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”los caminos no tienen final /
nuestros pasos si”, adică: ” drumurile nu au sfârșit /
pașii noștri da”
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Prefață
După experiențele trăite pe Camino Francez în 2017, Camino portughez în 2018, și Camino de
Nord în 2019, trebuie să recunosc că am devenit ”dependent” de aceste trăiri, așa că 2020 mă
va purta pe Camino Inglés, drumul de la Ferrol la Santiago. Și pentru că e relativ scurt, am alipit
traseului Santiago de Compostela - Finisterra - Muxia. traseu pe care îl parcursesem și în 2017.
E clar că, pentru un pelerin, viața pe Camino are o cu totul și cu totul altă dimensiune.
Hai să vedem, pentru început, câteva date despre acest camino, Camino Inglés.
Calea engleză (în spaniolă : Camino Inglés ) este una dintre căile recunoscute ale Camino de
Santiago. Pelerinajul începe în orașele portuare galiciene din Ferrol (118 km) sau A Coruña (75
km) și merge spre sud până la Santiago de Compostela .
În Evul Mediu,Calea Engleză a fost o cale comodă pentru pelerinii medievali ca să ajungă la
Santiago de Compostela. Pelerinii din Scandinavia sau din alte zone din nordul Europei ar fi
călătorit cu vaporul în loc să meargă călare. Se știe că cel puțin un pelerin islandez a urmărit
această cale în 1154. În timpul conflictelor dintre Franța și alte țări, în special Anglia, această
alternativă a avut un trafic excepțional. În timpul războiului de o sută de ani (1337-1453) între
Regatul Angliei și Regatul Franței, Calea Engleză a devenit bine stabilită, pe măsură ce pelerinii
și comercianții englezi urmau să călătorească cu permisiunea Coroanei engleze în porturile
galeze și să viziteze Santiago. Spitalele de pelerini organizate cu un important sprijin englez, au
fost localizate în Sigüeiro, San Paio, Pontedeume, Betanzos, Bruma, Neda, Miño și Paderne.
În epoca modernă, Calea Engleză a fost reînviată ca o alternativă la Calea
Franceză clasică. Pentru a primi la Compostela, certificatul oficial eliberat de Catedrala din
Santiago, pentru a confirma că o persoană și-a încheiat pelerinajul, este necesară parcurgerea
unui traseu de minim de 100 km. Există un marcaj pe docurile din Ferrol vizavi de clădirea de
informații turistice care anunță acest fapt. Albergue publice moderne sunt situate în Neda,
Pontedeume, Miño, Betanzos, Presedo și Bruma.
Cu toate acestea, începând cu decembrie 2016, Catedrala din Santiago a convenit să
acorde certificatul de pelerin și celor care încep din A Coruña sub rezerva anumitor condiții: li se
cere să completeze un pelerinaj certificat de 25 km în țara de origine.
În 2018, 14.150 de pelerini (4,32% din numărul total de pelerini care ajung la Oficiul de primire a
pelerinilor din Catedrala din Santiago de Compostela) au mers pe Calea Engleză.
De pe un asemenea Camino este imposibil ca Toma Didymus să lipsească, deci, hai la drum …
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Plecăm de acasă la ora 4,00 cu mașina noastră, pe care o vom lăsa în
parcajul aeroportului până la întoarcere. De data asta am hotărât să nu
mai abuzez de bunăvoința surorii mele pentru transportul la aeroport,
mai ales că e la țară. Am studiat pe internet prețul parcării și ar fi de
190 lei, deci cam cât ar costa un taxi dus-întors.
Plecarea din Otopeni
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Și ca totul să devină, din start, palpitant, aflăm că pentru a face Checkin trebuie să plătim 70 euro. La cumpărarea biletelor am achitat taxa
de Check-in online, dar aceasta nu a funcționat până în ziua plecării.
În concluzie, achităm suma solicitată și ne îndreptăm victorioși spre
Gate, dar nu înainte de a face poza obligatorie de plecare în expediție.
Ne urcăm în avion și constatăm că toți pasagerii stau cu masca pe
figură. Excepție fac piloții, dar cum regula e regulă, acceptăm situația,
deoarece suntem dornici să pășim pe Camino. Anul acesta purtăm o
șapcă specială pe care sunt trecuți anii 2017 - 2018 - 2019 - 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024, alături de deja tradiționalul: ”Bon Camino”.
M-am oprit la anul 2024 deoarece nu mai era loc de a trece mai mulți.
Deci e decis ca cel puțin până în 2024 să bat potecile Camino.
După aceea, alți ani, altă șapcă.

În aeroport la Madrid

Ajungem fără peripeți la Madrid, unde trebuie să recuperăm bagajul și
să facem un nou Check-in, deoarece ne îmbarcăm cu destinația A
Corona.
Dacă începutul drumului ne-a creat niște probleme financiare, neluate
în calcul în faza de planificare a drumului, la Madrid, la banda unde
trebuia să așteptăm rucsacul, un supraveghetor în uniformă ne
întreabă, în română, unde mergem? Așa aflăm că trebuie să ieșim
afară din aeroport și să luăm un autobuz care să ne ducă la Terminalul
4 de unde trebuia să ne continuăm călătoria.
Ieșim astfel din aeroport și constatăm că la 10 m de la ușa de ieșire,
staționa un autobuz, care parcă ne aștepta. Ne urcăm și autobuzul
pleacă. Mergem cam 35 min., ieșind la un moment dat pe autostradă.
Într-un final ajungem la T4 și facem Check-in. Intrăm în terminal și
aflăm cu stupoare că avem de așteptat 4 ore. Aici toată lumea poartă
mască, așa că o punem și noi, asta ca să nu facem notă discordantă
cu cei din jur.

