,  quando deram em terras das rias galegas.  

A barca aportara próximo a um local onde hoje está a cidade de Padrón, que com 

a sua festa equestre deixamos páginas atrás.  Eram terras pagãs naquele tempo, claro, e 
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os discípulos navegantes gestionaram com uma rainha do lugar o privilégio de 

enterrarem ali o corpo do Apóstolo. Ela, uma “Rainha Lupa”.  Uma estranha “ Rainha 

Loba? Pois então ela maldosamente indicou aos piedosos  discípulos de Santiago um 

campo de terras guardado por dois touros ferozes. Com sortilégios de poder cristão  - 

segundo alguns, um simples “em Nome do Pai” -  os dois discípulos amansaram os 

animais, utilizados depois para puxarem a carroça com a cabeça e   o corpo de Santiago.  

Enterrado o apóstolo e construída uma pequena igreja, ela ali ficou por muito 

tempo, até ser esquecida, abandonada e coberta de matos. Seriam tempos pagãos ainda. 

Os dois discípulos morreram também e seus corpos foram enterrados (por quem?) ao 

lado da tumba de Santiago. Tudo indica que teriam convertido poucas pessoas  de uma 

pré-Galícia pagã. 

Séculos 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.  

Uma nova igreja, maior e mais solene foi construída. E em pouco tempo  

difundiu-se a crença certificada de que as terras convertidas da Galícia abrigavam 

ninguém menos do que um dos discípulos amados do Salvador do Mundo. Não 

esqueçamos que não muito longe, a Oeste de Padrón, está o Cabo Fisterra (Finisterra), 

por mil e mais anos foi 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 mar-oceano sem fim, ou com o seu fim em um grande abismo que tudo 

devorava. 

Os tempos entre o início da crença da presença do corpo de Santiago e das 

invasões de “bárbaros do Norte” e de mouros do Sul, foi o de destruições e 

reconstruções da igreja do Apóstolo, e de lutas da Reconquista, junto com os entreveros 

entre os pequenos reinos de Espanha. E eles  entremearam-se com piedosas devoções 

locais, depois expandidas. E desde a França e por iniciativa da Abadia de Clunny, 

iniciaram-se as peregrinações posteriores por estradas que desde antigos tempos 

constituíram em Espanha o Caminho Francês de Santiago.   
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Anos mais tarde veio o tempo da transferência do corpo de Santiago para 

Compostela. Em meio a tudo houve alguns acontecimentos francamente históricos, 

narrados hoje entre risos e desconfianças. Um deles foi este: por ordem de um bispo 

santiagenho, relíquias de Braga, a grande Arquidiocese do Norte de Portugal, teriam 

sido sutilmente roubadas e trazidas às escondidas para Compostela. Colocadas no que 

veio a ser - construída ao redor de séculos de novos trabalhos e novas invasões - a 

grande igreja universal dedicada ao apóstolo de Cristo, Santiago de Compostela veio a 

tornar-se o principal local de culto católico de todo o Norte da Península Ibérica. 

Eis como Ives Bottinau, um entre os muitos que escreveram sobre histórias e 

lendas de Santiago e de sua presença na Galícia, narra o que pesquisou e ouviu. 

Durante os reinados 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. Seu 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
2
.  

 

Chamo atenção para que em seu relato há um tempo de presença ao vivo e de 

evangelização de Santiago na Espanha. Algo que apenas uma ou duas vezes me foi 

relatado na Galícia.  

                                                 
2
 BOTTINEUAU, Yves, El Camino de Santiago, 1965, Aymá Editora, Barcelona, pg. 21 

e 22   
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Uma viagem devota ao túmulo do apóstolo ao longo dos anos passa de um 

costume popular a um hábito piedoso de nobres e até de reis. Assim, depois de 

construída a Catedral que abriga o corpo ou o mito do corpo de Santiago Apóstolo, 

criou-se um primeiro Camiño de Santiago, uma longa rota de trilhas e de estradas entre 

planuras e montanhas. Caminho sinuoso – e por anos e anos tido como perigoso -  que 

sai de quatro cidades de França  - Paris, Arles, Vezelay e Le Puy - e se unifica em terras 

de Espanha, logo depois de Roncesvales, em Puente la Reina.  Na verdade este é um dos 

caminhos  do “Caminho”, o “Francês”, durante  séculos patrocinado e mantido 

sobretudo pelos beneditinos de Clunny, como lembrei acima.   

Mas existem outros, menos notáveis, vindos uns também do Norte, e  subindo 

outros desde o Sul a Santiago. Pelo Norte chegam o Caminho Inglês e o Caminho do 

Norte e, pelo Sul, o Caminho Português e o Caminho da Prata. Os dois caminhos do 

Norte implicam viagens pelo mar, e o Caminho da Prata, partindo da Andaluzia,  é o 

único que viaja exclusivamente  por “tierras de España”.  

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. 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 - seria um dos 

discípulos de Cristo mais piedosamente conservadores – e de cuja vida “real” pouco se 

conhece de fato. E, vimos já,  um homem que se torna na Espanha ao mesmo tempo um 

santo peregrino e um herói a cavalo.  Santiago Peregrino, pois é dele a imagem de um 

quase-monge, com amplo chapéu e sandália, e com o bastão e a concha “vieira”. E o 

intrépido  Santiago Matamoros, que de peregrino nada tem, e que, guerreiro a cavalo, 

livra a Espanha de moiros infiéis. ).  

Mesmo os sacerdotes da Catedral de Santiago são 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 a respeito da morte, 
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do traslado do corpo desde o Oriente Médio até o Norte da Espanha, e das peripécias ao 

redor de seu  enterramento, e os lugares consagrados pela presença do corpo do santo? 

Teria ele aparecido mesmo, em pessoa imortal agora, montado em um cavalo e 

derribando por terra os guerreiros mouros, em uma batalha que ajudou a marcar, 

finalmente o início da Reconquista? 

Desnecessário dizer que entre galegos e espanhóis cristãos e não-cristãos, alguns 

acreditam piamente em toda a narrativa muito condensada linhas acima. Outros sugerem 

haver uma mistura entre a verdade dos fatos históricos e o emaranhado das lendas 

posteriores, algumas bastante extravagantes. Outros, finalmente, e aqui se incluem 

algumas pessoas de um clero galego esclarecido, ao lado de cristãos leigos mais críticos, 

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 festas como a da semana de 26 de Julho. 

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 andanças distantes. A figura imponente do homem 

santo, tal como no Pórtico da Gloria -  a memorável porta de ingresso na entrada 

principal, logo abaixo de Jesus Cristo, e sob o coro perfeito de cantores e 

instrumentistas entalhados na pedra. O santo peregrino que terá tomado dos errantes a 

Santiago na Idade Média a figura real ou idealizada de um homem que entre o amplo 

chapéu de palhas e as sandálias, peregrina também. O grande guerreiro a cavalo, 

matador de mouros, justiceiro do bem, tal como o queriam os ibéricos dos tempos da 

Reconquista.   

 

De volta à Festa e ao seu início            

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, agora nos 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 
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e seus pais. Pior do que  outras do verão galego, aquela seria uma noite de más 

memórias para os pássaros e outros habitantes aquém da festa e da 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 é 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, das 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 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 (“você sempre ganha, de alguma maneira!”) 

duvidosas os apregoadores de microfones em punho exageram com maestria. É difícil 
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resistir. Pois 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 – peregrino em seu próprio mito errante – teria sido. 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 esperto alugava  a cem pesetas, para fotos que 

muitos desejam levar, um pequenino cachorro vestido de “peregrino de Compostela”, 

como o em uma das figuras do apóstolo. 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, 

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, a compra ou a galhofa.  

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 
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tornada ora uma longa peregrinação, ora uma sequência solene de ritos de Catedral, ora 

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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Santiago de Compostela  
acaso há festa sem música? 

 

 Sentado na escada do pórtico ao lado da Catedral um jovem gaitero chamava a 

atenção. ele estava sozinho e não acompanhado de um grupo de outros músicos trajados 

de “galego antigo”; estava sentado e recostado à parede de pedra e não de pé, como 

sempre tocam os gaiteiros galegos. No chão um chapéu voltado para cima e destinado a 

aparar moedas. 

 Ele conversava com duas pessoas - turistas? - e estranhamente não me parecia 

nada amistoso. Quando cheguei perto para tomar uma foto, antes de eu pedir a ela 

permissão para fotografá-lo, ele cobriu ligeiro o rosto com um saco de plástico.  Quando 

o descobriu foi para dizer algo como: “si ustedes no me dan nada yo tan poco les doy”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele era um entre os inúmeros músicos que do Coral da Catedral de Santiago até 

os  instrumentistas-solo de rua, estão por toda a parte durante a Festa. E que a grande 

variedade de músicos e grupos de músicos não nos espante. Afinal, em toda a Península 
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Ibérica e nos países colonizados por Espanha ou Portugal, “a festa é música”. Ou é as 

suas músicas.  

 E a grande festa de um mês quase inteiro em julho em Santiago não poderia 

fugir a esta tradição. Afora o fato de que a Galícia preserva ainda um ardor pela música, 

pelos músicos amadores, e pela música das ruas, algo que contrasta com a pobreza 

sonora de festas em países já mais urbanizados e, sobretudo,  secularmente protestantes.   

  Dentro e principalmente fora da Catedral de Santiago a Festa do Apóstolo é 

uma sucessão de festejos  com e entre musicas. E tudo mais parece ser o complemento 

do que se toca, canta, dança e dramatiza, entre diferentes categorias de públicos e 

categorias de músicos. 

 Prestemos atenção, em primeiro lugar,  aos músicos de sempre, os que volta e 

meia, mesmo nos fins de semana comuns e mesmo em dias de semana, ao final da tarde 

tocam em algum recanto em geral próximo à Catedral. Eles são o músicos “callejeros”. 

E uma breve e recente conversa durante a Festa com um jovem violonista e cantor que 

imita com perfeição Silvio Rodrigues, tornou um pouco mais conhecida para mim, 

nesses dias, a carismática,  estranha e antiquíssima figura do músico “callejero”: livre, 

autônomo, estudante regular ou não do ofício. Um músico apenas “callejero” - 

especialista em se apresentar em lugares públicos a troco de moedas e alguns aplausos - 

ou um músico estudante de universidade ou de conservatório, quando não já um 

profissional do ofício, que divide momentos de sala ou salão com momentos de rua.   

 Nenhum programa oficial de festa sequer os mencionará de passagem. Até onde 

pude observar, nenhum deles utiliza qualquer recurso de propaganda de sua atuação. 

São músicos que apenas chegam, ocupam um lugar mínimo em uma enorme praça, ou 

numa esquina entre ruas. E ali começam a tocar.  Artista solo, quase sempre, ou reunido 

em pequenas equipes, ele não apregoa a sua arte e em absoluto não se esforça por reunir 

ao seu redor um público cativo. Não faz propaganda de uma arte a não ser com ela 

própria, enquanto a executa. 

O fato de serem “callejeros” em nada desmerece a qualidade da música da 

maioria dos que vi apresentando-se durante a Festa. De dois ou três exímios gaiteiros ao 

“cantautor de Silvio Rodrigues”, esses aedos do presente não raro se apresentam a 

melhor música de toda uma festa, em geral frente a um mínimo e errante público.  

 Na sua forma mais pura ele é o gaiteiro, o flautista doce ou transverso, o par ou 

trio de flautistas (há um trio notável pelas ruas), o violinista solo e clássico, o cantor de 

música-de-outros, ou um cantautor de suas próprias criações. Pode multiplicar-se e, 
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então, já  conforma um pequeno grupo, uma “banda típica”, como os cinco ou seus 

cantores e instrumentistas vestidos de roupas andinas, e com os seus tradicionais 

instrumentos de tradição ancestral indígena . 

 Há entre eles desde músicos supostamente mais tradicionais até os francamente 

“estrangeiros”: de gaiteiros galegos a jazzistas ruivos. Não conheci caso algum de 

'músicos  callejeros” que se apresentem em espetáculos públicos, pelo menos entre os 

oficiais. Parece que uma opção anula a outra. Não apurei se eles pagam impostos ou se 

não. Tanto os que os aplaudem quanto entre os que os vigiam, eles são, desde a remota 

antiguidade, ao mesmo tempo bem-vindos, desconfiados,  tolerados e tidos como  quase 

clandestinos. Artistas de passagem, menos  os  “do lugar”. 

 A sós, aos pares, trincas ou grupos pequenos, eles chegam e se encostam  a um 

canto. Não pesquisei se há cotas de espaços nos locais favoritos da cidade, ou se existe 

alguma regra de direito costumeiro no reparto de territórios musicais. Colocam no chão 

um chapéu, um pano estendido, uma caixa de papelão ou mesmo a caixa aberta de seu 

instrumento, e deixam ali algumas moedas distraídas cuja função é atrair outras. 
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 Entre os mais afoitos um chapéu é passado na roda dos ouvintes, enquanto 

alguém toca ou depois da apresentação de uma música. Os mais organizados, como os 

“andinos”, escolhem um do grupo para  “passar o chapéu” e vender fitas cassete ou 

CDs. 

  Não sonham com um público que se reúna e em massa os assista, como 

em outros espetáculos desta mesma semana de Festa. Ou se sonham com isto, ainda não 

acharam como realizar o que sonham.  Agradecem com sorrisos aos seus doadores de 

moedas e, não raro,  tocam as suas  antigas gaitas na solidão do Obradoiro sem uma 

pessoa sequer que pare para os ver e ouvir.  Tocam para um pequeno bando de ouvintes 

e para ninguém. Não apregoam – como os vendedores de jogos nas barracas da feira, os 

seus feitos – e apenas executam a sua arte.  

Não sei se seria um exagero pensar que enquanto a grande noite da Missa da 

Terra Sem Males, assim como as tardes com a Banda de Músicas de Compostela 

realizam programados espetáculos para muitos (a banda), ou mesmo para uma multidão 

(a missa), esses anônimos artistas amantes e errantes reúnem ao redor de si no máximo 

meia dúzia de prosélitos, para viverem juntos, e por um instante, um pequeno ritual 

face-a-face. Vistos de longe, artistas e a breve roda do publico quase pareciam ser 

aquelas pequena reuniões evangélicas de “culto na praça”, comuns no Brasil. 

 Mas junto a quem colocar os bandos saltitantes de alegres estudantes das “tunas 

compostelanas”, hoje já bastante ensaiados, competitivos, pois há competições entre 

“tunas”, e já algo  mercantilizados? Eles cantam pelas ruas nas horas tardias da noite e 

parecem, ao contrário dos “callejeros”, músicos gratuitos e folgazões. Mas durante os 

dias na Praza do Obradoiro eles podem ser vistos vendendo fitas cassete e anunciando 

com estardalhaços os produtos de sua arte. Creio que as ruidosas “tunas” – sempre uma 

coletividade – poderiam estar entre os “músicos-por-conta-própria” e os músicos 

oficialmente contratados para os festejos  da Festa.  

 Ao contrário do que vi acontecer  nas cidades da  Andaluzia, onde o “Flamenco” 

trás os músicos e o público para dentro dos bares, a música “galega” típica é 

francamente andarilha e “callejera”. A praça e a rua são os seus lugares e, em alguns 

casos, como nos grupos galegos de “pasacalles”, tocam-se gaitas, pandeiretas, bandolas 

e outros instrumentos enquanto se caminha. Enquanto – como o próprio nome quer 

dizer – se “passa” e transita alegremente em e entre ruas.  
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Creio não ter apurado esta questão a fundo, mas me parece que os grupos folclóricos de 

“pasacalles” demarcam a linha divisória entre  os músicos autônomos e os músicos-

solo, ou ainda os grupos musicais contratados por agentes da Festa para atuarem em 

momentos pré-determinados. Ao seu lado poderiam ser colocados os músicos das 

“verbenas”. Eles constituem pequenas orquestras que, ao contrário dos pequenos grupos 

com trajes galegos e com gaitas e pandeiretas percorrem as ruas, tocam e cantam fixos 

em um lugar e para um público disposto a ouvir e dançar. Tocam músicas “bailables”, 

entre canções galegas e espanholas mais modernas, e músicas latino-americana que os 

migrantes retornados ao longo dos anos espalharam por toda a Galícia. Pois a emigração 

de levas de galegos para as Américas devolveu à Galícia um gosto extremado por ritmos 

que vão da cumbia ao bolero. Mas nunca ao samba.  

 Assim, eis aqui um primeiro par de apostos que importa considerar aqui: 

Músicos autônomos individuais, em duplas ou em pequenos grupos, 

autônomos, não contratados para a  Festa, ocupantes de um lugar público na 
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cidade, e sem hora institucionalmente estabelecida para suas atuações, 

oferecendo pequenos espetáculos de música – mais raramente de outras 

formas de arte - a uma assistência efêmera e passante, em troca de moedas 

e/ou de venda de discos, fitas e artesania típica. 

      X 

Músicos coletivos, entre bandas e grupos de porte médio ou grande, 

considerados “típicos e do lugar” ou das cercanias, ou músicos de dança, 

contratados para momentos e locais pré-estabelecidos da Festa. Quase sempre 

incorporados ao programa oficial da Festa. 

 

 A este primeiro par de opostos será preciso acrescentar outros. Com um destaque 

maior e com o anúncio de seus nomes e procedência, sobretudo quando de fora da 

Galícia e da Espanha, eles são os músicos-estrela, e a eles são reservados os lugares que 

comportem de um grande público a uma multidão concentrada, e também uma hora 

especial em seu quase sempre único, de espetáculo. Enquanto os pequenos grupos de 

música típica galega, de “pasacalles” e das “verbenas” são em geral considerados um 

“entretenimento” ou, para os turistas, ou uma efêmera mostra do “típico da Galícia”, os 

músicos-estrela entendem-se que se reservem a grandes espetáculos galegos, espanhóis 

ou internacionais..  

Em sucessivas Festas do Apostol terão se apresentado grandes cantores-solo 

em Compostela, como Juan Manuel Serrat e Plácido Domingos; cantores-estrela 

acompanhados de uma comitiva grandiosa, como Milton Nascimento e toda a numerosa 

companhia da Missa de Quilombos, ou ainda  grupos de cantores, como o excelente 

conjunto Muxicas, e um grupo de instrumentistas italianos vindos  do Piemonte. 

