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2 de junho 
Madri – Pamplona

Chegara cedo a Madri, por volta das 9h, e só viajaria 
para Pamplona às 15h. Era a chance que eu tinha para 
conhecer o que há tempos planejava: visitar o charmoso e 
boêmio Barrio de las Letras de Madri, lugar em que vive-
ram grandes escritores espanhóis do chamado Século de 
Ouro, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luís 
Góngora e, claro, o mais conhecido, Miguel de Cervan-
tes. Na Calle Jesús está edificada a imponente igreja de 
mesmo nome. Seu interior é discreto e acolhedor, ador-
nado com lindas imagens sagradas em estilo moderno. 
Entrei, ajoelhei-me e pela primeira vez rezei em território 
espanhol. Agradeci por estar ali e pedi força física e espi-
ritual para realizar meu Caminho.

Já na sala de embarque da Estação de Atocha, en-
quanto aguardava o trem vespertino para Pamplona, en-
contrei uma moeda no chão do restaurante Gambrinus. 
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Sempre gostei de achar moedas – parecia um bom sinal. 
E de certa forma, naquela tarde, resgatava parte da minha 
confiança. Desde a saída do aeroporto de Madri, quando 
precisei colocar a mochila nas costas, percebi que em ne-
nhum momento antes da viagem havia tido aquele tipo 
de experiência. A mochila estava pesada (quase dez qui-
los), difícil de carregar, sentia-me totalmente desajeitado 
ao prendê-la ao corpo. Foi quando uma sombra de apre-
ensão passou a fazer parte de cada passo dado no Barrio de 
las Letras. Fiquei pensando em como seria meu desempe-
nho quando realmente começasse a caminhar. Também 
estava pouco à vontade com o money belt. Acostumado a 
andar com carteira de bolso, por duas ou três vezes pen-
sei ter perdido meus pertences, o que teria sido o fim da 
viagem, pois no money belt estavam passaporte, dinheiro 
e cartão de crédito.

A saída de Madri, entretanto, não aconteceu como 
planejado. Logo na partida do trem, uma parada súbita. 
Uma pessoa havia enfartado e, depois de algum tempo, o 
trem precisou retornar à estação. Quando a maca acelera-
da dos socorristas da emergência passou pelo meu vagão, 
já de volta a Atocha, deu pra perceber que se tratava de 
um homem mais jovem do que eu. Aquilo me deixara as-
sustado, podia muito bem ter acontecido comigo. Quan-
do se está em uma viagem distante e solitária, esse tipo de 
situação faz refletir ainda mais sobre a brevidade da vida. 
Procurei pensar em algo diferente que me fizesse afastar 
aquela apreensão perturbadora. Liguei para minha filha 
no Brasil, disfarcei ao telefone dizendo que havia chega-
do bem e que estava curtindo conhecer Madri.