Iată-ne ajunși la pensiunea La Parra

Cum timpul de așteptare ne permite, intrăm la un bar din aeroport să
mâncăm un sandwich vegetarian. Barul e interesant căci are atârnate
în vitrină pulpe de porc afumate. Cine mămâncă așa ceva în aeroport?
Trec destul de repede cele 4 ore de așteptare și ne îmbarcăm în
avionul care ne va duce la A Coruna. Zborul e fost fără peripeții și iatăne în aeroportul de la A Coruna. Ieșim din aeroport și ne urcăm în
autobuzul care ne va duce în oraș. Autobuzul e destul de plin, se pare
că noi lipseam ca să poată pleca. Deja aeroportul îmi e cunoscut.
Rugăm șoferul să ne spună unde să coborâm pentru a ajunge la
autogară. Amabil, șoferul oprește înainte de stație ca să coborâm mai
aproape de autogară. Intrăm în autogară și constatăm că în 30 min.,
va pleca autobuzul spre Ferrol. Ne urcăm în el și în 45 min. ajungem la
destinație. De aici începe pentru noi Camino de anul acesta.
Ieșim din autogară și întâlnim un pelerin puțin cam ciudat. Intrăm în
vorbă cu el și aflăm că e frizer de meserie, că e din Leon și tocmai
terminase un pelerinaj. Îl întreb dacă știe unde e pensiunea și primim o
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descriere extraordinar de detaliată a traseului pe care trebuia să îl
urmăm, încât singura informație utilă era că trebuie să o luăm drept
înainte ... și apoi să mai întrebăm. L-am lăsat în autogară, căci își
aștepta fratele să vină să îl ea, și o luăm la pas, drept înainte, conform
prețioaselor indicații primite.
Cu ajutorul localnicilor aflăm destul de repede locul unde ne vom caza.
Albergue e de fapt o pensiune, Pension La Parra. Pensiunea e plasată
chiar în centrul localității, într-o clădire veche. Urcăm până la etajul 4
pe niște scări înguste și abrupte. Ne cazăm și ieșim în oraș să
mâncăm ceva și să vizităm orașul. De remarcat e faptul că în cameră
am găsit curat, dar instalațiile sanitare sunt antice. Apă caldă ai la
dispoziție doar 5 min., deoarece după aceea se golește boilerul și
trebuie să aștepți până se încălzește din nou apa.
Ferrol, monument în dreptul portului

Coborâm în oraș, frumos oraș, cu specific marinăresc, situat lângă un
port uriaș. Ne așezăm la o masă la o terasă și mâncăm relativ
mulțumitor, asta și datorită berii care acompaniază masa.
Ferrol sau El Ferrol este un oraș din provincia A Coruña din Galicia,
situat pe coasta Atlanticului din nord-vestul Spaniei. Începând din
2007, are o populație urbană de 77.859 și o populație din zona
metropolitană de peste 241.528.
Orașul a fost un mare centru de construcții navale pentru cea mai
mare parte a istoriei sale, fiind capitala Departamentului maritim al
marinei spaniole din nord, încă de pe vremea primilor Borboni. Înainte,
în secolul al XVII-lea, Ferrol era cel mai important arsenal din Europa.
Astăzi, orașul este, de asemenea, cunoscut sub numele de casa
șantierelor navale din Navantia.
Orașul a fost locul de naștere al generalului spaniol Francisco Franco
în 1892 și a fost cunoscut oficial ca El Ferrol del Caudillo, din 1938
până în 1982. A fost și locul de naștere al fondatorului Partidului
Socialist al Muncitorilor din Spania (PSOE), Pablo Iglesias, în 1850.
Existența așezărilor umane preistorice în acest colț verde al Iberiei
este susținută de abundența gropilor funerare, a monumentelor
megalitice, precum și a petroglifelor și a altor descoperiri arheologice.

Iată și primul marcaj Camino

Fenicienii au stabilit în această zonă diferite stații de prelucrare a
codului prin uscare și sărare și prezența lor împreună cu prezența
grecilor antici este bine documentată de istorici precum Herodot,
printre alții. În epoca romană, în secolul I î.Hr., exista un port de
pescuit în golful Ferrol. După căderea Imperiului Roman de Vest,
întreaga Peninsulă Iberică, inclusiv Ferrol, a fost atacată de vandali și
ocupată în 411 de Suebi; regatul lor fiind încorporat în anul 584 de
Leovigild în regatul visigot al Spaniei.
Asaltat de la 711 la 739 de arabi, Ferrol a fost în cele din urmă
recucerit de regele vizigot al Asturiei în 754, rămânând o parte
integrantă a Spaniei creștine. Casa Asturiei a stabilit un avanpost
creștin important pentru a-și proteja tărâmurile de invadatorii arabi. În
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secolul al XIV-lea, Henric al II-lea a dat orașul puternicei familii
Andrade.
În 1568 un incendiu a redus la dărâmături vechiul oraș medieval; în
aceeași perioadă au fost construite unele părți ale fortificațiilor
existente la intrarea în estuar. Ca bază navală, în acel moment orașul
era considerat mai important ca un arsenal regal decât ca un port
sigur.
Odată cu sosirea burbonilor în secolul al XVIII-lea, Ferrol a devenit un
centru naval de frunte. Ferrol a devenit Capitală a Departamentului
Maritim al Nordului, format sub Ferdinand al VI-lea și Carol al III-lea
pentru apărarea Imperiului Colonial Spaniol din America. Au urmat
îmbunătățiri rapide, în special sub conducerea marchizului de
Ensenada, iar poziția Ferrolului a devenit aproape inatacabilă de pe
mare, datorită dificultăților de debarcare a trupelor pe coasta sa
abruptă. Coastele au fost consolidate de o reînnoită linie de cetăți și
castele nou construite, inclusiv cel din San Carlos.
Dockyard-urile (Docurile) Regale din A Graña și Ferrol, construite între
anii 1726–1783, au produs nave protejate cu foi de cupru de la
laminoarele din Xubia. În 1772, a fost creată Academia Regală
Spaniolă a Inginerilor Navali din Ferrol, prima astfel de academie din
Spania.
Ferrol era practic imposibil de blocat, deoarece vânturile puternice din
vest îndepărtau orice forță de blocare de-a lungul înșelătoarei coaste
de nord a Spaniei, unde nu aveau niciun refugiu sigur.