Mas estas não serão todas as categorias de músicos na/da Festa. Onde colocar o 

afinado coral que entoa canções sacras na Catedral de Santiago? E em que lugar colocar 

um afinadíssimo grupo espontâneo de homens das Ilhas Canárias, que por um longo 

momento  a pequena multidão que se aglomerou espontaneamente para um espetáculo 

de um improviso inesperado na Praza do Total?  

Uma geografia musical de uma Festa como esta poderia começar por reconhecer 

os espaços próprios a cada categoria de músicos e de música, ao lado  das suas linhas de 

fronteiras. Bem ao contrário da Semana Santa que percorremos páginas atrás -  e que 

entre as igrejas e as ruas tudo soleniza e restringe as celebrações ao sagrado, menos em 

Padrón - a Festa do Apóstolo aposta no seu exato oposto.  

Sendo, como a Semana Santa, uma celebração do sagrado em uma semana 

religiosa, devota e nominalmente católica, tudo indica que o que menos importa na 

Festa – pelo menos para a maioria dos que acolhem a Santiago e à sua Festa – é o que se 
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passa no interior da Catedral. Ali os ofícios solenes são poucos, as visitas sugerem que 

atraem mais turistas curiosos do que cristãos devotos.  E ao redor tudo que há para viver 

como “A Festa” é para além das fronteiras  dos lugares sagrados e para fora de um 

tempo sagrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E me pareceu que justamente é a polissêmica musicalidade de todos os dias da 

Festa do Apóstolo o que melhor demarca e sinaliza os tons e os momentos de 

celebração, folguedo, ritual espetáculo na festa. Em cada recanto, a cada momento 

alguém ou algum grupo de artistas sonoriza a festa. E as músicas e os músicos, para 

além de suas posições profissionais – dos “callejeros” aos “estrella” - valem mais pelas 

suas identidades de vocação, transformadas na música que se ouve ou dança.  

Um mesmo dia espalha por Santiago, entre a manhã (nunca muito cedo) até altas 

horas da madrugada a música “típica de Galícia”  inclusive com concurso de grupos 

musicais e de jovens dançantes, acompanhados do tradicional concurso do “Traje 
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Galego”. A mesma música de raiz galega é a que anima a maioria dos gaiteros das 

esquinas. Rara a música espanhola que não seja “a galega” - que alguns galeguistas 

consideram com uma música não-espanhola). O coral dos “Canários”, vindos da costa 

da África, foi uma grata surpresa. E mais as “verbenas” bailables, que, lembro, oscilam 

ente a música típica (mas não tão tradicional como a dos grupos de “pasacalles”) e os 

ritmos sul-americanos que são os que mais animam afoitos dançarinos aos pares. E 

ainda as bandas de “verbenas”, que seguem tocando madrugada afora, quando os outros 

músicos já foram dormir ou bebem vinho nos bares. E, não esquecer, a solene e ao 

mesmo tempo festiva e marcial Banda de Música de Compostela. 

E entre uma praça e outra, somemos a elas a música italiana do Piemonte; uma 

banda estridentes com muitas gaitas escocesas de fole; os sons andinos do pequeno 

grupo peruano, e os misteriosos toques de tambores e as danças do ”Povo de Gaia” que 

nos espera adiante. E, finalmente, os espetáculos de estrela e multidão, como o de 

Milton Nascimento e a Missa dos Quilombos. 

 Acostumado com as pequenas festas de roça, povoado ou pequenas cidades no 

Brasil e aqui na Galícia, e acostumado a festas bem mais imponentes como as de São 

Luís do Paraitinga e Pirenópolis, até que ponto estarei pronto a reconhecer que uma 

cidade como Santiago de Compostela me oferece a evidência de a grande festa ser um 

polissêmico jogo de contraste, regido por um código de inclusões e exclusões em 

diferentes espaços e interposições.  Afinal, um intrigante pendular entre a semelhança e 

o contraste. 

Tomando apenas a presença da música na Festa do Apóstolo, a cada dia e entre o 

que está escrito no “Programa Oficial” e o que salta para fora dele, sem sair do “Casco 

Histórico”, e mesmo sem ir muito além das ruas e praças que convergem para a grande 

Catedral - a não se no caso da ida obrigatória ao Paseo da Alameda - quem esteja aqui 

nesses dias pode passar, a custa de alguns passos, do poético ao prosaico, do mais 

“próprio”, como algo enraizado en Galícia ao mais típico, como nas músicas que se toca 

e canta para dançar. Músicas que, livres de uma festiva identidade em uma Espanha 

onde a marca das “autonomias”  é, ao mesmo tempo, tão forte e, por vezes, conflitiva,  e 

tão ancestral,  podem ser “qualquer uma”. Música “bailables” que em cada banda de 

verbena repetem-se de festa em festa, enquanto são popularmente atrativas. Aqui pode-

se passar do religioso ao mágico dentro mesmo da Catedral de Santiago,  e do religioso 

ao profano em qualquer praça ao seu redor. 
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Não será tanto a geografia das ofertas de música e outros espetáculos, entre os 

da Galícia, os de “otras Españas”,  e os das Américas ou da Europa além dos Pireneus, o 

que deveria chamar a atenção a um olhar (e a um ouvido) mais atento. O que importa é 

a presença, quase como em uma feira, de sequências de atrativos-de-festa tão próximos 

uns dos outros, tão fugazes, e tão alternáveis ao longo de uma rua antiga,  ou de uma 

tarde. 

Assim, a Festa cada vez mais compacta o que foi a sua própria origem: os 

solenes rituais religiosos. Cada vez mais coloca em segundo plano o que foram os 

pequenos rituais comunitários que fazem ainda a pequena maravilha da Galícia. E cada 

vez mais se assume como feira de oferta de tudo, e como a grandiosa espetacularização 

de alguns momentos. 

Um deles foi a deslumbrante “queima de fogos” da noite da abertura da Festa do 

Apóstolo. Outro será a Missa dos Quilombos, que nos espera no capítulo seguinte. 
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“Esses negros na praça 

no meio da noite!” 
Zumbi dos Palmares em Compostela 

 

 1992. Aquele seria um ano para não se esquecer! Pelo menos por quinhentos 

anos. Entre encontros e colóquios acadêmico-científicos, efemérides grandiosas e outras 

celebrações religiosas e profanas, a  Comissão do Vº Centenário não poupou  dinheiro e 

nem esforços.  

Creio haver dito páginas acima que também os protestos não foram poucos. E tal 

como as celebrações-pró, eles foram igualmente variados. Lembro outra vez um cartão 

postal com uma imagem debochada e a frase impressa:  “me caigo en el Quinto 

Centenário”. E recordo que nas vésperas da Semana do Apóstolo o Bloque Unido 

Galego promoveu uma grande manifestação de rua e de protesto em Santiago. 

Dois acontecimentos da semana de julho concluída no dia 26, quando a Galícia e 

toda a Espanha comemoram las grande Fiestas del Apostol Santiago, foram em 

Compostela suficientemente importantes e intrigantes para merecerem o esquecimento. 

Um deles, já lembrado por mim e que ocupará todo este capítulo, foi um evento 

programado e anunciado como muito imponente e importante. O outro, inesperado e 

indesejado – pelo menos pelas autoridades eclesiásticas da Catedral e outras pessoas 

envolvidas com a Festa – será o tema do próximo capitulo. 

 Assim, por caminhos cruzados e através de inciativas opostas, os dois 

acontecimentos trouxeram à mesma Santiago de Compostela e à semana de seus festejos 

um solene momento ritual e simbolicamente negro, e um  evento também ritual e quase 

conflituado simbolicamente  a povos indígenas. Nada mais esperado, num ano dos 

“Quiñentos  años de la Conquista da América”. Uma desastrada coincidência, na 

opinião oficial. No entanto, nada mais oportuno e valioso, segundo outros.  

  Repito, uma forte diferença separava as cerimônias à volta do “negro” das 

cerimônias ao redor do “índio”. É que, sabemos, as primeiras foram intensamente 

programadas, anunciadas e esperadas. Comentava-se em Santiago que o custo total da 

“trazida dos brasileiros (e de um norte-americano) e o espetáculo da Missa dos 

Quilombos teria custados aos cofres espanhóis algo ao redor de 500 mil dólares. De 

outra parte, a presença de reais ou supostos indígenas vindos das Américas fugiu a 
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qualquer programação oficial e chegou à beira de um quase conflito  no interior da 

Catedral de Santiago.  

 Comentei com algumas pessoas amigas que me parecia estranha e, a meu ver ao 

mesmo tempo crítica e gratificante, a escolha da Missa dos Quilombos como a grande 

celebração ritual-espetáculo da Festa do Apóstolo em pleno “Ano del  Vº Centenário”. 

Afinal, ela foi composta por um prelado catalão, Pedro Casaldáliga, de São Félix do 

Araguaia, nas portas da Amazônia, no Brasil. Um  homem que se fez sagrar bispo entre 

camponeses, índios e negros. Um dos homens da Igreja Católica mais corajosamente 

empenhados em extinguir para sempre na sua Prelazia e, se possível, no Brasil e na 

América Latina, todas as formas ainda reinantes de colonização que estendiam a sua 

remota origem justamente naquilo que a Espanha comemorava... quinhentos anos 

depois.  

Casaldáliga é um dos homens que mais impulsionaram o que os teólogos da 

libertação e as pessoas que se reúnem ao redor da mesa em alguma comunidade eclesial 

de base costumam chamar de “uma igreja a serviço do povo”. Logo, um dos homens 

mais vigiados e desconfiados entre as autoridades no Vaticano. Seu parceiro é o poeta 

Pedro Tierra, um militante de esquerda que esteve inclusive preso nos cárceres da 

ditadura militar por vários anos. 

Tal como a Missa da Terra sem Males, de vocação e temática indígena, a Missa 

dos Quilombos é um drama musical que simbolicamente recobre uma missa católica, 

mas onde as palavras latinas estão ausentes e proliferam vocábulos de origem africana. 

Ela é, em suma, um canto, uma encenação, uma dança sob o som de tambores e 

atabaques, cujas letras querem dizer o exato oposto do que oficialmente se celebra aqui, 

quinhentos anos depois.  
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Ora, no mesmo tempo em que era celebrada em Santiago de Compostela a Festa do 

Apostol, estava sendo realizada em Vigo uma Semana de Arte Afro-Americana. 

Algumas pessoas que haviam dividido o tempo da semana entre Vigo e Santiago 

reconheciam que em Santiago havia mais festejos “de todo o gosto”, enquanto  em Vigo 

o que estava havendo era  um  encontro entre artistas e o público galego bastante mais 

crítico e mais assumidamente  político.  

Claro, em Compostela festejava-se a Europa, a Espanha e a Galícia, com a 

presença convidada e não convidada  - veremos a seguir - de alguns latino-americanos, 

enquanto em Vigo celebravam-se as culturas negras, indígenas e brancas da América 

Latina, diante de um público maiormente europeu.  

Mas o grande acontecimento anunciado para toda aquela semana e em toda a 

Galícia haveria de ser em Santiago de Compostela. O seu cenário: a grande Praza do 

Obradoiro, cercada pela Catedral, o Hostal de los Reyes (hoje um luxuoso hotel cinco 

estrelas) e dois grandes prédios do poder público. Uma das noites da semana de festejos 

estava reservada à apresentação da Missa dos Quilombos, com o canto e a direção de 

Milton Nascimento.  

Um espetáculo que segundo alguns, foi o mais caro das festas deste ano. 

Comentava-se na cidade que para armar o imenso palco, na verdade um sucessão de 

grandes palcos em quatro andares, havia vindo da Alemanha uma equipe especializada. 

Com o apoio múltiplo de vários patrocinadores, entre os quais a Xunta de 

Galicia, a Comissão Espanhola do Vº Centenário e o Concello de Santiago, o programa 

era anunciado nos jornais como uma “Missa da América Negra”. E o grande espetáculo 

foi marcado para as 23 horas de 19 de julho.  

Milton Nascimento regeria quarenta  diante da Catedral cerca de quarenta 

pessoas, entre instrumentistas de percussão, cantores (ele próprio um deles) e atores.  

Não foi difícil saber que na Galícia e em Santiago setores mais à direita da igreja e do 

poder público consideraram inoportuna a apresentação de um espetáculo musical que se 

anunciava como uma “missa”, e que reconhecidamente nunca recebeu um aval 

manifesto do Vaticano. Uma missa-espetáculo em que as tradições religiosas, a cultura, 

o sofrimento e os direitos dos povos negros na África e na América Latina queriam se 

fazer ouvir. um ritual que valeira como um contraponto à atuação coadjuvante e 

arrependida de uma igreja até hoje predominantemente distanciada e não comprometida 

de fato com  povos das Américas, pelo menos nos termos  que Pedro Casaldáliga 

sempre apregoou.  
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Milton Nascimento foi recebido em Santiago com solenes  honrarias. Eu mesmo 

o acompanhei  de perto por alguns instantes, e ao seu grupo mais próximo de cantores e 

instrumentistas, e pude testemunhar a importância dada à sua presença em Compostela, 

durante os festejos a Santiago. Uma entrevista coletiva em um dos salões da Prefeitura 

Municipal antecipou o que deveria ser a grande noite da missa. A imprensa reproduziria 

na manhã seguinte a entrevista, anunciaria com ênfases a Missa dos Quilombos  para 

aquela noite e forneceria os informes necessários.  

“Imponência” poderia ser bem o melhor adjetivo para o tom  com que se 

preparou e propagou o  espetáculo. A grande praça literalmente lotada de pessoas do 

lugar e de fora. E, ao contrário do que imaginei antes, embora em local público, o 

grande espetáculo era pago. O ingresso na Praça custaria mil pesetas naquela noite, mais 

ou menos o preço de um bom jantar de estudantes.  

Uma chuva de cores múltiplas dada a variedade das luzes acesas  caía sobre o 

palco por onde um grupo de artistas brasileiros, e Paul Winter, um instrumentista norte-

americano, subiram até ocupar os seus grandes degraus, deixando no lugar mais alto 

uma notável orquestra de instrumentos de percussão. Toda a parafernália possível para 

uma grande filmagem de televisão estava presente e, dias mais tarde, muitas pessoas em 

Santiago diziam que havia mais qualidade de imagem no vídeo da missa do que nela 

própria, na Praza do Obradoiro. 

De costas para a Catedral e parte do público e de frente para os músicos, trajado 

com uma longa veste branca, quase como um monge cisterciense Milton Nascimento 

regeu o espetáculo e cantou duas ou três músicas. Para os que haviam vindo motivados 

a ouvi-lo cantar este fato representou uma pequena decepção. Paulo César Botas, um 

padre meu amigo e de Milton (e que o levou até a minha casa em Santiago) lia nos 

intervalos entre cantos e de danças alguns poemas-prece  escritos por Pedro Casaldáliga 

e Pedro Tierra. O poeta coautor leu outros poemas. 

Mas foi o espetáculo conduzido pela música dos tambores negros, entremeada 

do gingado nada canônico dos corpos de um conjunto de atores-dançantes, negros em 

maioria, e pelos cantares, a meio caminho entre palavras em Português e em Yorubá, o 

que mais parece haver correspondido ao que se esperava.  

E foi a imponente grandeza sonora e visual do que trouxe uma quase anti-missa 

para uma praça diante de uma das catedrais mais conservadoras da Europa, junto com 

uma liturgia oscilando entre o ritual religioso e um grandioso espetáculo devotado a um 

momento coletivo de consciência crítica sobre o sentido do fluir da história humana, 
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justamente aquilo que alguns galegos meus amigos comentaram comigo a partir da 

manhã seguinte.  

Afinal, tudo foi eloquente demais, grandioso demais, muliticênico demais, para 

que o teor crítico das palavras, recobertas por uma demasia de sons, gestos e imagens 

pudesse dizer uma mensagem crítica que pudesse ser um momento de contraponto ao 

triunfalismo com que se festejam “los 500 anos”.  

E, ao final, um inesperado precioso acaso – pois isto de modo algum estava 

previsto – nos emocionou e, segundo o depoimento de Paulo Bottas, mais ainda a 

Milton Nascimento. O grande sino da Torre da Berenguela, no alto da Catedral de 

Santiago começou a badalar a meia-noite, doze vezes, no exato momento em que o 

Milton Nascimento abaixava os braços  e encerrava a Missa dos Quilombos. Ele 

permaneceu assim, com a cabeça levemente abaixada e os braços estendidos ao longo 

do corpo, até ouvir a última badalada. Só então voltou-se para a multidão que também 

esperou o silencio do sino para cobrir de prolongados aplausos a  noite de Santiago.  

Uma vez mais, uma nova chuva de fogos de artifícios e de luzes, divididas agora 

entre o palco e a Catedral, acompanhou a multidão que lentamente foi deixando o lugar 

para ser devolvida às casas e hotéis, às ruas e bares e à grande feira-de-tudo de  Paseo 

da Alameda. 

A página 16 de La Voz de Galícia da manhã seguinte estampava uma grande 

fotografia de Milton Nascimento em um dos momentos em que cantou, com a seguinte 

notícia: 

Nascimento hizo que Compostela “comulgara” con su “Misa 

Negra”. 

Superando las estimaciones de aforo inicialmente previstas por los 

organizadores de la Festas do Apolstolo, unas 5000 personas se 

dieron cita anoche en la compostelana plaza del Obradoiro para 

admirar la interpretación de la Misa Negra de América, del 

compositor brasileño Milton Nascimento, que fue transmitida en 

directo por Televisión de Galicia. 

Con un transfondo ideológico-religioso próprio de la teologia de la 

liberación, una base rítmica puramente afro-brasileña,secundado por 

una orquestra y coros excepcionales y la colaboración del 

prestigiosos músico  new-age Paul Wuinter, Nascimento volvió a 

demonstrar su condición de indiscutible figura y logró la comunión 

de un público que convertió el Obradoiro en auténtica catedral 

negra, imbuido de esa especial energia religiosa que pocos lugares 

como éste son capaces de transmitir. 
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Entre o espanto e o arrebatamento, El Correo Gallego do domingo, 19 de 

julho dedicou quase toda a página 33 ao acontecimento. Em tempos em que os jornais 

europeus anunciavam os  tristes entreveros entre Leonardo Boff e as autoridades do 

Vaticano, inclusive com o Cardeal Ratinzer, que fora no passado seu professor na 

Alemanha e um de seus maiores apoiadores,  uma grande manchete comentava o 

soberbo espetáculo inter-racial acorde con la teologia de la liberación. Em uma das 

passagens da notícia, Milton Nascimento aparece lembrando que Santiago de 

Compostela foi a cidade escolhida para a segunda apresentação da Missa dos 

Quilombos (a primeira foi no Recife), “porque es un centro de irradiación de 

espiritualidad, de energia”. Ora, uma idéia não muito diferente, em som e tom, daquelas 

que nos esperam no capítulo seguinte, com outras pessoas da mesma América e da 

Europa. Na longa crônica entusiasmada, escrita por Ramón G. Balado, ao lado da 

notícia uma outra manchete dizia isto: “Canta Milton! Gritan, libres, los pobres. Las  

estrelas  se moverán!” 