O atraso do trem me fizera perder o último ônibus 
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para Saint-Jean-Pied-de-Port, um pequeno contratem-
po. Teria que dormir em Pamplona e retardar o início 
da caminhada, planejado para domingo, 3 de junho. Não 
havia problema: me restavam 33 dias para atingir meu 
objetivo. À noite, ainda um pouco aflito no silêncio do 
hotel, desejei apenas que estivesse bem o rapaz que passa-
ra mal naquela tarde no trem.
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Pela manhã, antes de embarcar no ônibus para Sain-
t-Jean-Pied-de-Port, conheci um casal de americanos da 
Flórida, George e Rosa, e dois outros americanos, Arthur 
e Kevin, policiais em Nova York. Éramos cinco peregri-
nos cheios de dúvidas e expectativas naquela ensolarada 
manhã de domingo. O ônibus para Saint-Jean demora 
1h45 e passa por três grandes aclives com curvas bastante 
sinuosas. Antes de iniciar a viagem, o motorista, em tom 
de brincadeira, mas falando sério, advertiu que devería-
mos utilizar o cinto de segurança e, se alguém enjoasse, 
poderia solicitar uma pequena bolsa para não ter de lim-
par o assoalho do ônibus na chegada a Saint-Jean-Pied-de
-Port. Achamos engraçado, mas houve um momento em 
que o americano Kevin pediu socorro e corremos com 
uma das bolsas plásticas para que ele não sujasse o ônibus 
e a pessoa que estava sentada ao lado dele.
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Era quase meio-dia quando chegamos a Saint-Je-
an-Pied-de-Port. Conversei brevemente com os ame-
ricanos de Nova York e resolvemos nos separar – nos 
encontraríamos mais tarde para marcarmos de sair cami-
nhando juntos na manhã do dia seguinte. George e Rosa 
mal chegaram e já partiram para Orisson, o primeiro re-
fúgio na subida dos Perineus. Sensato, pensei, ainda mais 
para americanos da Flórida, onde não há montanhas e 
todas as caminhadas são planas. Planejar e dividir em 
dois o trecho mais íngreme e mais difícil do Caminho 
era, sem dúvida, uma decisão inteligente. Eu sabia daque-
la alternativa, mas já havia feito reserva para dormir em 
Saint-Jean. Queria muito explorar aquela pequena vila 
medieval francesa que, ao longo dos séculos, fora ponto 
de partida de milhares e milhares de peregrinos.

A primeira coisa que fiz quando me vi sozinho em 
Saint-Jean-Pied-de-Port foi entrar na Église Notre-Da-
me. Imediatamente senti a primeira das emoções fortes 
que perdurariam por muitos dias: estava ali um sonho se 
materializando em frente aos meus olhos. Eu finalmen-
te estava no ponto zero do Caminho Francês que leva 
a Santiago de Compostela. Mais uma vez, assim como 
fizera em Madri, ajoelhei-me e pedi a Cristo e a São Fran-
cisco de Assis que guiassem meus passos e me dessem 
força para suportar as dificuldades do Caminho. Afinal 
de contas, mais de 800 quilômetros me aguardavam e eu 
realmente não fazia ideia se teria capacidade de aguentar 
caminhar tão longa distância.

Saint-Jean-Pied-de-Port é a melhor descrição de 
uma cidade charmosa em seus pequenos detalhes. Os 
muros e as casas medievais harmonizam-se com suas ruas 
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estreitas, pavimentadas com pedras já desgastadas pelo 
tempo. Esse é o caso da rua principal, La Citadelle, que 
há séculos registra a vibração dos peregrinos que lá che-
gam para partir na direção de Santiago de Compostela.

Não perdi tempo e logo fui à secretaria da Associa-
ção de Amigos do Caminho de Santiago para carimbar 
minha Credencial del Peregrino – peregrinos precisam de 
uma credencial para garantir sua Compostelana* ao final 
da jornada. Para tanto, a credencial precisa ser carimbada 
em todos os refúgios e paragens de passagem dos peregri-
nos. 

Na secretaria fui gentilmente recebido pelo senhor 
Phillipe Beaubreuil, que, além de me dar todas as infor-
mações necessárias sobre o Caminho, colocou o primeiro 
carimbo em minha credencial. Ele ainda fez questão de 
me mostrar, pregada a uma parede, a lista com o contro-
le de entrada de peregrinos brasileiros por Saint-Jean em 
direção a Santiago de Compostela – em 2017, o Brasil 
ocupou a 11ª posição. Orgulhoso, Phillipe também co-
mentou que o filho morava em São Paulo, no bairro de 
Vila Mariana, e que era funcionário de uma grande em-
presa.

Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer 
a lendária hospitaleira Madame Debril, que morrera há 
mais de 20 anos, mas conheci o carismático Phillipe, que 
foi muito educado e prestativo em seu atendimento.

Alicia, a dona do Albergue La Bendicion (a bên-

* A Compostelana (La Compostela) é o tradicional certificado de 
peregrinação conferido pela Arquidiocese de Santiago de Compostela 
aos peregrinos que tenham percorrido as distâncias mínimas exigidas do 
caminho que leva ao túmulo do apóstolo Tiago.
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ção), no qual pernoitei, recebeu-me de forma afetuosa e 
educada quando bati à porta na Rue de la Citadelle, 13, 
muito próximo da Associação de Amigos do Caminho. 