Ne-am găsit și aici prieteni

Configurația Ferrolului însemna că o întreagă flotă spaniolă ar putea
să scape pe timpul unei singure maree. Până când britanicii au reușit
să reia blocada, spaniolii au fost în siguranță, departe și în larg. În
ciuda acestor avantaje, s-a produs un declin în timpul domniei lui Carol
al IV-lea, iar în 1800, după reducerea apărării, o flotă britanică de 109
nave a debarcat trupe pe plaja Doniños pentru a cuceri Castelul San
Felipe.
Deși dotată doar cu o artilerie slabă, mica forță de apărare a castelului
sub comanda contelui Donadio, împreună cu un număr considerabil de
cetățeni voluntari din Ferrol, au rezistat cu succes atacului și flota
engleză s-a retras. Alianța cu Regatul Unit din timpul războiului
peninsular din 1808-1814 nu a reușit să prevină deteriorarea averilor
orașului. Arsenalele și cetățile au fost abandonate și au fost ușor
ocupate de francezi în 1809.
Sub Ferdinand al VII-lea, Ferrol și-a pierdut titlul de capitală. Noi
activități au apărut, totuși, la mijlocul secolului al XIX-lea, în timpul
administrației marchizului de Molina, ministrul spaniol al afacerilor
navale. Printre alte succese politice, acesta a realizat construcția și
lansarea în Șantierele Regale din Ferrol ale Spaniei prima navă cu
propulsie cu abur în 1858. Aceasta a constituit o încercare de
reabilitare a ceea ce fusese Ferrol.
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A doua jumătate a secolului al XIX-lea a adus la Dockyard-urile Regale
din Ferrol nu doar o mulțime de locuri muncă, ci și tensiuni sociale și
politice care au degenerat în revolta republicană eșuată din 1872.
La zece ani după războiul spaniolo-american din 1898, în care Spania
a pierdut Cuba și Filipine, guvernul Antonio Maura, în încercarea de a
restabili marina spaniolă și industria de construcții navale spaniole a
înfințat Societatea spaniolă pentru construcții navale, ai căror
investitori majori au fost firmele britanice John Brown, Vickers și
Armstrong, șantierele de construcții navale, atelierele, turnătoriile și
docurile uscate din Ferrol.

Fondatorului Partidului Socialist al
Muncitorilor din Spania (PSOE), Pablo
Iglesias

Cină bine meritată

Pentru o perioadă de șaisprezece ani, toți tehnicienii erau exclusiv
britanici, iar situația nu a fost modificată până în 1925, când
conducerea a fost preluată de inginerii spanioli, ca una dintre noile
politici introduse de guvernul nou creat de atunci, inclusiv miniștrii civili
și militari, ai dictatorului Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Sosirea
britanicilor a coincis cu construcția unei linii de tramvai cu cărucior
electric (1924-1961).
În fața izbucnirii războiului civil spaniol și pentru că se anunțau
tulburări sociale în uzinele navale, Ministerul de Externe din Londra, a
trimis o navă pentru repatrierea tuturor cetățenilor britanici rămași, și
pe 22 iulie 1936 HMS Witch a plecat din Ferrol înapoi în Marea
Britanie. La izbucnirea războiului civil spaniol (1936-1939), șantierele
de construcții navale, atelierele, turnătoriile și docurile uscate din
Ferrol au fost preluate de stat și complet naționalizate în 1945 sub
numele „Bazàn”, redenumit ulterior „IZAR” și, începând din ianuarie
2005, Navantia. Orașul a fost locul de naștere al dictatorului Francisco
Franco, după care orașul a fost cunoscut oficial ca El Ferrol del
Caudillo, din 1938 până în 1982. Sfârșitul dictaturii și instaurarea
democrației în 1978 nu au ajutat Ferrolul, iar din 1982 până la
începutul anilor 1990, orașul s-a confruntat cu numeroase probleme
din cauza declinului sectorului naval. Cu toate acestea, la începutul
noului mileniu a fost o perioadă de expansiune economică și
prosperitate în general. Au fost construită o nouă autostradă și un port
exterior.
E un pic răcoare, dar totuși plăcut. Așa cum devenise deja o tradiție
pentru noi, pe Camino, încheierea zilei trebuia să includă și
identificarea punctului de start pentru ziua următoare, adică punctul de
intrare pe traseu, astfel încât a doua zi dimineața să nu bâjbâim.

Suntem din nou la pensiune

Pe stradă sunt oameni cu fețele acoperite, polițiști care nu
amendează, funcționând doar ca sperietorile de ciori. Bucătăriile
restaurantelor și teraselor sunt închise până la ora 20. Dacă vrei să
mănânci, asta e o acțiune deosebit de anevoioasă. Noi, ca adevărați
pelerini ”neînfricați” perseverăm în a găsi totuși o terasă cu bucătăria
deschisă.
Găsim în sfârșit o asemenea terasă, și executăm operațiunea ”cina”,
compusă dintr-o salată mixtă și ... bere. Au spaniolii o bere dezastruos
de bună.
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Ne îndreptăm spre pensiune ca să ne odihnim. Mâine vom păși pe
Camino.
Noapte bună.
04 august 2020
Scularea la ora 6,30. Afară e încă întuneric. Ne spălăm și, așa cum era
deja tradiția, Carmen face bagajul.