Em Vigo, à margem da Festa do Apóstolo, mas não distante do nome e da 

mística da pessoa notável Milton Nascimento, um outro grupo de brasileiros, negros em 

maioria, recebia do público e, depois, da crítica dos jornais,  uma exaltada atenção 

equivalente. Mas ali, ao lado do mar e mais perto de Portugal, o desejo do exótico ao 

olhar europeu apareceu menos livre de receios.  

Um conjunto de artistas amadores, em maioria, imagino - adeptos ou vizinhos do 

Candomblé - simulou, entre danças e toques a sedução encantada das palavras em uma 

língua estranha, movida pelos  jogos rituais dos corpos mulatos e negros em  um festejo 

de invocação a Iemanjá. 

 A notícia de La Voz de Galícia de 18 de julho de 1992, assinada por José Carlos 

B Bastos, talvez seja um bom espelho de como um momento de apresentação 

convincente do exótico, do distante e do inusitado pode gerar palavras de uma quase 

exaltada concordância. Transcrevo aqui algumas passagens da nota que está 'escrita por 

debaixo da seguinte manchete: “Pasión negra y blanca con los „candomblé‟ dioces  de 

Bahia”. 

La luna llena se vestía y desvestía de nubes, unos enormes focos que 

apuntaban al cielo parecían molestarla, quizá le dieron calor. 

Apareció desnuda por fin y la piel negra de los bahianos brilló con 

más intensidad. Era una fiesta de candomblé, la llamada a las altas 

divinidades, la invocación a los dioses, el canto de aglutinamiento de 

las religiones. 

... 
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Ritos ancestrales, animistas, islámicos y católicos se reunieron en los 

cuerpos morenos de los miembros del grupo cultural Ará-Ofá, de 

Bahía, la tierra de la felicidad suprema. 

Los bahianos seguían bailando, las mujeres se quedaron en el puerto 

y los hombres partieron mar adentro, remaban suavemente como si 

no tuvieran prisa, las redes estaban preparadas. Oxun y Yemanjá las 

llenarían. Sus antepasados africanos les habían enseñado  a pescar 

con cantos y bailes, con oraciones y plegarias. 

Una explosión de júbilo se apoderó de todos cuando retornaron al 

puerto, se veían peces brillantes en las redes, las agitaban una y otra 

vez, las mostraban orgullosos. El público se confundió entonces con 

los negros, con el beneplácito de la luna triunfó sólo un color, el del 

alma de los pescadores 

Las danzas y los cantos, el continuo martilleo de los tambores habían 

vencido, la  fiesta de Afroamérica era yá de todos. Los componentes 

del grupo brasileño cantaron su más improvisada composición, el 

tema de Afroamérica, samba con textos de V º Centenario. 

 

Eis como em Vigo e em Santiago dois rituais-espetáculos vindos ambos do 

Brasil foram acolhidos e noticiados em uma mesma semana de festejos no ano do “Vº 

Centenário da Conquista da América”. Não tomei conhecimento sobre se em algum 

outro local e durante a mesma ou outra semana, representantes dos povos originários das 

Américas terão tido a oportunidade de fazerem, ouvir as suas vozes.  

No capítulo que encerra a parte dedicada a festas em Santiago de Compostela, 

relato o que consegui ver, ouvir e testemunhar quando um grupo de pessoas 

autointituladas “Povo de Gaia”, trilhando o Caminho de Santiago acabou chegando em 

Compostela. 
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O Povo de Gaia na Casa de Santiago 

 

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, primeiro, ao que ouvi dizer e li em jornais de Compostela 

quando, durante os cerca de trinta dias do percurso espanhol do Caminho Francês de 

Santiago um inesperado grupo de pessoas, quase todas vestidas de branco, como 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 de las 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 pequenos 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 Povo Gaia na casa de Santiago 

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 duas 

mulheres com iguais trajes exageradamente indígenas, rodearam a grande nave do altar 

central, penetraram em colunas pela pequena porta que dá acesso ao local da cripta da 

tumba 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. 
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Ora, justamente naquela mesma tarde alguns ativistas do Bloque Unido Galego 

acertaram uma concentração de protesto político na Quintana dos Mortos, uma das 

quatro praças que cercam a Catedral. E na praça da Porta de Platerias  - uma das portas 

de ingresso à  Catedral, ao lado do grande Pórtico da Glória – 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 os 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 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 pelo 

menos e um bandolim rústico.  
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A um momento os atores formaram uma espécie de ala de frente. Entre a dança e 

passos cadenciados bailados no mesmo lugar, as pessoas ensaiavam  gestos cerimoniais 

e cantavam o que me pareceu ser, em Espanhol, inclusive, antigos cânticos cristãos. 

Mais imóveis, silenciosos e solenes, a “nuestra guia” - como outros chamavam à mulher 

que de algum modo tudo dirigia - e 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 longamente de vez 

em quando. Eram como atores coadjuvantes e, mesmo sem um papel previamente 

ensaiado - isto parecia ser muito evidente - procuravam dar vida ao ritual. E como os 

olhos postos nos atores mexicanos, imitavam como podiam os seus  passos e os seus 

gestos cerimoniais. 

 Reconheci também uma terceira categoria de participantes. E era ela a linha de 

fronteira entre as pessoas do Povo do Planeta Gaia e os assistentes, como eu. Eram 

mulheres e homens, jovens e adultos. E vestidos “à ocidental” e sem adereços 

procuravam, no entanto,  sentirem-se integrados ao grupo ritual e, entre os mais afoitos, 

também participantes da cerimônia. Pareciam ser recém-aderentes, viajantes de última 

hora, peregrinos como os do grupo “de Gaia”, ou não. Alguns semelhavam estar 

buscando uma primeira incorporação ao grupo naquele próprio 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 anos” os indígenas mexicanos foram apenas convidados “a virem fazer 

o Caminho de Santiago” e a chegarem, junto com espanhóis e outros europeus, a 

Santiago de Compostela durante a Festa do Apóstolo.  
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E assim, para a alegria de alguns e o espanto e mesmo a repulsa de vários, a 

peregrinação, a chegada a Compostela e os rituais demorados diante de uma das 

entradas laterais da Catedral haviam acontecido e estavam acontecendo. Mas houve 

ainda mais. 

A um momento os componentes do “Povo de Gaia” formaram filas e entraram 

igreja adentro pela Porta de Platerias, cantando a música e o refrão: “Santiago, Señor 

de los  Vientos”  e tocando ruidosamente os seus instrumentos. Ganharam a nave central 

e por ela vieram em festiva marcha - senhores por um momento de toda a grande 

Catedral - até a frente do altar principal. Ali, 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”.  

De todo grande grupo apenas os atores principais rodearam o altar; perfumaram-

no com incensos e invadiram a nave de um agradável odor, bastante diferente do cheiro 

costumeiro da fumaça do “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 alguns estavam ajoelhados.  
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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, mas creio que alguns cânticos sim.  De todos os nomes, o único 

familiar pareceu-me ser o de Santiago, “Señor de los Vientos”.  Pareceu-me que a 

invocação a Santiago pouco tinha a ver com a devoção católica a seu santo apóstolo, e, 

menos ainda, à Galícia ou à Espanha. 

Durante todo o longo tempo de estada do Povo de Gaia no interior da Catedral 

não apareceu nenhum sacerdote. Mas em alguns momentos pareceu-me ver e ouvir 

funcionários da Catedral ou fiéis católicos a ela vinculados protestando alto 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 a um templo católico, no grande dia de sua Festa anual. 

Saídos pelo Pórtico da Glória, foram para Quintana dos Mortos. E aquela teria 

sido uma rara  e pacífica experiência cultural centrada no vivenciar o encontro entre os 

“Peregrinos do Povo 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 sem  quaisquer insígnias católicas, a não ser as que figuram 

na bandeira da Galícia. E “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, não difícil 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 
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uma espécie de benção, acompanhada de pequenos jorros de uma água perfumada e 

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 quanto os tambores marcavam os ritmos dos passos.  Tocou-se, cantou-se 

uma mesma cantilena e tracejou-se passos simples da dança 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 dizer de novo 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 revisitadas.  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.  

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 Galicia do dia 

26 de julho dizia o seguinte, na página 28. 

 

“Santiago, señor de los cuatro vientos, despierta el corazón de 

Hispania”. Asi comenzó ayer a la una de la tarde su homilia en la 

catedral compostelana el mexicano Nicolás Nuñez, creador de la 

danza sagrada Citlalmina. 

Nicolás Nuñez 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 

astecas 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. 
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 Até onde pude testemunhar o acontecimento – e lembro que não os presenciei 

desde o início, do lado de fora da Catedral – não ouvi qualquer homilia do grupo no 

interior da igreja, e acredito que uma eventual entrega de “placa com mensagem” terá 

sido feita antes do ingresso do “Povo de Gaia” na Catedral, talvez em alguma cerimônia 

reservada. 

Ao contrário do que veio a acontecer 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 de 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.  

Vengo en son de paz, porque nosotros no debemos tomar represálias 

contra nada, aunque nuestros antepasados sufrieron. Veninos... a 

darle la mano al español para que vean que tenemos educación.  (pg. 

10). 

 

Defendendo-se de acusações postas 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 pelo senhor Arcebispo 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 tida por 

algumas pessoas da rua, e também por autoridades da Igreja, como ousadamente 

indevida mereceu mais do que apenas algumas reprimendas e algumas notícias pro-e-

contra nos jornais do País. Afinal, aquela é uma festa católica 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 a transcrevo 

quase na íntegra, é porque ela me pareceu a melhor síntese do pensamento ortodoxo 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. 
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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 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. 

 

Diz logo em seguida 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”. 
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Devo dizer que quando fiz, 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. Devo dizer, também, que algum tempo após a minha jornada a Santiago, 

fui como alguns amigos desde a aldeia de Santa Maria de Ons até o Fisterra. Ser 

misterioso algum, deste plano do Universo ou de algum outro, não nos apareceu. 

Finalmente devo lembrar que por eses tempos o livro mais lido ao longo do Caminho de 

Santiago era O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Todos os seus livros até então 

publicados estavam editados também em Espanhol e em Galego.  

 

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 e sentem, vivenciam os seus cenários? E, por causa disto ou 

daquilo circulam entre lugares, afetos e intenções, recorrem com piedade ou com 

curiosidade este ou aquele reduto entre o Pórtico da Glorieta e a Tumba do Apóstolo e, 

enfim, “estão aqui” desta ou daquela maneira, vivendo algo a que elas próprias  dariam 

nomes como “fé”, “devoção”, “promessa”, “presença”, “testemunho”, “curtição”, 

“curiosidade”, etc.  E, assim sendo, 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. 

Pois em um domingo de Festa do Apostol ou mesmo em uma manhã de 

segunda feira comum, você pode estar ali sem ser interrogado por alguém a respeito de 

seus propósitos. E você pode ter vindo para piedosamente orar a sós e em silêncio, para 
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coletivamente vivenciar com devoção a missa solene, para com justificável curiosidade 

apenas assistir de longe “o que está acontecendo aqui”, para apenas visitar “a famosa 

catedral”, para com justificável curiosidade tentar decifrar pequeninos signos 

alquímicos gravados há séculos em alguns lugares semi-ocultos, para  simplesmente 

fotografar e, se possível fotografar-se... “aqui”.  

O que as pessoas sentem e pensam não apenas sobre o que “é isto”, e a respeito 

do que “está 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 generosa atenção os diferentes 

lugares onde pessoas se congregam, junto com os diferentes gestos individuais ou 

coletivos que ritualmente elas dão a ver, entre orar de joelhos, colocar as mãos nas do 

apóstolo, na coluna central do “pórtico”, bater três vezes com a cabeça no alto da cabeça 

do suposto “maestro Mateo”, misteriosamente colocada do outro lado da coluna mestra, 

ou simplesmente  “ver e fotografar”. 

 Assim, talvez o melhor procedimento de quem se arma de perguntas, seja o 

perguntar 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 procurar compreender a forma como, canônica e 

“oficialmente” -  isto é, dentro dos padrões de uma cultura religiosa consagradamente 

católica -  estatui-se  catolicamente  como  se deve “estar aqui” .  

“E, então”, buscar compreender a seguir como entre estilos diversos um padrão, 

um modelo uniforme de 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 os sacerdotes e outros acólitos da Confraria de Santiago de os 

católicos de devoção aberta e ritualmente quase festiva, como cristão que compre 

rotineiramente alguns ritos devidos a Deus e a Santiago, com a pressa de quem adiante 

deseja devotar-se logo após aos ofícios do turista deslumbrado 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 
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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 sacrário. 

Claro, é nele, em seu interior, neste lugar-cofre absolutamente central de 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 existe e se abre aos cultos de fé e festa que “aqui” se 

multiplicam 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, 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 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 

se acredita que sobre a enorme mesa do alto altar, diante de todos, e ao lado de todos - 

pois ele se deixa rodear pelos dois lados e se dá à frente dos bancos onde os fiéis de 

rotina, os peregrinos e os turistas, devotos ou não, se aninham durante a cerimônia das 

missas - que 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 experiência católica. 

Pois o próprio círculo e circuito do altar já é cúmplice de uma primeira mistura 

entre a fé canônica e os cultos de reverência e memória, ou de simples curiosidade 

centrada 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 apostol” atrás 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 o seu sono de um corpo à espera - como todos os justos de sua 

condição -  o momento do Juízo Final. 
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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 

as 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 à 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”, 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 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, e que rodeiam a nave e 

o altar principal. 

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 gestos vividos no Pórtico da Glória. Nesse 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 um Cristo doador de bênçãos está  

situado mais acima. E sua imagem talhada na pedra tem abaixo de seu corpo o de 

Santiago Apóstolo. E, um sobre o outro, ambos olham de frente a quem entra.  
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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, se devotamente assim o desejar, 

o que fique ao alcance de seu rosto. 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”, cumprem a pequena teia nuclear do que é devido ao 

culto de Santiago em sua casa de acolhida a peregrinos, cristãos devotos e turistas, 

quaisquer que sejam suas religiões ou outros sistemas de sentido. 

No entanto, relembro que algo há do outro lado da mesma coluna. Algo 

misteriosos e inusitado,  que quase todas as pessoas vindas por uma apressada primeira 

vez ignoram.  Justo do lado em que coluna de entrada pelo Pórtico da Glória se volta de 

frente para o altar do Cristo Jesus, uma outra figura,  estanha, encantadora e difícil de 

ser decifrada, sugere um outro rito para  o qual a tradição católica tem apenas um olhar 

complacente e algumas desconfianças. Pois se o primeiro gesto significa, bem ou mal, 

uma piedosa reverência para com um santo dos altares venerado “ali”, o segundo beira 

uma encantadora magia. 

É a estátua de menos de um metro de altura de um alguém sem nome e sem 

auréola. Um estranho mínimo homem colado à coluna no lado oposto ao do imponente 

Santiago. Comenta-se que aquela imagem anônima seria uma réplica humilde da figura 

de Mestre Mateo, que, após concluir o majestoso pórtico de entrada principal da 

Catedral, não resistiu a deixar na pedra a sua assinatura. Ou melhor, a sua pequena, mas 

visível presença materializada pelos séculos. 

Seja ele quem for, desde não se sabe quando criou-se a lenda de que podendo 

ser aquela a réplica do grande mestre e artista, e estando ela, ao contrário das outras, 

apoiada sobre o chão e com a cabeça pronta a receber desde o alto as mãos ou o que seja 

de qualquer pessoa, aquela estátua infundiria sapiência e maestria a quem por três vezes 

tocasse com a sua testa a cabeça da imagem. Esses são os “três coques”, ou “croques” 



93 

 

rituais dos que esperam de um lado da coluna da entrada as bênçãos  salvíficas do santo 

e,   do outro, o saber salvador do mestre. 

Sobretudo em dias de vésperas de exames bimestrais na Universidade de 

Santiago, algumas filas de estudantes chegam a serem bastante maiores do lado de 

Mestre Mateo, do que do lado de Santiago Apóstolo. E não são poucos os turistas e 

devotos conhecedores da lenda que após cumprirem seus deveres rituais com o santo, 

antes de seguirem em direção à sua tumba, três vezes respeitosamente tocam com a testa 

o alto da cabeça da pequenina estátua de pedra. 

Este estranho e brevíssimo ritual será fruto apenas de um mito, ou de uma lenda 

que gerou um costume. No entanto, desde o Codex Calixtinus, uma primeira e medieval 

narrativa das peripécias da Ruta Jacobea, mesmo na tradição francamente 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), 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. 

O Caminho de Santiago, a Ruta Jacobea foi sempre, pode-se crer, trilhas de 

mistério e de uma 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?”.  

A verdade é que proliferam versões a respeito de uma suposta arcaica trilha 

ainda mais longa, de leste a oeste de uma Europa ainda “pagã”.  Ela chegava, segundo 

alguns crentes ou pesquisadores, ao Cabo Fisterra, e segundo outros mais ousados, a 

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.  
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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 “camino” 

podem abrigar.  

A pé  ou de bicicleta homens e mulheres, jovens, adultos e mesmo velhos (mas 

raríssimas crianças)  percorrem todos os dias (bem menos no Inverno) algum dos 

caminhos do “Camino”. E, claro, em maior número, o “Camino Frances”.  

Nem todos são cristãos e, ao que eu saiba,  protestantes dentre as várias 

denominações não trilham o Caminho de Santiago, a não ser como caminhantes 

culturais, como tantos outros. Nem todos são católicos. E dentre os católicos nem todos 

são devotos praticantes e, menos ainda, devocional ou afetivamente vinculados à 

memória de Santiago Apóstolo.  