Como eu fora o primeiro peregrino a chegar na-
quele dia, fiquei conversando alguns minutos com aquela 
simpática hospitaleira de olhar sincero. Em determinado 
momento ela fez uma pergunta para a qual eu ainda não 
estava preparado, mas que dali em diante seria habitual 
ouvir: 

– O que busca no Caminho?
– O que busco no Caminho? – titubeei e repeti a 

pergunta, tentando ganhar tempo.
– Sim – disse ela, sorrindo.
Percebi que ainda não havia formulado uma respos-

ta para uma eventual abordagem sobre o que efetivamen-
te me levara a fazer o Caminho de Santiago de Compos-
tela.

– Eu...
– Não precisas responder. Apenas busca encontrar-

te contigo mesmo e terás a resposta às tuas próprias inda-
gações, que estão aí, dentro do teu coração – disse ela de 
forma compreensiva, como quem já estivesse habituada 
àquele tipo de situação.

Depois disso, Alicia sorriu e mudou de assunto. 
Contou-me orgulhosa a história do Pepe, um famoso pe-
regrino que mora em Santiago de Compostela e já fez o 
Caminho 32 vezes. Há cinco anos ele se hospeda em seu 
albergue. 

– Pepe costuma chegar todo dia 12 de junho! E é o 
único peregrino que não faz reserva.
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– Então você já deixa uma cama reservada pra ele? 
– perguntei, interessado em saber um pouco mais sobre 
o Pepe.

– Sim, Pepe é da casa. Se não tem cama, ele vai pra 
outro refúgio; por isso, sempre preciso me organizar para 
a data em que ele chega – respondeu ela.

– Então este ano será a 33ª vez dele. Isso é bastante 
simbólico...

– Sim, muito! A idade de Jesus Cristo. Até já me 
parece que escuto a voz do Pepe chegando – disse Alicia, 
sorrindo.

Depois de organizar minhas coisas no albergue da 
Alicia, resolvi sair para conhecer um pouco mais de Sain-
t-Jean-Pied-de-Port. Ao parar para comer um sanduí-
che de foie gras na rua principal, conheci o jovem padre 
Frederico. Ele identificara a pequena bandeira do Brasil 
costurada em meu colete e rapidamente puxou conver-
sa. Disse que era do Rio Grande do Norte e que estava 
fazendo o Caminho pela segunda vez. Àquela altura eu 
ainda não sabia que ele era padre. Só vim a descobrir al-
gum tempo depois, quando novamente nos cruzamos no 
pequeno centro histórico de Saint-Jean-Pied-de-Port e, 
entre uma conversa e outra, ele discretamente me disse 
que estudara em Roma.

No mesmo ponto de venda dos sanduíches também 
chegaram os dois americanos de Nova York, e ficamos 
os quatro conversando por algum tempo. Diferentemen-
te dos americanos que planejavam caminhar apenas até 
Burgos, o jovem padre, assim como eu, almejava ir até 
Santiago de Compostela. Que Deus também o abençoe, 
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pensei, sem saber que ali estava um amigo com quem pas-
saria a conviver no Caminho.

Já no final do dia, resolvi dar mais algumas voltas 
nas ruelas de Saint-Jean – acho que por ansiedade, mas 
também uma tentativa de registrar tanto quanto possí-
vel aquele momento que estava vivendo. Parei na Pont 
d’Eyheraberry, sobre o Rio Nive, e lá permaneci sozinho, 
por uns bons 15 ou 20 minutos, contemplando o lençol 
d’água passar. Agradeci a Deus por estar vivo. Agradeci 
por compreender que, de uma forma que não podia ex-
plicar, sempre soubera que algum dia eu estaria ali, na-
quele lugar mágico.