Start Camino

La ora 7,30 totul e pregătit să ne începem ”aventura”. Coborâm în
stradă, începeau să mijească zorile. E destul de cald, așa că am
renunțat la jachete. Pe stradă puțină lume, dar toți cu mască. Mă miră
disciplina de care dau dovadă. Apropo, aseară în timp ce eram în
căutarea unei terase deschise, purtam masca sub nas, ca să pot
respira în voie. Mergeam pe trotuarul unei străzi destul de înguste. Pe
langă noi trece un polițist care se uita când la trotuarul din dreapta lui,
când la cel din stânga, în timp ce mergea. Ajunge în dreptul meu și îmi
face semn să trag masca pe nas. Interesant, nu amendă, nu
legitimare, doar avertizare.
Cum identificasem deja cu o seară înainte punctul de intrare în traseu,
ne îndreptăm bine dispuși spre punctul de unde ne puteam defini
pelerini pe Camino.
Ieșim din oraș, trecem pe lângă uriașele porți de acces în șantierul
naval și identificăm 2 pelerini ce mergeau în fața noastră. Vederea lor
ne întărește convingerea că suntem pe drumul cel bun.

Nu suntem singuri

Drumul ne duce prin sătucuri pline de flori care îți dă o senzație de
liniște și armonie. Spaniolii au o tradiție în a-și împodobi casele cu flori
care mai de care mai colorate. Intri parcă într-o stare de echilibru
cromatic ce creează o armonie perfectă.
Un mic urcuș ... și apar primele probleme cu picioarele. Din locul unde
suntem, peste golful Ferrol, se vede portul cu macaralele imense ce
parcă apără orașul de posibili invadatori.

Armonie de culori

Trecem pe lângă primăria din Naron, unde parcă era un dute vino.
Ulterior aflu că acolo funcționa și un centru de recalificare pentru cei
care nu aveau servici.
Narón este o comună din nord-vestul Spaniei din comunitatea
autonomă Galicia. Aparține de municipalitatea Ferrol, fiind practic o
periferie situată la 5 km de municipiu.

În zare portul Ferrol

Pe Carmen o roade rău un bocanc. Merge din ce în ce mai greu.
Leucoplastul care ar fi protejat-o cât de cât este în rucsacul mare care
acum călătorește cu Correos spre Hotel Kensington din Neda. Ne
oprim ca să încerce Carmen să își mai aranjeze șosetele, doar, doar
să mai reducă din durerea de la călcâiul drept. Pe lângă noi trece o
pelerină. O întreb dacă nu are un plasture și așa cum fac toți pelerinii
pe Camino, ne ajută cu un pansament de protecție. Camino e un loc în
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care toți pelerinii se consideră ca făcând parte din aceeași familie. Pe
Camino nu ești singur. Întrajutorarea este un lucru firesc și normal. Pe
Camino te simți dator să întrajutorezi pe cel de lângă tine, cu toate că
nu îl cunoști.
Cam la 100 m se vede o terasă. Hotărâm să luăm acolo micul dejun și
Carmen să se doftoricească. Îi mulțumesc fetei pentru ajutor și
hotărâm în unanimitate că a sosit timpul potrivit pentru dejun.
Primăria din Naron

”Depanarea” picioarelor

Ne oprim, îmi pun masca și intru în bar să comand clasicul sandwich
vegetarian, acompaniat de două ”americane”, adică două cafele.
Carmen a rămas afară ca să își ”repare” călcâiul afectat de rosătura
bocancului. Nu știu cum o să mergem în continuare dacă deja călcâiul
ei a devenit o rană deschisă.
Rana e acoperită de plasturele primit, sandwich-urile au dispărut de pe
masă, la fel și cele două cafele, așa că la drum. Se pare că durerea de
la călcâi s-a mai diminuat, așa că iuțim pasul ca să recuperăm timpul
pierdut.
Trecem printr-un mic tunel construit sub șoseaua care leagă Ferrol de
Naron. Interesant e faptul că poteca este pavată cu toate că e
practicată doar de pelerini.
Urcăm pe un deal și în zare apare în toată splendoarea sa Ferrol cu
portul său și macaralele ce par niște santinele gata în orice moment să
intervină.

Poteca e pavată și sub tunel

Mănăstirea San Martino de Xuvia

Prima dilemă?