De igual maneira, 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. Alí demonstram com a sua tira de carimbos timbrados em cada cidade de 

passagem, o seu feito peregrino. 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 dirigem-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 às autoridades católicas das cidades 

espanholas ao longo do Caminho de Santiago o aumento de rituais “exotéricos” e 

visivelmente “não-cristãos” e “nem-católicos”, especialmente em alguns locais onde a 

natureza parece propícia a invocação mais das forças dos Cosmos ou alguns seres mais 

chegados a druidas do que a padres, do que ao Deus que os cristãos acreditam ter criado 
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o Cosmos, assim como ao apóstolo que seguiu um homem chamado Jesus Cristo, que 

alguns peregrinos acreditam ser “o Filho de Deus”, ou “A Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade”, que outros creem haver sido um homem santo extraordinário, e 

cujo exemplo humano de um santo-profeta-errante deveria ser seguido. E há quem, mais 

a Oriente,  imagine  ser  Jesus mais um dos avatares benditos que junto com vários 

outros, entre os vários nomes dados a eles nas mais diferentes religiões, surgem no 

Planeta Terra de tempos em tempos. 

 

 

Uma breve geopolítica do lugar sagrado 

Vejamos agora algumas diferenças possivelmente esclarecedoras. Elas poderão 

parecer a um primeiro olhar simplistas demais, mas elas aspiram serem uma primeira 

porta de entrada aos diversos locais de fé e culto cuja diversidade é justamente o que 

quero refletir daqui em diante. 

Você não entra em uma Loja Maçônica a menos que seja um de seus 

integrantes, a menos que seja um maçom reconhecido e convidado, 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 Islam. possam por vontade própria ir à Meca e dar ao redor da Kaaba as 
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voltas rituais e preceituais. Fazê-lo com símbolos e palavras de uma outra religião pode 

ser quase ameaçador. E portar-se como um turista entre fiéis - também peregrinos - 

pode resultar em uma visita indesejada e talvez sujeita a autoridades policiais. 

Mesmo entre cristãos você pode adentrar por conta própria e sem convite um 

pequeno templo evangélico. Mas será imediatamente recebido por um alguém 

encarregado de identificar “estranhos” e, conforme o ritual,  poderá ser convidado a 

retirar-se. 

Mesmo nos mosteiros beneditinos que conheci na Galícia – um deles 

percorrendo o meu breve Caminho de Santiago – existem espaços permitidos a fiéis 

chegantes para cerimônias religiosas abertas. E existem espaços destinados à acolhida 

de peregrinos, e mesmo a 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, etc. 

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 pessoas e grupos de pessoas, mas de símbolos, de outros diferentes 

locais sacralizados da natureza, de pontos de partida, de trânsito e de chegada, seja onde 
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se suspeita que em determinada hora da noite uma estrela especial brilha na vertical 

sobre a cabeça de quem “está ali”,  seja no cabo sobre o grande-oceano,  mar. Crenças, 

práticas rituais e modos de “ser peregrino de Santiago” envolvem agora as mais diversas 

pessoas e grupos de pessoas que  “trilham” o caminho e mesclam cerimônias dedicadas 

a espíritos naturais com gestos rituais devotados a Santiago 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 Glorieta, o altar e a tumba do 

Apostol, invocando um Santiago híbrido entre Gaia e Cristo, é bem uma mostra de 

como  das fronteiras a que deve estender-se uma igreja que de um modo um  de outro 

deveria abrir  as suas portas para acolher diferentes vocações de crença e culto.  A 

começar pelos fiéis católicos que aqui queiram vir viver algo que se espera de um 

templo católico, e  assim também alguns turistas para quem aquela é uma admirável 

“casa de cultura medieval” como tantas outra na Europa.  

E – e esta seria a questão mais humana do que teológica ou canônica, a meu ver 

– tal abertura de uma “casa” já ancestralmente aberta, poderia acolher como uma 

“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 os resguardados os limites dos diversos “modos de crer e ser 

aqui”, uma catedral que sem problemas recebe curiosos turistas sem fé alguma, e para 

quem a Catedral de Santiago é mais um fotografável  lugar de cultura ancestral da 

Europa  deveria a meu ver abrir-se a peregrinos portadores de outras crenças ou 

descrenças, de outras humanas formas de “estar aqui” e aqui realizar algo que 

cerimonialmente feche, conclua, encerra uma longa jornada trilhas afora ao longo dos 

dias.  

Uma jornada que para muitos vale para muitas pessoas como o rigoroso 

pagamento de uma promessa de teor francamente católico.  Um 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 alternam-se com algumas noites de amor com um parceiro de 

fala estranha, subitamente surgido em algum abrigo, com a contemplação cósmica das 
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estrelas da noite, e com longas conversas ao redor de vinho e pão em algum abrigo. 

Vivências que segundo depoimentos, valem cada um a seu modo como um modo de 

“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. Como um voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por mais que as autoridades eclesiásticas da Galícia protestem e escrevam guias 

do “bom proceder católico” junto com avisos aos fiéis sobre as “seitas”, também os seus 

seguidores e vários outros, do Povo do Planeta Gaia a ateus confessos, tomam o 

Caminho de Santiago como uma trilha aberta a ser percorrida em nome dos mais 

diversos sistemas de sentido e  das mais diferentes  e entretecidas vocações. Desde o 



99 

 

ponto de vista da Arquidiocese de Santiago e dos agentes eclesiásticos de Santiago, o 

Caminho de Santiago é um percurso, uma tradição e uma sequência de rituais cristãos-

católicos. Desde o ponto de vista de um número crescente (creio eu) de peregrinos, o 

Caminho de Santiago tornou-se um poli-caminho aberto a pluri-sentidos. E ao ver de 

vários, ele pé mais uma jornada da alma do que da fé. E é mais um aventura espiritual 

do que uma penitência confessional. 

Para cá do simples desejo turístico e aventureiro do “fazer o Caminho” e para lá 

de uma genuína vocação católica, e até mesmo “santiaguenha”, no trilhar às vezes um 

Caminho, entre a beira de estradas de asfalto e as trilhas de montanha, a Ruta Jacobéia 

tornou-se algo 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 

facebook”, 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. Eu soube de peregrinos maratonistas, que  percorrem correndo  

o Camiño. 

Na chegada, a visita à Catedral, o ganho da “Compostelana” e a própria 

polissêmica presença durante a “missa do peregrino” assumem, como vimos já, as mais 

diversas significações. Afinal, se são raros os cristãos que apenas por curiosidade 

cultural visitam Meca durante o Ramadan, não são raros os jovens ocidentais não 

partidários de qualquer ramo religioso vedanta que consomem meses de um ano entre 

ashrans consagrados aos pés de um estranho guru na Índia. 

E então podemos imaginar o acontecer, justamente em Santiago - uma cidade 

simbolicamente católica e catolicamente conservadora - 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 devotas inesquecíveis.  Afinal, a Missa dos 

Quilombos não deveria ter menos profanadora, aos olhos dos defensores mais 

aguerridos de uma cristandade exclusivista, do que a celebração do  Povo do Planeta 

Gaia. 

Um crescente encontro ao longo do Caminho de Santiago, e mesmo no interior 

“de su santa Catedral” de um símile do que defendem aqueles que pregam o difícil 

quebrar das fronteiras e barreiras entre todas as religiões, espiritualidades, e demais 

sistemas de sentido, crença e culto está por ser ousadamente inaugurado. E as próprias 
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aberturas com que na Misa do Peregrino a Catedral acolhe quem chegue de bota, 

mochila e bastão, sem perguntar sobre a crenças e a pureza de uma fé católica 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”, uma crescente síntese simbólica do que poderia ser um alargamento do 

diálogo entre tudo e todos, toma 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 bem mais uma diversidade  que com sagrada 

ousadia traduz quem somos e o que escolhemos ser hoje em dia, do que uma quase una, 

fervorosa e pouco diferenciada multidão de fiéis católicos  que se supõe que, em um 

passado distante e superado, mereceriam com exclusividade  o nome de “Peregrinos a 

Santiago”. 

 

Dois pequenos relatos  para partirmos de Santiago 

Poderia concluir este capítulo sem eles. Mas há dois relatos; duas pequenas 

estórias de estranhos e inesperados milagres que não resisto deixar de trazer aqui. Um 

deles ocorrido há séculos e, segundo se acredita,  justamente na rua onde morei em 

minha primeira vez em Compostela. Outro, no interior da Catedral de Santiago e diante 

de seu imponente altar. O primeiro relato é meu e vale como uma crônica. O segundo 

foi tornado poesia e, depois, uma música extremamente bela. 

Assim, narro o primeiro em Português, traduzindo o que ouvi mais de uma vez. E trago 

do segundo um romance cantado, em Galego e transcrito de um livro. 

 

O primeiro relato 

Vinha em um carro de condenados um suposto assassino para se justiçado fora 

dos muros da cidade. Durante o julgamento o réu várias vezes apregoou sem acolhida a 

sua inocência. Quando o carro, provavelmente puxado por animais, passou diante da 

Iglesia de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, o condenado pediu que se parasse por 

um momento. 

Pararam o cortejo, e diante dos que o conduziam, e voltado para a imagem na 

parede da capela, o homem teria dito à santa senhora mais ou menos isto. 

Minha Mãe Santíssima. Se de fato sou inocente do que me acusam. Se não cometi 

crime algum e tenho as mãos limpas de sangue mata-me, Senhora Minha, aqui 

mesmo, diante de tua igreja. E não permita que estes homens me matem 

injustamente. 

E milagrosamente o condenado caiu morto diante  de todos. 
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O segundo relato 

Romance de D. Gaiferos 

Aonde irá aquel romeiro, 

meu romeiro aonde irá? 

Camiño de Compostela 

non sei se ali chegará 

Os pés leva cheos de sangue, 

e non pode mais andar. 

Mal pocado, pobre vello 

non sei se alí chegará. 

Ten longas e brancas barbas 

ollos de doce mirar, 

ollo garzos, leonado 

verdes como a alga de mar. 

- Aonde ides, meu romeiro? 

Aonde queredes chegar? 

- Camiño de Compostelana 

onde teño meu fogar. 

Composela é miña terra, 

deixeina sete anos hai, 

relocinte e sete soles 

brilante como un altar. 

- Collate a min, meu velliño, 

imos os dous camiñar: 

eu son troveiro das trovas 

da Virxe de Bonaval. 

- Eu chámome D. Gaiferos, 

Gaiferos de Mormaltán; 

se agora non teño forzas 

meu Santiago mas dará. 

Chegaron a Compostelana 

e foron á Catedral; 

desta maneira falou 

Gaiferos de Mormaltán: 

- Gracias, meu señor Santiago 

a vossos pés me tés xa, 

se queres tirame a vida, 

podesma Señor tirar, 

porque morrerei contento 

nesta santa catedral. 

E o vello das longas barbas 

caíu tendido no chan, 
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pechos os seus ollos verdes, 

verdes como alga de mar. 

O bispo que esto mirou 

ali o mandou enterrar. 

Asi morreu, meus sẽnores 

Gaiferos de Mormaltán. 

Este é un dos moitos milagres 

que Santiago Apostol fai
3
. 

 

 
Gaiferos de Mormaltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Álvaro de las Casas - Cancioneiro Popular Galego, pg. 23 e 24. Edición facsimilar -Follas Novas - 

Livros de Frouma , Santiago de Compostela - 2005 
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Festas nas aldeias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Festa de Santa Eugênia  
na Paróquia de Santa Maria de Ons 

 

Há algumas festas patronais de paróquias e de aldeas onde parece que quase 

nada acontece, a não ser o mínimo previsto e costumeiro próprio as uma pequena festa, 

entre  a sequência ordenada de suas partes previstas: alvorada, missa e procissão (ou 

não), banda de música(ou não), verbena. Santa Eugênia, em na  aldeia Fonteparedes, da 

Santa Maria de Oms  é uma delas.  

Em muitíssimas paróquias da Galícia o nome de um padroeiro, entre algum 

santo ou uma pessoa de Nossa Senhora, antecede o topônimo. Assim: San Fix de Brioñ, 

Santa Maria de Viceso, Santa Maria de Ons. Isto em nada impede que ao dizer o nome 
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do lugar se apague o nome do santo. Assim: Ons. E também em nada dificulta que, 

como acontece em Ons as duas maiores festas patronais sejam as de Santa Rita 

celebrada em maio, e a de Santa Eugênia, em setembro. 

 Mas também aqui surgem alguns primeiros sinais de um moderno desinteresse 

pelos fatos e as coisas que eram uma das grandes motivações da vida comunal num 

passado não tão distante. Neste ano célebre do “Quinto Centenário” não se 

apresentaram adultos dispostos a arcar com o trabalho voluntário das comissões das 

festas patronais. E portanto o vigário viu-se obrigado a convocar alguns rapazes da 

paróquia para responderem pelos  encargo tradicionais.   

 Ele teria o que dizer e reclamar, se acaso resolvesse  comparar a pequenina Festa 

de Santa Eugênia com a “Festa  dos vellos”, celebrada em Pedrouzos alguns dias antes 

da De Santa Eugenia e vários dias depois da “Festa dos Caballos”. Em Padrón. 

“Velhos”, sim, mas valerão “caballos” mais do que os santos? Ontem alguns jovens 

passaram por aqui para recolher a “contribuición” que faz algum tempo deixou de se 

chamar “esmola”.  

E ainda ontem, véspera da Festa de Santa Eugénia, os primeiros a chegar foram 

dois pares de barraqueiros. No largo à frente da escola-casa onde estou morando, eles 

armaram as suas barracas de venda e começaram a esperar o início da festa. Na manhã 

do dia de Santa Eugenia fui acordado com o estrondo de alguns rojões. Tal como nas 

festas santorais do Brasil, em horas antes e ao longo do dia inteiro eles voltariam a 

espantar os corvos e os cucos, cujos deuses serão outros. 
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A lógica da organização de cada festa patronal envolve um vigário e um 

conjunto voluntário ou voluntariamente escolhido de vecinos que constituem uma 

“comissão de festas”. Esta comissão: a) prepara o duplo local costumeiro da festa: a 

igreja em seu interior e o seu adro, ou, na falta ou na inadequação dele,  um local 

próximo, como acontece em Santa Eugénia; b) visita as casas dos vecinos solicitando a 

contribuição que, em escala maior, provém também do comércio local; c) distribui 

direitos contratados e fiscaliza o uso dos espaços alugados a barraqueiros e agentes de 

outros eventos pagos das festas (parques móveis de diversões, etc.); d)  contrata atores 

“folk” ou “modernos” para a apresentação de “tradições galegas”, ou de shows típicos 

das festas urbanas, estilo “verbenas”; e) elabora com o vigário o programa dos 

momentos religiosos e profanos da festa e procede à sua divulgação. 

 Uma constelação muito simples de pessoas sagradas e/ou sociais que participam 

e interagem social e/ou simbolicamente em meio aos espaços de uma festa pastoral 

poderia ser desenhada mais ou menos assim:  

 1º) A quem é dedicada a festa?    

Ao santo patrono; no caso presente, Santa Eugênia.      

    2º) Quem é da festa?        

Vecinos das aldeias da paróquia 

Vecinos de aldeias de paróquias confrontantes 

 

 3º) Quem vem à festa?          

Vecinos de feito e de dereito 

 Vecinos de outras paróquias 

Convidados e familiares de vecinos 

 

Em menor número costumam aparecer alguns auto-convidados de paróquias 

mais distantes e de vilas da região, assim como pessoas de longe, em geral devotos 

particulares do santo celebrado, sobretudo no caso de romarias ou grandes festas 

patronais, como em Santa Mínia, também em setembro, em Pedrouzos, Brión. Neste 

caso o número de pessoas “de longe” pode ser maior do que o de pessoas “do lugar”. 

  

4º) Quem controla a festa?    

O padre vigário junto com  a comissão da festa 

Conselheiros da paróquia e outras autoridades locais 

Outros vecinos tradicionalmente associados à festa. 

 

 5º) Quem é remunerado por serviços da festa?            
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Padres auxiliares (quando necessário) 

 Atores laicos de celebração de rituais de igreja  (órgão e canto) 

 Fogueteiros 

Conjuntos típicos galegos  

 Bandas de música 

 Bandas de estilo “Vermouth” 

 

 6º) Quem paga para estar na festa? 

 Vecinos , como contribuição voluntária 

Barraqueiros vendedores 

Agentes (barraqueiros ou não) de oferta de oferta de serviços de diversão 

Consumidores de “bens de festa”, de alimentos típicos ou não, de serviços de 

entretenimento e diversão. 

 

 Sim, mas o que afinal realiza uma festa patronal? O que é uma festa de 

pequena aldeia dedicada a uma entidade divina ou santificada segundo a tradição 

católica? Ora, como em tantas outras pequenas e grandes festas religiosas do 

catolicismo tradicional na Península Ibérica e na América Latina, três espaços culturais 

sequentes e francamente interativos - embora situados cada um em seu campo próprio - 

acolhem e realizam a festa. Pois ela não é outra coisa senão a passagem ou a 

concomitância de/entre uns e outros. Consideremos a segunda área como aquela que 

preenche os intervalos entre o propriamente sagrado, religioso e/ou eclesiástico e o 

francamente profano na festa. Dela participam grupos corporados responsáveis pela 

apresentação pública de rituais, entre devotos e festivos, realizados de maneira geral em 

espaços que separam, na pequena geografia dos lugares da festa, o intervalo que vai do 

interior da igreja e o seu adro, às ruas, praças e outros cantos e recantos que recobrem a 

porção do vecindário reservado à festa. E ali onde, nas grandes festividades os 

estacionamentos para os carros ocupam espaços cada vez maiores.  

Na pequena festa se apresentam pequenos grupos errantes de instrumentistas, 

onde não devem faltar os gaiteiros, herdeiros por certo do que terão sido no passado as 

confrarias tradicionais de labregos-artistas, que por muitos anos passaram de avós a 

netos e de pais a filhos as tradições musicais de Galícia. Algumas delas levadas com os 

emigrantes a agremiações galegas nas Américas. 
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A música na festa será um bom exemplo de diferenças e convergências. Durante 

as missas um ator único, um instrumentista munido de um pequeno órgão elétrico e 

cantor de musicas sacras é contratado para cantar nos momentos devidos um repertório 

que em alguns momentos é acompanhado por um coral espontâneo de fiéis presentes. 

Em festividades maiores ele pode dar lugar a uma trinca de músicos-cantores, ou 

mesmo a um pequeno coral do vecindário, ou de mais longe. contratado para a missa.  