Trecem pe lângă ultima stație a autobuzului ce leagă Ferrol de
Navano. În fața noastră se ridică semeață turla unei biserici. La intrare
dăm de patru vizitatori veniți cu o mașină. Este vorba de Mănăstirea
San Martino de Xuvia. Din mănăstire a rămas doar biserica și cimitirul.
În curte facem cunoștință cu bustul unuia din stareții mănăstirii, iar în
apropierea intrării în cimitir este expus un sarcofag datând din sec. XI.
Mănăstirea Couto, cunoscută și sub numele de Mănăstirea São
Martinho de Xubia, este situată în parohia cu același nume, în cartierul
O Couto, în municipiul Narón. Clădirea actuală a fost construită la
începutul secolului al XII-lea în stil romanic.
Primul document al Colecției Diplomatice a mănăstirii, datat la 15 mai
977, descrie o donație făcută de către un nobil din Trasancos numit
Visclávara Vistráriz și soțul ei către această mănăstire. În acest
document se subliniază faptul că această incintă religioasă a fost
„întotdeauna cunoscută”.
Biserica e închisă, așa că singurul loc ce se poate vizita este cimitirul.
Intrăm în cimitir și recunoaștem același tip de morminte cu un
pronunțat accent gotic, morminte pe care le întâlnisem și în alte
drumeții.
Pornim din nou la drum. Pe partea dreaptă e fiordul traversat de un
imens pod, practic un viaduct ce leagă Navon de Neda, orașul unde
vom înopta.
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Așa cum am mai spus, sunt impresionat de disciplina la care au ajuns
spaniolii în purtarea măștii. Toți cu care te întâlnești poartă masca pe
nas și se uită dojenitor la tine dacă o porți sub nas. Au fost situații în
care am fost ocolit la distanță pentru că purtam masca sub nas. Acest
lucru se întâmplă și în cătune, pe drumuri unde nu e nimeni care să te
admonesteze că nu porți corect masca. E impresionant cum a reușit
guvernul spaniol să instaureze panica în populație.
Ajungem la pod și stupoare ... două indicatoare ne indică că e lăsat la
latutudinea noastră pe unde să apucăm. Un singur lucru e cert, finalul
e Santiago, indiferent pe unde vom apuca, întrebarea e când vom
ajunge? Fără să mai convocăm o celulă de criză, decidem să abordăm
varianta din stânga, deoarece varianta din dreapta cobora, iar logica
ne spunea că după un coborâș, urmează cu siguranță un urcuș.
Deci, în unanimitate, decidem să alegem varianta din stanga, care
trece peste pod și care lasă impresia că ar duce direct spre oraș.
Trecem podul și înaintăm printr-un oraș ce se desfășoară de o parte și
alta a străzii principale. Să fi ajuns oare atât de repede în Neda?
Ajungem în dreptul unei biserici relativ mari. Este biserica Santa Rita
de Xuvia, o biserică relativ impunătoare, dar la fel de închisă
pelerinilor. Este o biserică în stil eclectic. A fost construită în 1907 de
către Don Francisco Barcón de Quevedo din Ferrol în memoria morții
fiicei sale de 21 de ani, Rita Barcón de Aznar. Biserica va fi cedată
episcopiei Mondoñedo la 2 octombrie 1914. În interiorul templului se
face o aluzie la această donație pe o placă de marmură. În interior,
naosul este împărțit în mai multe secțiuni prin arcuri ornamentale, care
dau naștere unei bolți curbe.
Indicatorul ne arată că trebuie să o luăm la dreapta, pe o străduță ce
flanchează biserica. Ne conformăm și iată-ne intrând într-un imens
parc. Parcul e plin de copii și tineri ce făceau jogging cu masca pe
figură. Îi privesc cu o nedisimulată teamă că am în față niște roboți
cărora li s-a spălat creierul, funcționând acum pe post de ”ghiocei”,
anihilândule și ultimul dram de voință și gândire. Îmi amintesc că ieri,
fiind pe stradă, cu botnița sub nas, dau ochi în ochi de doi polițiști pe
motociclete. Circulau printre oameni și priveau când la stânga când la
dreapta la oamenii ce mergeau pe trotuare.Dau cu ochii de mine și din
mers îmi fac semn să ridic masca pe nas. De bună seamă că m-am
conformat imediat, fiind conștient de o posibilă amendă ce plutea în
aer. Privesc lung după polițiști și atunci când apreciez că sunt suficient
de departe, cobor din nou masca în poziția ei de ”croazieră”. A fost o
experiență interesantă legată de rolul preventiv al poliției, în raport cu
rolul represiv al milițienilor și jandarmilor români.

Parcul de la intrarea în Neda

Interesant este și reacția oamenilor cu care ne intersectăm. Aceștia,
când te vedeau își controlau instinctiv dacă masca e poziționată
”regulamentar” și mă ocoleau cam la 1 m de mine care purtam masca
sub nas. Se uitau dojinitor la mine, dar nu mă apostrofau.
Intrăm în parc. E frumos, statui cât mai năstrușnice îi dau splendoare.
Întrebăm un localnic unde e Neda și aflăm că e pe partea opusă a
golfului.
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Nici nu se putea o veste mai bună. Concluzia firească e că am ajuns.
Parcul are, ca și atracție, o zonă plină de magnolii. Sunt un soi special
de magnolii denumit: ”magnolii de Xuvia”. Sunt superbe, viu colorate, o
oază cromatică plină de armonie și liniște.
Decidem să ne avânturăm peste golf și înaintăm hotărâți spre podul
aflat de fapt în fața noastră. Trecem pe lângă o bornă specifică
Camino, care ne indica, într-un mod de netăgăduit, faptul că mai avem
până la Santiago de Compostele precis 100,001 km. Deci un fleac.
Problema e că ne așteapta apoi încă 178 km de la Santiago de
Compostela la Finisterra și apoi la Muxia.
Mai avem 100,001 km până la Santiago

Biserica Santa Rita de Xuvia

Pomi de magnoli de Xuvia

Trecem deci podul și începem să urcăm o străduță destul de îngustă,
dar mai ales abruptă. Iată-ne în centrul orașului Neda. E oarecum
forțată expresia centrul orașului Neda, deoarece centrul e de fapt o
aglomerare de case poziționate de o parte și de alta a șoselei care
trece prin localitate.
Puțin dezorientați, ne oprim la o farmacie ca să cumpărăm plasture
pentru călcâiul lui Carmen. Aici era coadă la intrare, o masă de
oameni, stăteau distanțați ”social” în așteptarea momentului în care cel
care era la tejghea avea să iasă. Practic nu am înțeles nici până acum
motivul pentru care ”eroul” Arafat a denumit distanța dintre 2 oameni
ca fiind distanță socială, dar are o scuză că nu știe să vorbească
românește. La el distanța dintre un om așezat comod pe o cămilă și
unul care merge pe jos, este întradevăr o distanță socială, unul era
bogat, în timp ce celălalt era sărac, deci corect, se distanțau social, dar
pe plaiurile Mioritice, asta e distanțare fizică. E scuzabil pentru Arafat
care se simțea ca fiind cel de pe cămilă, dar pentru marii noștrii
”învățați” ce se dau români, nu pot găsi niciun alibi. Dar asta este.
Noroc cu Arafat că mai îmbogățește conținutul limbii române.
Ne vine într-un final rândul să pătrundem înăuntrul farmaciei.
Cumpărăm plasturi pentru călcâiul lui Carmen și dintr-o curiozitate
nedisimulată, întreb unde e albergue Kensington. Farmacista se uită
cu multă îngăduință la noi și în frumosul grai galician ne anunță ca nu
e în Neda, ci în Naron, localitatea prin care trecusem, orășelul cu
parcul și cu biserica Santa Rita pe lângă care trecusem. Năucitoare
veste.
Ce să facem? O luăm înapoi, dar nu mai trecem podul ci o luăm pe
malul golfului. În scurt timp ajungem la o terasă, ”La flor de Mayo”. Ne
oprim și cum era deja sfârșitul traseului pentru ziua de azi, ne așezăm
afară la o masă și devorăm o bere. Au spaniolii o bere dureros de
bună.
Odihniți și cu un moral ridicat plecăm spre albergue unde vom înopta.
Mai avem cam 2 km până acolo, 2 km ”spanioli”, mai ales când sunt
ultimii până la destinație.
Trecem din nou pe lângă biserica Santa Rita, dar încă e închisă pentru
vizitatori. Orașul e gol, se pare că se pregătesc pentru siestă. Mai
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întrebăm o fată ce trecea grăbită pe lângă noi, unde e albergue
Kensington. Răspunsul ne liniștește, mai avem 1,5 km și am ajuns.
Pe drum ne oprim la o terasă unde bucătăria era deschisă. Normal
este ca în perioada 13 - 20 bucătăriile restaurantelor și ale teraselor să
fie închise. Interesant program. Ne așezăm la o masă și comandăm
deja clasica Tortila cu salată mixtă și tinto, adică vin roșu. Mulțumiți de
investiția în tortila și tinto, ne continuăm drumul spre albergue.
Într-un final ajungem. Albergue e de fapt un veritabil hotel de 3 stele.
Minunat. Ne cazăm și șoc, rucsacul ne aștepta deja, puțin panicat că
nu mai apăream.
Urcăm la etaj unde era camera rezervată și ne trântim așa îmbrăcați
pe pat. A fost o zi lungă, obositoare, dar frumoasă, o adevărată zi de
Camino. Relaxarea se transformă curând într-un somn de 3 ore,
recomfortant și totodată bine venit, fiind practic prima zi de mers pe
Camino.
După cele 3 ore de relaxare, simțim cum o anumită parte a corpului se
pregătește de revoltă. Identificăm relativ repede zona cu probleme, e
stomacul. Are perfectă dreptate. De la terasa la care își bandajase
Carmen călcâiul, nu mai mâncasem nimic, până în Naron, iar berea
băută pe stomacul gol fusese sâmburele care declanșase revolta, așa
că hotărâm să coborâm în oraș, în orașul Naron, unde de fapt era
poziționat albergue, ca să găsim ceva de mâncare.
Naron este un municipiu mixt, cu șapte parohii eminamente rurale în
care trăiesc mai puțin de un sfert din populație și cu un nucleu urban
de peste 30.000 de locuitori format din cartierele La Gándara, La
Solaina, El Alto del Castaño, Piñeiros, O Couto, Freixeiro și Jubia,
primele patru remarcându-se prin populația lor.
Barul La Flor de Mayo

Albergue Kensington

Hotărâm să abordăm aceeași terasă a cărei bucătărie o găsisem
deschisă. Terasa nu era prea departe de albergue, așa că reușim să
găsim liberă aceeași masă la care stătusem la prânz. Comandăm
tortila, salată mixtă și tinto, un copy paste cu comanda de la prânz.
Tortila este un fel de omletă în care se pun și cartofi fierți. E delicioasă,
mai ales dacă e proaspătă. De data asta tinto nu a fost la înălțimea
scontată, dar s-a încadrat în atmosfera creată în jurul cinei.
După masă ne întoarcem agale la albergue. Revolta incipientă este
înăbușită în fașă, fiind udată cu tinto. O toropeală plăcută ne cuprinde.
În jur sunt puțini trecători, dar toți cu ”botnița” pusă ”regulamentar”
peste nas. Curios, constat că doar eu port masca sub nas, în rest toți,
se pare că din conștință o poartă așa cum i-a învățat arafatul lor. Sunt
convins că și spaniolii au arafatul lor, dar sper să nu aibă reminiscențe
legate de cămile și implicit de ... distanțe sociale.
Ne oprim în fața albergue. Ne așezăm pe o bancă străjuită de palmieri
uriași. Din albergue iese o pelerină (fată, nu accesoriu vestimentar
pentru vreme ploioasă) deci nu suntem singuri. Vremea e călduță
soarele încă e activ.
Încerc să refac traseul de azi. A fost o zi splendidă. Am experimentat
spiritul de întrajutorare al pelerinilor, am tras în piept mirosul îmbătător
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al florilor de magnolii, am simțit starea de libertate pe care ți-o dă
statutul de pelerin pe Camino. Totul a fost la superlativ.
Ne retragem în cameră ca să pot pune pe hârtie proaspetele impresii
din prima zi de pelerin pe Camino englez. E o stare de scufundare
totală într-o lume parcă paralelă cu cea din care venisem. Camino e o
minune, e o stare de liniște interioară, o stare din care parcă nu ai dori
să mai revi.
Un prânz îmbelșugat