Fora da igreja, entre as pequenas ruelas ou em uma praça da festa, grupos 

folclóricos galegos apresentam-se antes e depois de cerimônias religiosas. São os que 

imagino serem a memória viva, ou os recriadores tradicionais das músicas, das danças e 

das outras artes daquilo que a antropologia de outros tempos chamava de “a pequena 

tradição”. Hoje são raros em boa parte de Galícia, e os substituem alguns grupos de 
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jovens do lugar ou de perto, aprendizes em escolas ou agremiações de tradições galegas, 

com suas gaitas, bandolas e pandeiretas, entre toques, cantos e danças típicos do país. 

Ao seu lado podemos colocar as bandas de músicas tradicionais que, como os 

pequenos “grupos de folk” são chamados (quando do lugar e amadores) ou contratados 

(quando de fora e profissionais), para “animar a festa”. Elas poderão ser os artistas  que 

em algumas festas recobrem a parte musical  das procissões.  

Em uma terceira área, já inteiramente “festiva” e “profana”, podemos situar as 

pequenas orquestras sempre profissionais, convocadas a virem tocar os bailes das tardes 

e, sobretudo, das noites nas “sesións vermouth”.  Eles ocupam os espaços dedicados à 

diversão na festa. Os espaços para onde se dirigem os fiéis antes ou depois de haverem 

cumprido com as suas obrigações de devoção, ou aqueles que acorrem a uma festa de 

um santo sem qualquer referência e reverência para com sua pessoa e as suas 

celebrações.  

Aqui se compra e vende; aqui se joga e diverte; aqui se come com fartura, aqui 

se bebe e se baila.  Os cartazes coloridos de algumas festas, como a da grande Romaxe 

de Santa Mínia que nos espera no dia 27 de setembro, convoca romeiros, fiéis devotos e 

outras pessoas a virem a Brión participarem de acontecimentos: “religiosos, festivos e 

desportivos”. 

 Ora, o comer, o comer-muito e o comer-juntos configuram desde tempos 

imemoriais um afetuoso, solene e festivo momento nuclear de inúmeras festas 

familiares, parentais, vicinais, comunais ou mesmo festas abertas a um grande e 

indiferenciado público. Nós encontraremos, este festivo banquete que se prepara ora 

para oferecer “a los nuestros” y “ los otros”, ora em um batizado de um filho, ora em um 

casamento, ora em um reencontro de parentes numa tarde de domingo, ora com 

complexo de uma matança de porcos em novembro, ora , em escala bem maior, em 

Santa Mínia ou na na “dos Caballos”, ora nas Festas Patronais de Santa Eugénia ou na 

grande Romaxe de Santa Minia.   Mas será preciso estabelecer aqui uma outra diferença 

talvez importante.  

Há festas patronais de pequenas aldeias, mas também de vilas e mesmo de 

cidades, em que o único momento de uma alimentação de fato coletiva e comunal  - a 

comunidade dos fiéis comungantes - é a da “Santa Comunhão”, ou a “Sagrada 

Eucaristia”, no momento central da  “Santa Missa”.  

Dela em diante todos os outros momentos folclóricos, festivos ou desportivos 

não supõem uma cerimônia solidária, gratuita e pública de comida ritual. Tudo o que há 
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são as barracas de festa em que  pessoas  a sós, aos pares de namorados ou, o que é mais 

comum, em e entre famílias, vivem o reunir-se para beber vinho e comer “pulpos” ou 

“tapas”, ou para celebrarem juntas, entre atos algo cerimoniais sim, mas regidos por 

normas comerciais de compra-e-venda, como em um bar ou restaurante de todos os 

dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é algo diferente das festas – hoje em dia cada vez mais familiares ou, no 

limite, vicinais – em que pessoas da família, da parentela ou da comunidade vicinal são 

convidadas para apenas “virem comer juntas”, como na data do aniversário de um filho 

ou das bodas de um casal, ocasião em que a comida ritual pode ser antecedida de uma 

cerimônia na igreja. Participei de dois casamentos em Brión em que após a cerimônia 

religiosa, em um caro lugar publico foi oferecida a uma quantidade nada pequena de 

convidados, uma “comida” de altos custos por conta de familiares do novo casal, ou por 

conta dele próprio. 

 Vários dias antes as pessoas de Ons comentaram comigo, algumas delas 

convidando-me, a que mais adiante, em setembro, no dia da festa irão seguramente “a 
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comer os pulpos en Santa Minia”.  É quando, entre dias e noites festivos de uma semana 

inteira, a Carballera de Pedrouzos, cujo chão de terra batida começa a acolher as 

primeiras folhas secas do outono, cobre-se também com o toldo de inúmeras barracas, 

verdadeiros restaurantes moveis de oferta coletiva de viño do país e de farturas de 

comida, especialmente os polvos cozidos em grandes caldeirões.  

 Assim, ir a Santa Mínia é ir à santa, pois se trata de uma romaxe a que pessoas 

das aldeias de perto e de muito longe acorrem por devoção.  Mas é também ir aos palcos 

armados, pois da romaria esperam-se grandes e bons “espetáculos”. Algo cada vez mais 

passado de rituais camponeses tradicionais, com o seu foco na gaita de fole,  a 

espetáculos de “música moderna”, ao gosto dos mais jovens. Assim, entre a tradição e o 

desejo, é também ir fervorosamente “a los pulpos”.   

 Pois o celebrar a festa da santa desdobra-se tanto no que se vive entre o começo 

e o final da missa, e o que se celebra quando uma família nuclear, um grupo de parentes, 

de vecinos, ou de velhos amigos que vivem a data da festa como uma celebração de 

reencontros, e pagam sem remorsos por seguidas “cuncas de viño do país” 

acompanhadas de generosos pratos de carne de polvo cortada em pedaços.   

Quando na manhã do dia da festa um pequeno furgão da “panaderia” buzinou 

forte diante do adro da Igrexa de Santa Eugênia, em Fonte Paredes, as mulheres de 

várias casas acorreram.  Compraram uma grande rosca doce e adornada a mil pesetas 

cada. A rosca doce é uma tradição antiga da Festa, e em outros tempos era 

artesanalmente elaborada em cada casa.  

 Mesmo se levarmos em conta que algumas festas tendem a limitar os espaços e 

tempos cerimoniais do sagrado, ao mesmo tempo em que estendem tempos e espaços 

dedicados a diversões profanas, entre bailes, leilões e concursos de arte ou de 

habilidades, engana-se quem pensa que toda a Festa de Santa Eugênia começa e 

termina no que é aberto a todos, e publicamente comunal. Ela é, principalmente, a 

pequena solene missa e a comovente procissão que a sucede, com os coloridos andores 

de seus santos e estandartes.  

E um dos seus mais tradicionais momentos e mais carregados de afetos realiza-

se dentro das casas nas aldeias. Um xantar festivo e familiar reúne em várias casas os 

familiares e parentes da Casa: “parentes de feito e de dereito”. E a Festa, como um 

evento de múltiplas memórias e reencontros, parece a cada dia mais marcar algum tipo 

restrito ou aberto de comilança ritual como um dos seus momentos mais centrais e 
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desejados. Lamentam os padres que, sobretudo entre os jovens esse momento não seja 

mais o da “Santa Eucaristia”, o que nos dias de hoje é querer demais, convenhamos.  

É que antes - alguém me explicava à volta de uma mesa de “vino e tapas” em 

Ons -  fora os migrantes que haviam “partido para lonxe”, todos os outros   viviam nas 

ou entre  aldeias próximas das mesmas paróquias, ou de paróquias vecinas. Hoje em 

dia, bem mais livres e prósperos, mas, por isso mesmo, bastante mais dispersos entre 

aldeias, vilas e cidades não raro distantes, segundo as medidas da Galícia, os familiares, 

pessoas da casa e os parentes da Casa, assim como os vecinos para quem o ausentar-se 

da aldea não significa nunca um esquecer dos amigos muito chegados, reúnem-se na 

casa de Casa do lugar da Festa. E aquela sim, à volta da mesa e ao redor dos mais 

vellos, tende a ser, mais do que a da missa, a hora de uma terna e tocante cerimônia de 

comunhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procuremos aproximar de uma festa aldeã galega, como a de  

 

Santa Eugênia em Ons, algumas outras festas que conheci na Europa, em 

Portugal, na Espanha e na Itália; e, na América Latina, no México e no Brasil. 

Esperemos esta seja uma oportunidade fecunda para pensarmos algumas aproximações 

e diferenças. Vejo nelas e entre elas as seguintes situações, no que respeito ao “comer-

muito-e-juntos”. 

1ª situação: as pessoas celebram ritualmente juntas e comunitariamente se 

divertem, mas as famílias se separam e comem rotineiramente na casa da 
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unidade doméstica.  Apenas na qualidade e quantidade dos alimentos a ceia 

difere então das dos dias da rotina doméstica, ou dos dias de fim-de-semana. 

 

2ª situação: as pessoas celebram e se divertem juntas, separando-se para 

comerem festivamente em casas de familiares, em ceias cerimoniais 

ampliadas com parentes consanguíneos e afins, além de vizinhos e amigos 

convidados para a ocasião. A comida familiar ampliada vale como uma 

celebração de reencontros, e não é raro que sua duração se prolongue por 

um tempo muito mais alongado que o das refeições rotineiras da família 

anfitriã. 

 

3ª situação: as pessoas de una família nuclear, de grupos familiares 

ampliados com convidados, estendidos a encontros interfamiliar e de 

amigos, reúnem-se para comer festivamente em um local aonde se vai  para 

viver, apenas ou também, uma grande ceia festiva em um lugar fora das 

casas e em geral no interior de um espaço da Festa.  

 

4ª situação: pessoas parentes, amigas, colegas de estudos ou de trabalho, 

participantes de uma unidade social – como uma ONG ambientalista - 

companheiras de uma confraria de vocação, devoção ou de destino, reúnem-

se para comerem juntas em um lugar em geral ritualmente preparado para 

este evento - um grande refeitório adornado, uma ampla tenda, um local 

simbólico ao ar livre - a comida que levaram para celebrativamente 

compartirem ali, como a atividade única ou central que os reúne, ou após a 

celebração de um ritual profano ou sagrado de devoção, de memória ou de 

reiteração de identidade.  

 

5ª situação: Muitas pessoas, convocadas, convidadas ou presentes por conta 

própria - já que se trata de eventos abertos a um público amplo - reúnem-se 

em grande número, em um mesmo lugar onde comem juntos, ou em 

pequenos grupos, em uma refeição cerimonial aberta a quem venha e quem 

seja, oferecida pelos promotores da festa. A comida pública, anunciada 

como um grande, tradicional e festivo ritual de partilha e comensalidade é, 

neste caso, um dos momentos de maior investimento de dinheiro, bens e 

tempo em uma festa religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

Festa em Logrosa, Negreira 
 

 Digamos que uma pessoa possui a sua casa ou a sua finca em Brión e ali paga os 

seus impostos; vive na aldeia de Salaño  Grande;  é vecino da Paróquia de Santa Maria 

de Ons, e vem de uma história familiar ancestralmente estabelecida em Logrosa, aldeia 

de Negreira, do outro lado do rio Tambre. 

 Pepe Cambon e Carmem Maria Manoela, pais de Cambon filho “muxiram” 

antes as vacas cedo, logo de manhã, e depois vierem à missa solene da Festa Patronal 

de Logrosa. No pórtico de pedras da pequena igreja lê-se que a imagem do santo do 

altar é um donativo de um Cambon ancestral. Não chegarem na hora. Quando entraram 

os dois eram 12.05 e o sino que antes murmurava almas e espantava corvos, soava agora 

três vezes anunciando aos de perto e de longe o começo da missa. 

O pequeno grupo dos gaiteros, jovens e crianças de Santa Comba um outro 

Concello próximo, já percorreu as ruas da aldeia tocando a Alvorada e um alegre 

Pasacalles. Ele toca agora algumas últimas músicas na porta da igreja. Em seguida os 

jovens deixam gaitas de fole, pandeiros e caixas encostadas na parede do lado de fora e 

entram na igreja. 

 Logrosa é uma pequena paróquia de aldeias de gente próspera. Quase consigo 

imaginar antigos, pobres, e velhos labregos dos anos da fame, comendo broas de millo, 

mas vestidos com trajes típicos, entre bordados e veludos, chegando aqui a pé, de 

carroça, ou a cavalo, alguns poucos.  Os seus netos e bisnetos chegam agora em carros 

novos e, estacionados como estranhos seres de um outro tempo entre estas pedras e 

árvores,  eles cercam o lugar ao redor do adro.  

 O clima do dia imita o da festa e é suave, entre intervalos de sombra amena e de 

um sol fraco, que já pouco guarda do seu poder do verão. Aqui alguma coisa difere de 

outros lugares comunais das paróquias da região. Tudo é ordenado e impecável demais 

e há quase um ar de Suíça. Nada do rústico familiar de San Xurxo em Gonte, e nem da 

desarrumada alegria barulhenta e quase carnavalesca de Villamayor, em Santa Comba.  

 Limpa em excesso, polida e revestida de flores brancas, a Igrexa Paroquial de 

Logrosa parece arrumada para um casamento de outras eras. Ninguém dentro dela tem o 

ar espantado do romeiro de longe, e não há lugares para se comprar ou vender nada, 

com que um devoto possa ao menos adquirir uma longa vela e com ela pagar uma 
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promessa, como em Santa Mínia. Não havia nenhuma barraca à volta, e mesmo uma 

procissão após a missa seria aqui algo demasiado. 

Dentro da igreja três sacerdotes oficiam a missa com estudada calma, enquanto 

entoa cânticos em seus momentos  certos as músicas devidas, um coral polifônico que 

apenas nesta festa eu vi em toda a região próxima a Santiago de Compostela. Dividia a 

parte musical da missa um homem entre rouco e estridente, que cantava enquanto se 

acompanhava de um órgão elétrico. No sermão um dos padres tentava ser convincente, 

mas como esta não era a ocasião para se pensar mudanças profundas de vida, ele repetia 

fórmulas conhecidas até quando, outra vez reunidos, os três padres oficiantes remataram 

a missa. 

Quando tudo terminou os gaiteros de Santa Comba retornaram às gaitas e aos 

outros instrumentos, e tocaram mais outras três ou quatro músicas. As pessoas se 

saudaram quando não se haviam encontrado antes,  despediram-se e entraram a sós, aos 

pares ou em grupos familiares em seus carros. E partiram.  Quinze minutos depois de 

tudo acabar, ficamos lá, eu e um bando de corvos que depois do fim da festa veio comer 

as raras migalhas de alguns pães e de biscoitos.  
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A Romaxe de Santa Mínia 

alguns momentos e cenas  
 

1º. Um homem de ampla boina basca e trajado de roupa escura e uma camisa branca 

para diante de um Carvalho a um canto do lugar da  Festa, e mija demorado, 

conversando solto e alegre com um amigo. 

2º. Duas mulheres a caminho da velhice procuram um lugar para sentar. Encontram a 

lavadoira seca, que faz dias as pessoas do lugar lavaram para a Festa, e decidem que 

será ali. A mais velha dá para a mais moça a bolsa e se acocora para urinar, 

discretamente. Falam mais alto  uma para a  outra do que os homens do Carvalho, e não 

parecem preocupadas em se esconder dos olhos dos outros.  

3º  Dentro do Santuário de Santa Mínia, uma igreja nunca terminada, e hoje apinhada 

de gente e de velas acesas, um homem pergunta onde vai ser a missa. O rapaz e a moça 

ao lado do altar e da caixa de vidro, que do alto guarda o corpo-imagem da  santa, 

ensinam em galego com a fala e os gestos. “É fora. Do outro lado da rua, no terreno 

onde há uma casa nova de pedras”. 

4º  Alguns encarregados da igreja  “vendem missas”, e aceitam esmolas para Santa 

Mínia. Cada missa custa quinhentas pesetas e o que se oferta a mais, se alcançar as mil 

pesetas, pode comprar duas missas. Se for menos, vale como esmola. Saberá a santa, 

ocupada em dormir com a cabeça apoiada em suas várias almofadas de seda, o que vale 

a esmola e o que vale uma missa? E é uma imagem sua no esquife de vidros deitada, 

virgem quase menina e magra, de longos cabelos escuros, o que se dá em troca da 

oferta, impresso como uma imagem de papel. A mulher de preto sai da igreja inacabada 

falando alto. Ela pagou missas e vai a uma delas com a certeza e a incerteza da graça e 

da salvação. 

5º.  Pareceu-me que alguns pequenos polvos jogados na água fervente de grande latões 

sob uma fornalha acesa a poder de bujões de gás, estavam ainda vivos. Se forem 

contados os bancos, um a um, há muito mais lugares debaixo das lonas das pulperias 

ambulantes da grande festa do que no local improvisado das missas em nome da santa 

dormente.  

6º Se a romaxe é vir de algum lugar até aqui, viver missas e outros momentos de rituais 

de igreja, orar e comungar, a festa é beber o “vino en cuncas brancas” e “comer os 
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pulpos” servidos em bandejas de madeira . “Vamos os pulpos en Santa Mínia” é a frase 

comum para, pelo menos entre os de perto, se  dizer que de vai estar em Brión ao redor 

do dia 27 de setembro.  

7º. Não sei por que veio este pensamento bizarro e talvez medieval, quando prestei 

atenção em uma mulher baixa, vestida de preto  - qual é mulher adulta e não se traja de 

cores negras aqui? - segurando na mão duas velas acesas que iam do chão da igreja até 

dois palmos acima de sua cabeça: “fé, seria ela ficar ali, imóvel, até as duas velas se 

acabarem”. 

8º.  Mas não. Acabava a oração breve, ela despede as velas com dois sopros fortes e vai 

embora. Pois dita a prece, ouvida a missa, tudo é a Festa. E o devoto vindo de longe 

sonha ganhar a graça pedida e o céu esperado. E mais o direito sem remorsos ao vinho, 

ao algodão doce que comem os adultos e comem as crianças, aos biscoitos de trigo e 

açúcar, aos jogos de azar que de vez em quando devolvem pequenos brindes em troca 

de algumas pesetas, à banda de música no coreto, à orquestra no palco, ao baile 

improvisado sobre o chão de terra. E, mais e melhor ainda,  ao reencontro dos 

conhecidos, dos vecinos e dos parentes, e ao pesar dos outros na memória compartida 

dos que se foram entre uma romaxe e a outra, ou os que este ano esqueceram de vir à 

romaxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

9º.  Nas missas que nos dois dias da festa se sucedem de hora em hora, não havia hoje 

nem um pequeno coral e nem o som de instrumentos. Não havia nem mesmo o 

tradicional homem sonoro que canta sozinho e se acompanha de um teclado elétrico, 

como em na Festa de San Xosé, em O Casal. Nos intervalos os padres deixam um disco 

tocando um gregoriano interminável. Ônibus vindos de vários lugares da Galícia não 

param de chegar. 

10º.  Don Ferreirós não faz por menos. O vigário de Os Anxeles lembra no meio da 

homilia de sua missa que muitas pessoas fazem sacrifícios e gastam “moitos cartos” 

para virem a Santa Mínia, mas nos domingos dos tempos comuns não vão à missa na 

igreja da aldeia ao lado. As pessoas ouvem silenciosas, como se fosse com elas, e não 

fosse. As velas imensas queimando nas mãos. (Lembro que fui vindimiar uma manhã 

inteira na “finca de Don Ferreirós”. Ganhei comida de ceia e um litro de vinho tinto). 

11º. Vestidas de azul, com trombones, flautas, tambores e clarinetas nas mãos, algumas 

belas moças da Banda de Múxicas de Noia quase parecem pequenas fadas. Há anjos 

aqui? São elas. Alguns rapazes poderiam ser a distante imagem de cavaleiros antigos, se 

não usassem óculos. São músicos e são jovens  também vindos de Nóia. Sonham com 

um bom emprego daqui a alguns anos, ou um diploma universitário.  

Mas hoje eles são os pequenos artistas amadores que ocupam os lugares dos velhos do 

passado. Pois agora as relações se invertem, como eu havia já observado há anos no 

Norte de Portugal. Os mais velhos, antigos labregos e artistas sonoros da Galícia, fazem 

rodas em volta de grupos de músicos jovens e escolares, que aprendem em Brión ou na 

escola ou Centro de Cultura de algum Concello de perto a tocar os instrumentos típicos, 

a cantar e a bailar as músicas que os seus avós aos poucos esquecem.  

12º. O pequeno grupo de gaiteros e outros músicos, também jovens, completou a sua 

parte de apresentações da manhã do dia da Festa, e as rapazas e os mozos foram se 

trocar de roupas e de séculos. Isabel e Águeda, devolvidas a “rapazas das aldeias” de 

agora, belas ainda, pareciam, no entanto, algo menos mágicas.  

13º. Ao mesmo tempo em que o grupo de música típica se apresentava, circulando sob a 

carballera, tocava também a ruidosa Banda de Múxica de Noia. Quase ninguém por 

perto ouvia as suas gaitas e pandeiretas. Antes de desvestir os trajes galegos - os 

mesmos traxes  que depois carregavam pendendo de um cabide pendurado às costas – 

Isabel - que mora em uma antiga casa de pedras nas Torres de Altamira, e de segunda a 

sábado vende livros na Libreria Follas Novas, em Santiago - era bem o retrato dúbio, 

mas claramente fiel, deste País dividido entre as muriñeras, que apenas alguns 
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reconhecem e acatam com carinho ainda, e a ruidosa música galego-caribenha das 

“verbenas”, que todos se esforçam por conhecer e querer ouvir e “bailar”.  

14º. Em menos de cinco minutos ela e suas amigas trocaram as longas saias negras e 

vermelhas, as blusas de veludo vestidas sob roupas brancas, e as várias anáguas de 

rendas, por uma calça “vaquera”, um suéter marron e um par de botas modernas. Isabel, 

das Torres de Altamira - onde a séculos a Revolta dos Hermandiños travou com os 

nobres ferozes combates -  era a mesma e era outra. 

15º. E foi na casa delas, as duas irmãs, Ana e Isabel, que fomos da festa pública à festa 

doméstica que a família abre a algumas pessoas convidadas todos os anos “por Santa 

Minia”. Comemos muito e conversamos mais ainda. Pois, o que é a Festa sem o excesso 

e o exagero? Dos animais mortos para a alegria dos homens, comemos ternera, pulpo, 

cerdo y cordero. E vieram as deliciosas empanadas, as tortas e muito vinho. Ao final 

tomamos orujo e café com conhaque. A cabeça rodava um pouco e com um pouco mais 

de vinho eu seria  capaz de ir sozinho à igreja acordar Santa Mínia de seu sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º. A oração de Santa Mínia  no verso de sua imagem no papel, com a imagem 

polidamente  jazente, diz assim: 

 Que la poderosa intercesión de 

 Santa Mínia, Virgen y Martir, 

 sea nuestro apoyo, Señor, para que 
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 en la tierra celebremos su triunfo 

 y en el cielo participaremos de su glória. 

 Por nestro Señor 

 Santa Mínia, Virgen y Martir 

 Se venera en la paróquia de  

 San Felix de Brioñ (La Coruña) 

 Alguns vecinos nacionalistas presentes e por certo participantes do  “Bloque” 

protestaram, porque a oração estava em Castelán, e não em Galego. 

17º. Na breve homilia de uma das missas do dia da Festa de Santa Mínia, o padre 

declara que reconhecidamente ela foi uma “mártir de la Iglesia”. Ele fala em Espanhol, 

e lembra que é como  que dela tal deve ser venerada. No entanto, de uma outra maneira 

me narrava, entre vinho branco e polvo, um vecino do lugar a sua outra história. Faço 

aqui a breve síntese da versão que ouvi e anotei. 

Um homem, não se sabe bem se da Galícia ou de outras Espanhas, foi 

trabalhar em Cádiz. Lá ele se fez mayordomo de um rico senhor. E este señor 

havia trazido alguns anos antes os ossos de uma moça, tida por virgem e 

mártir: Mínia. O seu corpo nunca fora enterrado, pois ela foi queimada viva e 

os seus ossos foram depois guardados. Muitos anos mais tarde  eles foram 

recobertos de cera, e com cera  recompôs-se o corpo e se fez o belo jovem 

rosto da moça. 

 Passou o tempo e o homem rico faliu, devendo ao empregado  uma soma 

em dinheiro que não tinha como pagar. Pagou-lhe o que devia com o corpo de 

virgem, e mais as suas vestes brancas de seda, as almofadas, e talvez até o 

sarcófago de vidro. Pobre de novo, mas com as relíquias de uma mártir 

santificável nas mãos, o homem retornou, ou veio para a Galícia.  

Logo depois de haver chegado (quando? Em que século?) ele teria 

procurado um lugar onde pudesse erigir uma capela ou igreja e estabelecer, 

ali, um santuário de veneração da virgem santa. Acabou encontrando o local 

desejado em Brión, depois de demoradas negociações, cujo relato fiel não me 

foi narrado. 

 O pequeno santuário nunca acabado foi inicialmente uma propriedade 

familiar. Alguns milagres que a piedade feminina depressa multiplicou, 

espalharam a fama da santa até então desconhecida na Galícia. Com o passar 

dos anos a sua pequenina festa dos primeiros anos acabou convertendo-se na 

grande Romaxe de Santa Mínia de agora.  

 A paróquia e a Arquidiocese ganharam a posse do lugar e os direitos dos 

cultos populares à santa. Segundo a versão de um outro homem presente à 

mesa e ao relato, a família descendente dos primeiros proprietários recebe até 

hoje uma porcentagem dos ganhos. 
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A romaxe e sua festa 

 Situadas num mesmo ciclo litúrgico regional, eis três festas iguais na forma e 

diferentes apenas nas ênfases da fé e nos acordes das celebrações. A Festa de Logrosa é 

a mais restrita a uma pequena comunidade paroquial, e  é também a mais 

intencionalmente limitada à sequência simples e rotineira dos cultos públicos da Igreja. 

Fora dela os festejos que a completam privatizam de novo a festa e são realizados no 



121 

 

interior das casas e destinadas às  pessoas da Casa e aos seus. Os momentos “folk”, de 

mercado e de diversão típicos de uma boa uma Festa Patronal são breves e quase 

invisíveis. 

 Santa Eugênia em Ons é bem a Festa Patronal que poderia ser tomada como o 

modelo da Galícia de hoje. Até quando? Ela vale como uma festa de santos de paróquia 

e de aldeia. Não possui uma atração devocional que a torne, como San Beíto en Lerez, 

Nosa Señora da Assunpción en Villamayor, Santa Comba, San Xosé en Teixido, ou 

Santa Mínia en Brión, uma festa com uma romaxe popular de âmbito galego, extra-

paroquial e capaz de atrair pessoas e famílias da região, ou mesmo de lugares bem mais 

distantes na Galícia.  

Santa Eugenia não incorpora de igual maneira nenhum lugar da natureza, 

socializado e tornado sagrado, segundo tradições católicas espalhadas por todo o 

mundo, como em Villamayor, que nos espera adiante,  ou nenhum tipo de culto popular 

familiar, como em San Xurxo en Gonte, Negreira. 

 A Festa de Santa Mínia é, antes, uma pequena romaria que, ao que eu saiba, não 

obriga ninguém a vir como um peregrino, a pé pelas estradas. Assim sendo, os seus 

devotos e pagadores de promessas sentem-se “romeiros”, mesmo que a distância 

percorrida tenha sido muito pequena. Mesmo que, como na imensa maioria dos casos, 

ela tenha sido percorrida de carro ou em ônibus.     

 No entanto, vimos já, fora dos tempos e espaços em que no local improvisado 

das missas ou dentro da sua igreja são cumpridos os votos e vividos os momentos de fé, 

Santa Mínia se abre a ser uma festa patronal como qualquer outra na Galícia. Uma 

confraternização vicinal, comunitária e  pública, em que pessoas de perto e de longe  

reúnem-se para conviver,  beber, comer, dançar, jogar e comprar. 

 Santa Mínia exagera hoje as suas fronteiras em todos os sentidos possíveis, para 

uma festa católica de pequena origem comunitária, local em um lugar da Galícia. Acaso 

em algum tempo não terá acontecido assim também com o apóstolo Santiago? Ele não 

é, como em Logrosa e em Santa Maria de Ons, uma festa para se “estar em”. Sabemos 

que ela é uma romaria festiva para se “ir a“, para se “ir até lá”.  É, a cada ano, uma festa 

de pequenas e crescentes multidões.  

E neste ano, como em outros anos próximos, os jornais da Galícia noticiam a 

Festa de Santa Mínia com fotos na primeira página, e exageram o número das pessoas 

presentes ao seu dia. E, tal como não acontece em San Xurxo ou em Santa Eugenia, ela 

tornou-se uma festa religiosa com seguidas missas ao longo do dia, e não uma única em 
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toda a festa. E com festividades múltiplas, divididas entre momentos pessoais, 

familiares e mesmo coletivos de uma devoção – entre preces fervorosas e o pagamento 

de promessas - com grandes velas acesas ou com ex-votos  quase inexistentes nas festas 

que não se apresentam  como romaxes.   

Transcrevo uma das notícias de jornais de Santiago de Compostela. 

 

 

La fiesta de Santa Minia congregó en Brión a miles de devotos. 

 

LA SANTA QUE TODO LO CURA 

 

“Eu non sei se cura ou non cura, o que está claro é que se tu non vás á 

santa, ela non vai ir a ti.  ”Manoel Rodrigues forma parte de uma 

expedición llegada de Tordoia y su prudência sobre los milagros de Santa 

Minia contrasta con la constancia de su vecino Emilio Gonzáles, un 

veterano que en medio siglo no ha faltado a la cita anual con la mártir en el 

santuario de Brión, porque le otorgó el favor de salir de la guerra sin un 

rasguño. 

Escépticas o convencidas sobre los favores de Santa Mínia, más de diez mil 

personas procedentes sobre todo de las provincias de La Coruña y 

Pontevedra desparramaron ayer devoción por los caminos de la parroquia 

de San Fiz de Brión. 

Una mujer de Cuntis juraba fidelidad eterna a la cita del 27 de septiembre 

con la santa, porque con su intercesión ha desaparecido la epilepsia que 

padecia su hija: “Levábamos casi diez anos pedindo a curación da rapaza. 

Agora os médicos din que está sana”. 

A lo largo de la mañana del dia grande de las fiestas de Santa Minia, unos 

2.500 turistas, de treinta autocares, según las estimaciones de la Guardia 

Civil, desbordaron todas las previsiones de asistencia, pese a que la lluvia 

cayó ocasionalmente. 

Muchos romeros dejaron testimonio de su devoción por Santa Minia yá en 

la tarde de sábado, cuando comenzó la fiesta, amenizada por orquestras y 

grupos folcloricos. 

En el pequeño santuario, los devotos soportaron largas colas y se 

agolparon en torno a la urna que contiene la imagen y – dice la historia – 

sus restos. Besaron la urna y depositaron exvotos y donativos. Las 

aportaciones económicas, que guardan relación directa con el alcance del 

bolsillo, llegaron en algunos casos a 25.000 pesetas. A la entrada de la 

finca donde durante todo el dia se celebraron las misas al aire libre varias 

personas recaudaron donativosn con rigor contable, mientras vendían 

figuras de la santa, estampitas y postales.  (Voz de Galícia, Luns, 28 

septiembre 1992, pg. 1) 

    

Entre a devoção e a magia, a mesma notícia prossegue dizendo que à entrada do 

santuário uma “máquina cartomante” oferecia ou romeiros uma “tentadora posibilidad 
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de saber si em el futuro iban a ser cumplidos los beneficios rogados”...  ao preço de cem 

pesetas.  

A “parte profana” a festa foi muito ampliada, se comparada com outras descritas 

aqui.  A apresentação quase ininterrupta de “arte popular da festa”, com grupos folk, 

bandas de música, orquestra, verbenas, bailes, longas “sesións vermouth”. E mais os 

sempre presentes jogos e as diversões em parques improvisados para crianças, jovens, 

adultos e idosos. E ainda as grandes barracas de lonas  que ofertam sem cessar, entre o 

meio da tarde e altas horas da noite,  “viño y pulpo” sob a sombra da veneranda 

carballeira.  

A festa acaba por tornar-se a mistura e a alternância de tudo o que acontece em e 

entre espaços apertados, contíguos e variadamente cúmplices. Bem perto de onde o 

padre bebe sozinho o vinho e os fiéis recebem a hóstia branca da sagrada comunhão, 

sem a presença do padre as mesmas pessoas comungam agora, ao redor de uma festiva e 

familiarmente barulhenta mesa, o vino do país, o rude pão galego e as sempre desejadas 

carnes cozidas.   

 A exceção de fiéis piedosos para quem a festa começa e acaba na partilha 

contrita dos momentos de devoção “aos pés da santa”, ao lado da celebração dos ritos 

eclesiásticos, as pessoas que “van a Santa Mínia” vão também a toda a festa. E estão 

“ali”  entre a contrição de alguns momentos e a afetiva alegria de muitos outros. E tudo 

o que há é a sequência de acontecimentos que, alternando o sagrado e o profano,  o que 

se ora e o que se cumpre, o que se comunga e o que se come, realizam exatamente isto: 

“A Festa da Santa Mínia que se venera em San Felix de Brión”. 

 Quando mesmo dentro da pequena fronteira de uma paróquia uma festa patronal 

não possui todas as partes e, em sua escala, todas as sequências de ritos e jogos, como 

em Santa Mínia, se diz em Ons que ela “perdeu”, “já não tem mais”, ou  que nela 

“falta” isto ou aquilo.  

 Na direção de seu valor religioso ela pode preservar e exagerar a face sagrada e 

colocar a ênfase dos seus dias nos rituais da igreja. Em uma direção de valor profano a 

festa patronal pode submeter a “sequência católica” aos acontecimentos de 

entretenimento e diversão, e aproximar-se mais do perfil de festas de feira de produtos, 

como a Festa do Queixo en Arzua, e as festas dos mariscos em várias cidades das Rias 

Baixas; ou, ainda, as festas de celebração de sujeitos ou seres animais, como a festa dos 

“velhos” e dos “caballos”, em Brión e em Padrón. 
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 Mas uma festa de santo padroeiro, tornada ou não uma romaria de amplo fôlego, 

deve oferecer aos seus participantes não apenas a apresentação de tudo o que está 

anunciado em seus programas espalhados em cartazes nos bares e nas paredes de aldeias 

e vilas, mas também a motivada alternância entre situações de festa. Situações que com 

exageros do olhar quase  parecem ostensivamente antagônicas, a partir do par de 

opostos: segredo-profano.  

No entanto, situações apenas na epiderme tão polares, pois umas e outras  acabam 

criando as convergências de sentimentos, de afeições por seres sagrados e sujeitos 

pessoais, de partilha em comum daquilo que comumente torna a vida boa e afetivamente 

rica de afeição e sentido, para  afinal valer o trabalho dos dias de sempre e as preces e 

gestos da festa como os dos dias de Santa Eugênia e Santa Mínia.  

 É que a festa patronal e a romaria ao lar de um santo de milagres não servem 

apenas para acentuarem a divisão  ritual  entre o sagrado e o profano, mas para 

disporem, em seguida  o profano como a necessária  sequência do sagrado. Acaso, entre 

pagãos e cristãos, ao longo das eras não terá sido sempre assim?  

 E, assim sendo, elas facultam a que os fiéis vivam em uma virtuosa unidade sem 

culpas, uma das faces da festa pela outra. A festa separa os tempos do trabalho dos 
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tempos de outros ritos, ainda mais na Galícia, onde os meses e os dias são, para efeitos 

do próprio trabalho com a terra, enunciados através de nomes de santos e dias sagrados.  
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Varas, Cordas e Espigas de Milho 

A Festa de San Xurxo em Gonte, Negreira 
 

  

Iguais na altura e no rosto, a beleza da mãe grisalha repete-se na face da filha. 

Ambas são belas, mas a mãe, vestida de negro como todas as mulheres mães ou viúvas 

aqui na Galícia, é uma imagem solene. E é triste, sem ser tanto. E é suave, mas com 

traços duros, mesmo quando olha a filha, e no meio da missa sussurra a ela algumas 

palavras. 

 A outra tem cabelos escuros, mas livre de lenços, talvez o sinal da mulher casada 

de pouco e sem filhos ainda, ou mesmo da moça solteira, disponível, mas submissa às 

regras severas que ainda regem o destino dos amores nas aldeias. Mesmo neste “país” 

onde às mulheres são, desde antigos tempos, dadas uma autonomia de iniciativas nos 

gestos do amor raros em “outras Espanhas” e Europas. 

 A mãe guardou três espigas de milho seco, e a filha deu a um homem uma vara 

de madeira ainda verde, como um bastão. O homem passou-o na imagem do santo a 

cavalo e o devolveu depressa. Há muitas  e muitos outros à espera de  poderem repetir o 

mesmo gesto. 