Mă așed la măsuța din cameră și scriu. Simt cum parcă intru într-o
stare de armonie universală. Practic nu sunt acum aici, sunt undeva
într-un spațiu paralel. Cât de mult îmi doream să pot merge pe
Camino, și numai o minune a făcut să fie posibil pelerinajul în plină
pandemie. Nici acum nu îmi pot da seama cum am reușit să ajungem
aici, atunci când toate țările se închideau pentru turiști. A fost un
miracol, un cadou pe care Universul mi l-a dăruit. Este din ce în ce mai
clar faptul că în calitatea noastră de ”mici Dumnezei”, avem
capacitatea de a crea realități, atunci când credem cu toată inima întrun proiect.
Gata, ne așezăm în pat. E deja târziu și maine avem de mers 18 km,
plus cei 2 km de la Naron până la Neda, de unde vom intra în traseu.
Noapte bună.

O relxare bine meritată

05 august 2020
Noaptea a trecut surprinzător de repede. Am adormit cu imaginea
rezervației de magnolii de Xuvia care mă îmbătau cu parfumul lor. Mă
scol și încă nu reușesc să înțeleg cum magnolile au dispărut. Mă
desmeticesc destul de greu, dar revin brusc cu picioarele pe pământ
când văd acel nemilos instrument de măsurare a timpului ce indică ora
6,30. Dureroasă deșteptare, dar sunt gata să pornesc din nou la drum.
Am cam tremurat de frig noaptea asta, deoarece am adormit neînvelit.
Lumea în care intrasem era mult prea ademenitoare ca să renunț la ea
pentru a mă înveli. Nu știu dacă ați avut vreodată un vis din care să nu
mai doriți să reveniți. Eu am destul de dese asemenea vise pe
Camino. De fapt Camino te transformă radical, te acaparează și te
poartă spre un tărâm în care domnește o armonie ireală. Dar cum
ceasul m-a readus la realitate, ne pregătim bagajele de plecare.
Soarele se pregătește și el de răsărit

În spate e Neda

La ora 7,30 ”sunăm goarna” și ne punem în mișcare. Coborâm
rucsacul mare la recepție, mulțumim recepționistei pentru ospitalitate și
plecăm. Dacă nu vor fi pe traseu evenimente neprevăzute, estimăm să
ajungem la Pontedeume în jurul orei 13,05.
Practic trebuie să parcurgem din nou cei 2 km ce leagă Naron de
Neda. Acum știm drumul. Trecem pe lângă terasa unde mâncasem
ieri, trecem pe lângă biserica Santa Rita și intrăm în parcul pe care îl
explorasem ieri. Sunt puțin oameni. Unii își plimbă cățeii, alții fac
jogging, dar la unison, toți poartă mască. Dacă e lege nu e tocmeală.
Doar eu sunt consecvent și port masca sub nas.
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E un pic răcoare deoarece soarele nu își intrase pe deplin în drepturi.
Carmen are scurta pe ea, eu ”viteaz” am plecat în tricou. Ceața e încă
prezentă. O luăm pe scurtătura descoperită ieri, asta ca să nu fim
obligați să ocolim tot golful.

Fiecare bea apă funcție de înălțimea lui

Trecem podul de peste golf, urcăm străduța care duce spre centru,
trecem pe lângă albergue municipal și iată-ne din nou în fața farmaciei
de unde cumpărasem ieri plasturi pentru călcâiul lui Carmen. Aici
întâlnim marcajul Camino și o luăm spre ieșirea din oraș. La un
moment dat, un zgomot îmi atrage atenția. Curând ne dăm seama de
cauza care a generat scandalul. De la demisolul unei case se auzeau
strigăte. Ne oprim. Cearta era în toi și se foloseau invective într-un
amestec strident în română și spaniolă. Ne oprim. Acum realizez faptul
că ceea ce eu definisem ca invective în spaniolă, erau de fapt o
neaoșă limbă țigăneasco/română. La scurt timp iese din casă un tânăr
brunet care trântește ușa după el. Din casă se aud în continuare
frânturi de conversație. Un sentiment ciudat pune stăpânire pe mine.
Propun să iuțim pasul de teamă că cel crescut în Ferentari se va lua
după noi și ne va tâlhări după ce vom intra în pădurea ce se creiona în
zare. A fost poate singurul moment din toate drumețiile mele pe
Camino când m-a cuprins panica. Îmi reapăruse discomfortul simțit
acasă când treceam prin cartiere de țigani. Încetul cu încetul panica
dispare și comfortul statutului de pelerin revine.
Odată cu dispariția discomfortului generat de întâlnirea cu conaționalii
mei, se reinstaurează liniștea și pacea sufletească. Sincer să fiu, nu aș
fi crezut niciodată că sunt capabil de o asemenea trăire, departe de
țara în care aceste senzații sunt cotidiene.

Suntem în Neda

Autostrada trece peste case

Referitor la această panică indusă doar de simpla identificare a unor
conaționali, trebuie să recunosc faptul că fiind membru al Asociației
Prietenilor Camino din România, care vor să marcheze un traseu
Camino de la Iași la Nădlag, eu mi-am manifestat scepticismul privind
oportunitatea unui asemenea traseu, din două motive: românii nu au
tradiția pelerinajului și apoi nu se poate asigura securitatea pelerinilor.
Intri în pădure și dacă ieși doar în chiloți trebuie să te consideri
norocos că nu ți ia luat și pe aceia. Bine exemplul este puțin exagerat,
dar nu departe de adevăr.
Urcăm pe dealuri, s-a încălzit bine. Soarele și-a reluat locul lui pe cer.
Nici urmă de nori, doar o briză ușoară acompaniază blândele raze ale
soarelui. În jur e liniște și armonie. Ici colo, păsărelele fac vocalize. E
prea devreme pentru un concert. Întâlnim oameni purtând conștiincios
masca pe nas, doar eu fac discrepanță, și port masca sub nas.
Trecem peste un pod construit peste rețeaua de autostrăzi. Stau și mă
întreb cum au fost în stare spaniolii să construiască o vastă rețea de
autostrăzi, străpugând dealuri și munți și noi ne lăudăm cu darea în
folosință a 6 km de autostradă la care s-a lucrat 5 ani, și asta pe loc
drept?