 Vejamos diferenças. San Lázaro na Galícia é uma imagem entre opostos. Um 

homem belo e de corpo limpo e desejável da cintura para cima. O rosto longo e os 

cabelos, uma faixa colorida; um “hippie”, de milênios atrás. Da cintura para baixo, no 

entanto, ele tem os braços e as pernas chagados de feridas , e trás  ao lado seus dois 

cachorros. 

 Pois é  justo nas chagas que são tocadas as varas. E é elas o que  focam as 

imagens em santinhos  em papel e em lenços. São elas, as  chagas e as feridas do santo, 

o seu lugar de poder. Tal como na Semana Santa, é na representação do sangue, das 

partes suadas e feridas que os objetos depois reservados à proteção dos devotos são 

passados. 

 Também a imagem de San Xurxo, na Igrexa de San Pedro em Gonte, é uma 

figura de opostos. Mas nele tudo é muito diferente do Cristo Flagelado ou de São 

Lázaro. Em San Xurxo - São Jorge - um guerreiro a cavalo, tudo  é são, forte e belo. E 

tudo no Dragão que completa a imagem no andor  é horrendo. 
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 Cristo é o Corpo flagelado na Semana Santa, Lázaro exibe as suas feridas que os 

cães lambem. Mas San Xurxo é limpo e glorioso. Ele é um cavaleiro andante completo 

em sua grande imagem. De alma e armadura aponta a lança para o Dragão desde o alto 

de um cavalo branco que empina o corpo para que debaixo dele caiba um dragão já 

moribundo e ainda feroz.  Como em Santiago, eis um outro santo antigo cujo milagre é 

um mito.  

E como é alto o andor da cena, acaba sendo na perna de San Xurxo, no cavalo ou 

no dragão que as pessoas passam as suas varas compridas, para que elas sejam  

poderosamente abençoadas. E assim também com algumas  cordas e bolsas de trabalho 

que algumas mulheres entregam ao homem-agente ali presente para isto, para que ele as 

toque na imagem ou passe nela. Perguntei ao homem encarregado do passar das varas 

pela imagem se elas tinham que ser tocadas exatamente na parte do cavaleiro San 

Xurxo.  Isto porque observei que na maioria dos casos, quando eram as próprias 

mulheres as que passavam as varas, dada a altura do andor elas tocavam o dragão ou o 

cavalo do santo.  E ele me respondeu  em “Castelán” que: “Es lo mismo. Es igual pasar 

en el santo, en  el dragón o en el caballo.  Lo que valle es que la vara toque la imagen”.   

A igrexa de San Pedro, onde se festeja San Xurxo é pública, mais do 

que sagrada. Ela parece ser o único lugar propício a reuniões coletivas ao 

redor dessas aldeias de pessoas, pedras e de vacas, povoadas hoje por uma 

maioria de velhas e velhos, onde tudo o que há demarca locais privados, 

particulares.  

 O próprio padre vigário de Linaio atende aos fiéis sitiado por  detrás de um 

cercado rústico de madeiras que protege San Xurxo, o cavalo e o dragão. Ali alguns 

fiéis, cumpridos os rituais com as varas , deixam moedas, algumas atiradas sem muito 

cuidado E elas são colocadas dentro de um saco por uma abertura de ferro escuro.  
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Quando as pessoas entram na igreja há dois lugares de devoção. Um baú alto de 

madeira, como uma arca aberta na parte de cima. Ali as pessoas depositam espigas de 

milho seco. Espigas que mais adiante serão piladas e vendidas. Mulheres e homens 

trazem o milho em espigas sem a palha, e elas são atiradas no baú alto, fundo e cheio 

apenas até menos da metade. Outras pessoas deixam algumas espigas e levam outras. 

Em geral levam menos espigas do que as que deixaram.  

 Mais à frente fica o cercado de madeiras que protege a imagem de San Xurxo, 

colocada em uma mesa e à volta de quem as pessoas se amontoam. E, tal como descrevi 

antes, dentro da igreja o único ritual que se vive coletivamente – mas cada pessoa em 

sua vez - consiste em dar ao padre vigário ou a um velho ao seu lado, varas de madeira 
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trazidas de casa ou compradas ali, com que nos dias de trabalho porcos  e outros 

animais são  “tocados”.  

 Nada é solene e momento algum é tocante. Não fosse um local com toda uma 

simbologia do cristianismo católico, a alguém de longe poderia parecer  um verdadeiro 

ritual pagão. Não há olhares ou gestos de piedade e devoção.   

 A compra ao lado da igreja de “churros” por 100 pesetas pareceria ser até quase 

mais solenizada. As pessoas conversam muito, algumas mulheres falam muito alto. O 

milho é jogado. As varas são passadas de mão em mão e tocam a imagem sem que eu 

tenha percebido sequer uma jaculatória que se pronuncie no momento. As imagens de 

papel com a figura do santo, do cavalo e do dragão são dadas em troca de trocados. As 

pessoas “encargan missas”, como em outras festas. Perguntei a uma mulher velha, 

vestida de vermelho, pelos preços, e ela me respondeu: “500 pesetas  pola misa e mais  

200 pola vara”. 

 Tudo é quase mais mágico do que religioso.  É preciso que o padre exija silêncio 

para as missas. Elas são seguidas, a cada hora, e a “solene” é a “uma hora da tarde”.   

Aqui valem os gestos e os seus efeitos. Não os seus sentidos e afetos, ao contrário do 

que vi e bibi em outras festas galegas. Tudo tem a ver com o pequeno mundo rural, pois 

eis que este é um rito de varas, vacas, porcos e milhos. Ausentes do lugar da festa é em 

nome deles que a festa é se realiza. Varas que tocam animais, cordas que os amarram, 

milho que os alimentam. 

 Ora, as pessoas de negro que vem a Gonte não se consideram romeiros e, menos 

ainda, peregrinas. Não vi ninguém que viesse a pé. Nas estradas apenas carros, e noto 

que a cidade de Negreira fica muito perto. Eu mesmo vim caminhando em meia hora.  
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Domingo, 26 de abril  San Xurxo Menor 

 Hoje é o próprio dia da festa. Não chove e a missa é “al aire libre” As pessoas 

circulam a meia volta o altar armado do lado de fora, entre o portão do cemitério e a 

porta lateral da igreja. Assim, entre o lugar da morte e o da vida eterna, enquanto não 

houver chuva, haverá missas. 

 O padre anuncia pelo microfone o que se deve rezar: pela nossa própria 

salvação, reza-se agora o “Padre Nuestro”;  pela salvação dos nossos e pela proteção 

dos nossos bens um outro. E ele não fala em animais, não os cita, não fala 

genericamente em “rebanho”. Não há também símbolos de que tudo aqui esteja dirigido 

à proteção dos animais de criação.  

 Guardar o carro no “aparcamento” custa 200 pesetas. Uma “cunca de viño do 

pais” custa 100. Tal como em San Lázaro e San Beito, estar ali e presenciar o essencial 

da parte propriamente religiosa é um dom, e ele é gratuito. Mas missas são 

“encomendadas” e esmolas são doadas  espontânea e seguidamente. 

 Quando, terminada a missa houve uma mínima procissão com o andor e a 

imagem de San Xurxo. E eu vivi um momento inesperado de surpresa, logo revelada 

como ilusório. Ademais das pessoas que acompanhavam atrás ou ao lado o andor, que 

mal circulou minutos pelo adro da pequena igreja rural, vi que, sobretudo mulheres 

abaixavam-se para passar sob o andor.  O padre Vigário havia pedido aos quatro 

carregadores que o elevassem um pouco para que as pessoas pudessem passar de um 

lado ao outro sob ele sem muito esforço. Imaginei um rito ancestral, talvez vindo de 

algum costume pagão de uma Galícia anterior a Santiago. Procurei o padre e perguntei a 

ele por aquele costume que eu presenciava pela primeira vez em Galícia, na Espanha e 

por toda a parte por onde andara.  

Ele, sorridente e confessante me  disse que “aquilo” nada tinha de antigo. Para 

animar um pouco mais a procissão mínima e dar a ela uma feição algo mais ritual, ele 

havia inventado “eso de pasar bajo el andor”, no ano anterior. Não foi a primeira vez 

que entrevi em festas, rituais e celebrações, “velhas tradições” que começaram “ontem”. 

  Há dois aspectos em que parece que as pequenas festas de aldeias rurais na 

Galícia exageram, frente ao que acontece nas do Brasil O primeiro: não há falta, mas 

uma abundância de padres, e à falta de grupos locais de rituais católicos tradicionais – 

os mesmos que abundam no Brasil, entre Foliões de Santos Reis e Dançadores de 

Congadas -  eles são os personagens centrais e os organizadores de quase tudo. Em 
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quase todas as festas – mas não na de San Lázaro – o que vi é foi mesma coisa: muitos 

padres e uma grande proeminência simbólica e de poder sobre a festa atribuída a eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Segundo: há em boa parte das festividades de devoção santoral – não em todas, 

como vimos e veremos – uma organizada e ostensiva comercialização de quase tudo. 

Algo que também cresce geometricamente,  sobretudo nas grandes festas patronais no 

Brasil. 

 De maneira geral e corriqueira os padres oficiantes não realizam nada de 

especial, a não ser o que se pode esperar de um sacerdote em uma festa santoral: eles 

oficiam missas, que nas festas com maior aglomeração de fiéis são seguidas (em geral 

de 8 às 13 horas, uma por hora), quando há pouco tempo dedicado a sermões e mesmo  

poucas comunhões. Pois o que importa ali é o que se vive como  celebração pessoal ou 

coletiva ao santo que se festeja. Os “curas” comandam as breves procissões, ocupando 

nelas o lugar central,  concorrendo com o andor do santo patronal. Eles confessam 

algumas pessoas  - bem mais mulheres do que homens  -  e controlam a administração 

geral da festa. 

 No entanto, o pároco que eu acabo de conhecer em Gonte, me fez ouvir queixas 

muito semelhantes às que ouvi de Dom Joaquim, o vigário de Santa Comba. Não há 
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mais padres como havia antes, e por isto cada pároco tem que atender a três ou mais 

paróquias e suas aldeias. 

 Mas as missas solenes a que assisti contavam com a presença de vários padres, 

de três a seis ou mais. Leigos no altar eram coroinhas meninos, velhos subalternos como 

o Sr. Ramon  e,  fora eles, a massa dos fiéis assistentes que chegam de perto ou de longe 

para cumprir os ritos de sempre, como a missa e a procissão e, principalmente, para 

viverem o rituais entre a religião e a magia, como as velas a Santa Minia ou as varas em 

San Xurxo.   

 Na verdade, tal como por toda a parte, a festa é um momento importante para  se 

arrecadar dinheiro para a Paróquia. Todo o trato do comércio na festa paga dividendos 

devidos à Paróquia, pois é compreendido que todos os espaços da festa a ela pertencem.   

 Em Gonte há uma barraca central de comércio de bens e de serviços – comida e 

bebida, sobretudo – e ela pertence também à igreja local. Moças voluntárias do lugar 

trabalham nela e, mais do que todas as outras,  ela é a mais procurada.  

 Os ganhos com as “subastas” e tudo o que é trazido como doação de devoção 

destina-se à igreja: o milho é todo doado e vendido. Os toicinhos e “uñas de porcos” são 

leiloados logo após a missa, num local improvisado ao lado da igreja, pelo mesmo 

homem que cantava nas missas acompanhado de  seu pequeno órgão portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

O leilão atrai várias pessoas, homens em maioria.  Cada parte de animal ou 

produto pronto para ser comido é leiloado por um valor entre 2500 e 5000 pesetas (eu 

tinha 650 pesetas no bolso). Alguns  seminaristas auxiliares anotavam  quem deu o 

lance final, o que se arrematou  e por quanto. Paga-se em dinheiro na hora. Soube que 

somente o leilão rendeu 52.500 pesetas.  

 Tal como em outra festas santorais, “missas” são vendidas como parte da 

devoção ao santo. A linguagem costumeira de quem as apregoa é: “quien quiere 

encargar missas a San Jorge” (o anunciante Fala em Castelán).  As pessoas chegam com 

o dinheiro nas mãos e dizem: “quiero encargar una, (o dos, o tres) missas”. O valor de 

cada uma é de 500 pesetas, mas acho que alguns fiéis oferecem 1000 por uma única 

missa. O seminarista encarregado recebe o valor, anota o nome do intencionado e dá o 

troco. Conversei com algumas pessoas e soube que este costume tradicional é 

piedosamente acreditado, sobretudo pelos “mas  vellos”. 

  Há um culto vivo e bastante fervoroso centrado no poder do santo. San Xurxo 

protege o “gando”;  os “bens” que são as vacas, mais do que tudo. Mesmo entre 

“vecinos” mais modernizados em suas “fincas”, presenciei vários homens e mulheres 

que vinham até Gonte não tanto para orar a San Xurxo “pola sua proteción”, mas para 

ritualmente tocar com varas e outros utensílios de trabalho a sua imagem. Este ritual, ao 

contrário das “missas encargadas” não é cobrado. Não há um preço por ele, mas todas 

as pessoas oferecem de moedas de centavos a 500 pesetas;  e recebem imagens e  

passam  ritualmente as suas varas e cordas pela imagem do santo. 

 Tudo é rápido e despojado, creio haver dito já. Lembro que  as moedas são 

jogadas em um cofre de metal.  Às vezes a imagens do santo são dadas em troca de 

esmolas, são passadas também no santo, quando alguém pede, e são devolvidas 

rapidamente.  As pessoas devotas são muitas e o rito é breve, apressado mesmo.  

 Dom Pepe, o pároco possui um carro novo. Ao final da festa, quando quase 

todos já se foram, ele me convida a ir com ele a Negreira. Pelo caminho me confidencia 

que em algum lugar na cidade haverá “una comida de las curas”. Mas polidamente diz 

que não me convida porque eu poderia provocar estranhamentos.  
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A Festa de Nossa Señora de Assumpción 
en Villamayor – Santa Comba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em Villamayor quem chega e atento olha ao redor, encontra uma santa coberta 

de notas de pesetas, algumas árvores cobertas de lenços, os rostos cobertos de água, pois 

chove,  e a igreja coberta de votos. 

 Há festas de santo Patrono na Galícia em que o referente ainda é religioso: 

“festas patronales en horror de...”, mas festas onde o acontecer do que se vive reduz o 

sagrado, o religioso e o devoto a momentos cada vez menores,  e alarga a face festiva e 

profana da festa. Repito aqui o que vi e vivi em várias pequenas festas. 

  A área de mercado, de comércio de jogos, de comilanças e diversões lentamente 

se impõe e absorve a área de igreja, deslocando para a periferia o que tenho chamado 

aqui de atos, desejos e gestos de devoção. E, assim, faculta a que aos poucos o prazer da 

pura e comercializada diversão ocupe o lugar central no que se partilha em um lugar 

festivo. Seria bem um sinal evidente desta passagem a própria multiplicação, tanto no 
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Brasil quanto aqui, de festas de produtos, como o “milho” ou o “cavalo”, ou de sujeitos 

terrenos, como “os vellos”, em que a devoção sutilmente passa de um santo para um 

animal, e onde tudo se resume em uma sequência agitada de espetáculos e diversões.  

Mas outras festividades preservam as tradições de um passado galego, quando 

as pessoas em dias especiais para tanto reuniam-se em torno à prece coletiva de uma 

mesma contrita e partilhada devoção. 

 Nelas o referente central ainda é simbólica e socialmente religioso, e uma “área 

de igreja” ainda domina toda, ou quase toda a duração das celebrações da festividade. E 

assim segue sendo, mesmo quando em  festas mais concessivas, ainda hoje os tempos e 

os espaços se repartam entre os cantos piedosos no interior da igreja, as músicas 

tradicionais de gaitas, bandolas e pandeiretas, e uma sempre desejada “Sessión 

Vermouth”, que de costume antecede as não menos esperadas  Verbenas, à noite.  

 E este era o caso da Festa de San Xurxo en Gonte, de San Lázaro,   de Nossa 

Señora en Villamayor.  

 De outra parte, uma outra diferença entre festas santorais deveria ser 

estabelecida aqui. Tomando ou não o nome de romaxe, sabemos que a Festa de Santa 

Mínia, assim como a de que me ocupo agora, são devotas a um ser santificado que se 

acredita que opere milagres, que responda a promessas e que obriga ao pagamento 

devocional delas. Mesmo que a devoção contrita a um “santo milagreiro” não seja o 

motivo da “ida ali” de parte das pessoas presentes, todos aceitam que a maneira 

completa de se “estar ali” é devida ao pagamento de promessas, ou a atos de devoção de 

um fiel a um santo protetor. Por esta razão muitos aldeões que vão em setembro a Santa 

Minia, um mês mais tarde viajam a Villamayor, em Santa Comba. 

A meio caminho estaria a Festa de San Xurxo, que brevemente percorremos 

páginas acima. Ela não e uma Romaxe, e não encontrei nela os gestos do corpo e os 

olhares de fé devota que vejo agora, aqui em Villamayor. Ali se vai para sobretudo, 

como vimos, obter-se quase magicamente os supostos poderes de um santo guerreiro, 

impressos em sua imagem a cavalo, ao lado de benefícios e proteções que sequer se 

voltam à pessoa devota, mas a seus animais e às suas lavouras. 

Finalmente, uma terceira categoria poderia ser a Festa de Santa Eugenia, em 

Santa Maria de Ons. Ali quase que só estão presentes  os “vecinos de aldeia e de 

paroquia”, movidos talvez mais pela tradição “daquilo que é nosso” e pelo desejo da 

partilha festiva de um tempo cerimonial,  bem mais do que pessoas vindas mesmo de 

mais longe.  
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Assim, colocando simbolicamente cada categoria de festa em uma  ponta de um 

triângulo, mais do que opondo-as ponto por ponto, o que quero sugerir é que mesmo 

num pequeno espaço próximo da Galícia (onde tudo é “próximo” para quem vem do 

Brasil), e dentro do âmbito do que parece, quando visto de longe, uma mesma 

festividade, uma mesma sequencia de celebrações e rituais, na verdade há diferenças de 

motivos e sentidos propriamente religiosos que acabam por desenhar em cada 

modalidade de festividades santoral a sua identidade peculiar.  

 Em Villamayor o padre oficiante anuncia com ênfases não apenas a pessoa 

sagrada e venerada entre os católicos de Nossa Señora, mas “esta imagem de Nossa 

Señora” como muito milagrosa, ou mesmo  milagreira. Assim, as pessoas romeiras e/ou 

devotas não vão ali visitar ou mesmo honrar um santo como outros tantos padroeiros. 

Há na Galícia quase incontáveis festas devidas a alguma pessoa ou identidade  de 

“Nuestra Señora”, assim como há uma única Santa Mínia, a de Pedrouzos, em Brión. E 

várias outras festividades devidas à Virgem Maria não são recobertas do estilo Romaxe, 

e nem dos atos devocionais de piedade contrita e de quase magia devota, como em 

Villamayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, como em outras festividades da Galícia - algumas delas em cidades e vilas 

de beira-mar - as pessoas chegam movidas por uma declarada devoção a este específico 

santo em seus dias de festa, e a uma pessoa santificada em-uma-imagem-e-num-lugar. 

Ali, onde num “agora” que pode durar algumas horas, um dia ou vários dias,  um ser 
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santificado corporifica-se em uma imagem única, ela própria poderosamente milagrosa, 

como suporte visível, beijável e tocável do ser que figuram. 

 Na Galícia um tal santo-milagreiro-em-sua-imagem, mais do que apenas protetor 

ou padroeiro, pode ou não estar associado a um lugar da natureza (uma gruta, uma 

pedra, uma fonte) ou da cultura (uma igreja). Um lugar onde um milagre teria ocorrido  

(como em Aparecida do Norte, no Brasil) e que,  associado ao  ser sagrado ou 

santificado que originou o primeiro milagre ocorrido e testemunhado “ali, um dia”, 

torna-se, ele próprio, um lugar local e um tempo únicos onde o ser sagrado que se 

venera opera de forma localizada e peculiar as suas graças. En Lerez, de San Beito, en 

San Lázaro e em Gonte, de San Xurxo não existe este lugar ancestral, único com o seu 

santo poderoso.  

 Mas aqui, na aldeia do Villamayor, en Santa Comba este lugar existe. O que seus 

devotos encontram aqui é uma Santa Nossa Señora cuja imagem é consensualmente 

tida por “moito poderosa”. Uma imagem situada, como outras, entre a piedade cristã 

que acolhe pedidos e preces, e uma figura mágica em cujo manto suntuoso  os fiéis 

suplicantes, ou pagadores de promessas já tidas como cumpridas pela santa, pregam 

com alfinetes notas de 1.000 a 10.000 pesetas.  

Isto acontece quando ela está em seu andor na igreja e, mais ainda, quando sobre 

o mesmo andor ela sai em uma pequena e vagarosa procissão ao ar livre. Este é o 

momento mais propício a gestos devocionais, como tocar com as mãos a imagem, 

pregar uma nota de pesetas, ou passar um lenço  - quase sempre branco - em qualquer 

lugar da imagem.  

Raras, no entanto, as pessoas que chegam a Villamayor apenas para os ritos 

devidos à “santa imagem”. Findos os seus rituais, ou mesmo antes de cumpri-los, quase 

todos os presentes dirigem-se a uma fonte de água, em seu pequeno e belo  envoltório 

de pedras, como se fosse  uma pequenina capela. À água dessa fonte atribui-se o poder 

de cura de males como verrugas e outras afecções da pele e, sobretudo, do rosto.  

 Nessa fonte e com a sua água santa  e milagrosa  molham-se lenços, lava-se o 

rosto, enchem-se garrafas. Quase sempre as pessoas que molham lenços – e são quase 

todas as que chegam até junto à fonte – depois de passá-los pelo rosto e outras partes 

expostas do corpo, os deixam amarrados e dependurados em galhos próximos de 

algumas árvores baixas.  

As pessoas que eu vi realizado os ritos com a água da fonte são as mais diversas: 

sozinhas, aos pares e em família; crianças, jovens (mais rapazas que mozos) adultos e 
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vellos. Pessoas vestidas do negro galego, velhos aldeões de boina curta, e pessoas com 

roupas urbanas e bastante modernas. Gestos ora contritos e silenciosos, como se ao 

tocar a água também se orasse; gestos apressados e pragmáticos, gestos jovens e 

acompanhados de risos francos, como se aquilo fosse uma outra piedosa brincadeira.  

Uma pequena multidão apertava-se no santo lugar  da fonte, e o tempo de direito 

de uso de cada um era sempre breve. Aquele não é um lugar de orações demoradas, e 

não há mais imagens do que a cruz gravada na pedra acima da fonte. Não havia velas 

acesas. O ambiente não é de devoção, como diante do altar ou de uma imagem santa, e 

parecia mesmo ser mais assumidamente mágico do que religioso. Não logrei saber se há 

fórmulas-de-dizeres quando se passa o lenço molhado no rosto, e foram poucas as 

pessoas que observei murmurando algo em algum momento,  também não sei se 

diretamente à água (ato mágico) ou se à Nossa Señora (gesto religioso). 

 Há gestos de devoção devidos, claro, bem mais à imagem da santa do que à água 

da fonte. Mas em ambos os casos a gestualidade ritual não chega nunca a ser 

expressivamente contrita, com ares e olhos de um alguém sofredor, ou piedosamente 

esperançoso. Apenas vi gestos afetivos assim em alguns poucos momentos, quando uma 

pessoa mais velha  - bem mais mulheres do que homens - prega uma nota no manto da 

santa, ou passa as mãos na imagem. 

 Como a capela é pequena para tanta gente e a missa não foi ao ar livre, as 

pessoas que lá estavam para a missa - ou não - pareciam tomar uma atitude gestual 

curiosamente intervalar, como a de quem se situa entre estar dentro da igreja no correr 

da missa, e  o estar do lado de fora, já na área  das barracas e quase distanciado 

espiritualmente da missa solene.   

 Os rapazes e moças da Banda Infantil de A Baña estavam ali. No momento da 

consagração do pão e do vinho respeitosamente tocaram um fragmento de um hino, 

mais patriótico do que devocional. No entanto, logo após, encostados no muro do 

cemitério da paróquia ao lado da igreja, eu os vi todo o tempo meio ausentes da missa, 

alegres e mesmo, entre eles, brincalhões. 

 Tal como em quase todas as outras festas patronais, após a missa solene 

realizou-se a procissão com o andor da santa coberta e cobrindo-se de notas, 

acompanhada da banda que logo após foi animar a seción vermouth no campo de 

futebol da aldeia. Um tanto mais carregada de gestos de devoção a procissão foi breve e 

quase formal. Sairam as pessoas acompanhando ou rodeado a santa e seu andor, deram a 

volta ao cruzeiro, e retornaram à  capela. Entraram pela porta da frente, a mesma de 
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onde saíram. Não houve orações dirigidas pelas padres; não ouvi rezas de terço,  e não 

presenciei nada além de alguns passos de todos, mais apressados do que lentos, e mais 

de ambulatórios do que contritos, a não ser entre os que aproveitam a procissão para 

cumprir os ritos junto à imagem. E também eles devem ser muito breves. 

 Com a memória voltada para as grandes romarias do Nordeste do Brasil, 

carregadas de longas e penosas viagens de devotos, plenas de gestos exagerados de 

devoção ao “santo do lugar”, não raro chegadas ao exagero de demonstrações de 

sacrifício dado ao público e ao santo - como o subir de joelhos ou carregando uma 

pesada pedra na cabeça, ou uma cruz de madeira - sempre espero encontrar aqui quase a 

mesma gestualidade entre excessos, pelo menos diante de uma santa reconhecida pelos  

seus milagres.  

 Mas aqui as pessoas não se sentem obrigadas a nada de provações ou exageros 

devotos. As mulheres aldeãs vestidas de negro e, suponho, as mais devotas, chegam, 

colhem água na fonte ou a passam com lenços ou mãos pelo rosto. E participam da 

missa e comungam; oram diante na imagem da santa; passam as mãos por ela e deixam 

notas de pesetas. E antes de partirem algumas distribuem esmolas aos mendigos da 

festa. E foi a primeira em que vi alguns deles em uma festa na Galícia. 

 Apenas esta sequência prevista e ordenada parece configurar a obrigação 

cerimonial máxima. É possível que haja entre algumas pessoas e em algumas famílias 

pequenos jejuns e sacrifícios. No entanto, em público e durante todo o tempo do ritual o 

que se vive e partilha  não se acompanha de gestos de sacrifícios visíveis dados ao olhar 

de Deus, de santa e dos homens. 

 E então não posso deixar de associar essas presenças sem dor e sem ardor de fé 

visível a relatos de antigos e mesmo de atuais peregrinos. Pessoas do passado que 

viveram o Caminho de Santiago não com a saúde e o saudável atletismo peregrino dos 

jovens, mas debaixo de fadigas extremas, como em Don Gaiferos, de páginas atrás, ou 

de demorados  sofrimentos físicos ao longo do Camiño.  

 E quando chego em casa, em Santiago, vivo uma surpresa maior. Assisto pela 

televisão o noticiário do dia. Em toda a Espanha ele foi dedicado aos festejos da  

Assunção de Nossa  Senhora.  Festividades de que a de Villamayor seriam das menores.   

Um feriado nacional  com “veinte y ocho muertos “en las carreteras”. Mas também um 

dia santificado com grandes e suntuosas procissões em muitas cidades.  E também com 

inevitáveis festejos, bailes, jogos, comilanças e...  touradas.  



140 

 

 Sim, touradas! Como as que eu já havia visto em Córdoba, em um pequeno 

cartaz colorido anunciando “las toradas de Corpus Christi”. Tudo bem! Pois na Festa do 

Corpo de Cristo pode-se pensar que afinal, pelo menos simbolicamente tudo é sangue 

com sangue, em um  arranjo de mitos e ritos bastante ancestralmente espanhol. 

 Mas o noticiário de televisão faz questão de enfatizar que “Assunpción sin toros 

no es  fiesta en España”. E logo a seguir uma cena exibe o prefeito de uma cidade perto 

de Madrid dentro de uma e grande “Plaza de Toros”, inaugurando uma tourada com 

nomes famosos, e dizendo exatamente  que “sin toros e toradas la Fiesta de la 

Assumpción es una média fiesta”. Logo a seguir a imagem da tela dá a ver toureiro 

matando com a espada um touro ensanguentado e já ferido de morte.  

 A tourada não é para o espanhol um jogo cruel, embora só valha no pleno 

quando há sangue e morte. Ao contrário, estou convencido mesmo de que há um valor 

sacrificial e ancestral de profundo sentido, pelo menos para os seus aficionados. Ela é, 

ou semelha ser, também um sacrifício. Um homem e um touro se enfrentam e qualquer 

um dos dois pode ser o sacrificado. Dão-se.  Doam-se em um combate-espetáculo que o 

espanhol insiste valer como arte e ritual. Trazem para a praça a melhor metáfora do 

ardor sacrificial tão forte entre os espanhóis. Lembro que João Cabral de Mello Neto, 

um poeta que viveu anos na Espanha, e que por ela se apaixonou. Ele era um 

participante maravilhado de touradas. Mas é preciso lembrar que se espalham por toda a 

Espanha associações anti-touradas, com a adesão de milhares de espanhóis, sobretudo 

jovens. 

 Devo lembrar aqui que não há nada disso nas pequenas e inocentes festas de 

aldea, pobres e solidariamente simples e alegres. Não vi até agora sequer torneios de 

pequenos homens e pequenos animais. Reza-se, processiona-se, come-se, bebe-se e se 

baila.  
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A Festa dos Vellos 

Pedrouzos - Brión 
 

 Esta é uma festa a ser colocada entre as festividades religiosas, santorais, e as 

“festas de produto”. Tal como nos momentos não-religiosos de qualquer festejo aldeão 

em honra de um santo padroeiro, moços e moças vestidos trajes antigos tocaram gaitas, 

bandolas  e pandeiros para velhos e velhas vestidos de camponeses modernos.  

De igual modo o coral terá cantado canções esquecidas no dia a dia, e recordadas 

em dias como este. Depois a Banda de Múxicas de Arzua entoou músicas, algumas para 

dançar. Não havendo mais a memória local costumeira das velhas danças de muiñeiras e 

outras, restam os bailes de pasodobles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mas estes mesmo bailes  foram bailados por poucas pessoas, e até mesmo pares 

de “muller com muller‟. Assim, como em outros lugares, a situação se inverte. Com 

traxes típicos jovens dançam as danças dos velhos. Vestidos de roupas comuns, mesmo 

quando para a festa, os vellos aos pares bailam as danças dos jovens. 
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Pode-se pensar que uma festa civil e pública como esta é a ampliação natural da 

pequena festa comunitária, que seria, por vez, a extensão da festa familiar. Nada mais 

falho: ele é o seu oposto. É a inversão do seu ritmo, do seu espírito e do seu eixo de 

relações da troca. 

 Aqui não me parece nada indevido substituir um campo de pensamento e trazer 

que esta Festa dos Vellos o que eu escrevi um dia sobre índios e conquistadores. Afinal, 

estamos em 1992.   

 Lá eu dizia que uma das razões pelas quais resultava difícil ao índio não tanto 

“aceitar” - deixar-se convencer e converter - mas até mesmo “compreender” o 

cristianismo do conquistador, é que o  homem branco deslocava o sentido e a prática do 

sagrado de um eixo regido pela troca, para um eixo regido pela doação, pela dádiva. 

A mesma coisa eu vi acontecer aqui na Festa dos Vellos. A começar pelo fato de 

que não há “barraquinha” e nem venda de coisa alguma. Não se cobra por nada e tudo é 

uma oferta do Concello aos seus velhos. Na aparência nada mais generoso, pois eis que 

sendo convidados plenos e não sendo convocados a ajudar e nem a cooperar com 

dinheiro ou bens-dons, os velhos recebem tudo “de graça”: os espetáculos, o “xantar” 

com farta comida e bebida, os pequenos prêmios nas barracas de jogos, e algumas 

pequeninas “lembranças”. 
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 Ei-los transformados em receptores puros; em sujeitos desobrigados de deveres 

de pensar-fazer-bancar a festa. Sujeitos centrais de tudo, eles são os excluídos de 

obrigações,  e ilusoriamente são  senhores de todos os direitos e de uma quase absoluta 

fruição, já que mais do que deles, a festa é para eles. 

 Mas, eis aqui o dilema. Sendo assim e sendo dirigida não mais a uma pessoa 

entre pessoas, mas a uma pessoa festivamente transformada em  personagem, a Festa 

dos Vellos desloca o eixo real do poder do congregar e celebrar algo através da festa, de 

uma comunidade restrita ou ampliada de participações, para uma pequena equipe de 

não-velhos realizadores de tudo o que se faz e oferta, versus uma pequena massa de 

velhos convidados a. Convidados a serem, afinal, transformados em expectadores, em 

assistentes, até do que eles mesmos fazem, quando dançam, por exemplo. 

 Nesta mesma direção vi como a festa extingue um ritmo comunitário regido por 

uma sequência ritual e conhecida de intertrocas, em direção a um ritmo coletivo regido 

pela absoluta previsão e pela sucessão rigorosamente pré-estabelecida de 

acontecimentos a serem decodificado, traduzidos. E agora mesmo uma professora-

locutora que comandava pelos alto-falantes todo os momentos da  festa, anunciava 

como proceder em cada um dos eventos previstos. 

 Não há o que fazer, a não ser estar presente ali, assistir, comer e   cumprir alguns 

carinhosos comando para “se divertir”. Claro, tudo isso  sem a obrigação de antecipar a 

festa como projeto e, logo a seguir,  vivê-la como partilha, e não como uma passiva 

representação. 

 Qual seria a diferença entre estes acontecimentos e a pequena festa da aldeia, 

onde mesmo sob as condições de uma rotina quase cronometrada e uma previsão de 

quase tudo,  há uma organização que envolve as pessoas de um aldeia, inclusive e, não 

raro, principalmente, os  “ vellos”, mesmo quando dirigidos por uma Comissão da 

Festa? 

 Não seria a festa uma réplica simbólica da vida rural de hoje – de sempre, creio - 

aqui mesmo? Mudando o conteúdo, não é a mesma a forma e não permaneceram, 

semelhantes, as mesmas regras? Pois num evento como A Festa de San Xurxo ou esta 

Festa de Vellos, o acontecer de tudo é dado, é comunalmente construído e, depois, 

doado e concedido como devoção e/ou como pura diversão; como fruição ofertada, 

desde que todos, ou a maioria dos participantes aceitem subordinar-se a algo que, 

negando ser deles, é inteiramente para eles. 
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 No domínio do trabalho camponês, para que o sujeito-produtor participe do 

direito à produção, ele necessita subordinar-se inteiramente a uma rotina cotidiana 

pautada por um código ancestral e modernizado de direitos e deveres, em que uma 

partilha de atos de trabalho, generosa e afetivamente vivida “em família”,  em muito 

pouco oculta um tabuleiro de regras impostas a cada um, a cada uma.  

E a talvez irreversível passagem das celebrações comunais que fazem 

sucederem-se rituais nossos, criados e vividos por nós e dedicados, através de sujeitos 

sagrados  ou a produtos da terra, a nós mesmos, em favor de espetáculos-festa cada vez 

mais agenciados, como festividades com eventos produzidos por “eles” -  os atores 

contratados, e oferecidos a uma assistência que vê, ouve, come e bebe - venha a ser 

algum dia o momento de uma perda de autonomia, criatividade, identidade-do-próprio, 

por oposição à uniformidade-do-típico. Algo de que sinuosamente algumas vozes de 

vellos aqui e ali  lembram-se não tanto de protestar, mas de pelo menos de estabelecer 

paralelos a recordar e lamentar. 

Podemos parar por aqui. As pessoas se foram. As velas se apagaram e as gaitas 

silenciaram.  Os pássaros voltaram da festa aos ninhos. A festa acabou como todas. 

Como sempre. Outras virão como sempre. Como todas. Algumas estrelas lembram que 

é madrugada e é hora de nos despedirmos.  Até uma outra estrada, casa ou festa.  Até 

algum dia! 
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anos ou o ano da redação final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este livro resulta de pesquisas de campo 
entre aldeias da Galícia, no ano de 1992.  

Nunca foi impresso e editado  
e creio que nunca será. 

Nesta recente versão eletrônica  
este livro pode ser  

acessado, lido e utilizado  
de forma livre, solidária e gratuita. 

Outros escritos meus  
podem ser de igual maneira acessados em 

www.apartilhadavida.com.br 
www.sitiodarosadosventos.com.br 
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