Tuneluri și autostrăzi

Urcăm pe un drum ce ne poartă peste vârful dealului străbătut de
tunelele autostrăzii. Un pâlc de case ne întâmpină. Sunt cam 5 -6
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case, toate deosebit de îngrijite, pline de flori presărate printre un
gazon impecabil. Stau și mă întreb, cum reușesc să întrețină atât de
bine gazonul? Cam multe întrebări pentru azi.

Ne reînprospătăm rezerva de apă

Urcăm dealul prin care sunt săpate tunelurile. Încă întorc capul ca să
mă conving că nu suntem urmăriți de concetățenii pe care tocmai îi
remarcasem. Nu e nimeni, așa că ”toate pânzele sus”. E bineînțeles
doar o metaforă, căci briza si-a ieșit din acțiune, așa că nici-o adiere
nu ne răcorește fețele îmbujorate de ultimul urcuș.
Intrăm în satul Silva din municipalitatea Neda. E un sătuc mic, dar
plăcut datorită bogăției de flori cu un colorit armonios, în care
predomină roșul.

Localitatea, Potrivit Institutului de Statistică din Galicia, avea în 2015
57 de locuitori (26 de bărbați și 31 de femei), un adevărat city. Dacă nu
are prea mulți locuitori, are însă muți portocali plini de fructe. Păcat că
nu sunt încă coapte.
Un izvor ne face să luăm decizia de a reîmprospăta rezerva federală
de apă, deoarece se pare că ne așteaptă urcușuri relativ mari și multe.

Iată-ne cu masca pe figură

Până și mascotele poartă mască

Nostim marcaj Camino

Moară veche de apă

Ieșim din Silva și după un urcuș relativ blând, drumul coboară în
localitatea Conces de Arriba, o localitate minusculă, dar pitorească.
Continuăm un urcuș blând și iată-ne în metropola A Fonte do Campo.
Metropolă fiind puțin spus. O Fonte do Campo este o localitate din
parohia Fene din regiunea Ferrol. În anul 2007 aceasta avea 57 de
locuitori conform datelor Institutului de Statistică din Galicia, dintre care
erau 27 de bărbați și 30 de femei, ceea ce presupune o diminuare față
de anul 2000 când avea 73 de locuitori. Ceea ce îmi place la spanioli
este precizia de care dau dovadă atunci când fac un recensământ. Am
încercat să întâlnim măcar pe unul din cei 27 de bărbați sau pe vreuna
din cele 30 de femei menționați în statistică, dar a fost imposibil, așa
că ne continuăm drumul care ne poartă pașii prin minusculul sat
Casanova. Casanova este o localitate în concello Fene în regiunea
Ferrol. Avea 139 de locuitori în anul 2007, conform datelor Institutului
de Statistică din Galicia, din care erau 73 de bărbați și 66 de femei,
ceea ce presupune o diminuare față de anul 2000, când avea 159 de
locuitori. Din nou dăm de precizia spaniolă în efectuarea
recensămintelor. Cum ei reușesc și noi nu reușim să aflăm care e
populația eligibilă pentru vot?
Dacă populația este acum în descreștere, ca un semn al vremurilor
când satul era înfloritor, a rămas din acele vremuri o moară veche de
apă. Logic, dacă era moară, înseamnă că erau și grâne.
Trecem prin localitatea O Feal, localitate ce ține de primăria Concello
de Cabanas. Acum începe urcușul. Panta e cam la 50o. Urcăm din
greu. Parcă până acum nu am dat de un urcuș atât de dificil. Și cum
întotdeauna după urcuș vine inevitabil un coborâș, poteca noastră se
transformă într-un coborâș ce ne crează discomfort.
Și iată-ne în orașul de reședință Fene, un oraș adevărat. Ei, da.
Fene este un municipiu din provincia A Coruña, aparținând
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regiunii Ferrolterra. Conform IGE în 2014, avea 13.498 de
locuitori (14.165 în 2009, 14.346 în 2006, 14.355 în 2005, 14.485
în 2004, 14.530 în 2003 ). Din nou fenomenal, toată demografia este
sub control.
Fene este situat lângă estuarul Ferrol, și are o suprafață de 26,3 km²,
având 8 parohii. Din perioada castreja există mai multe castruri:
Prismos, Cardoeiro, Magalofes, Orra, Río Castro, Sartego, Barallobre
și As Pías.
Aici funcționează firma ASTANO fondată în 1941, fiind o companie
care inițial construia bărci mici, dar a ajuns să se specializeze în
construcția de tancuri petroliere mari. A devenit unul dintre cele mai
mari șantiere navale din Europa. Datorită dezvoltării extraordinare
datorată industriei de construcții navale, municipalitatea Fene este una
dintre cele mai populate zone din regiunea Ferrolterra. Cu toate
acestea, reconversia navală a adus cu sine o scădere atât a
economiei, cât și a populației municipiului. Șantierul naval Fene a fost
ulterior redenumit IZAR Fene, și face parte în prezent din grupul
industrial public de stat Navantia, sub numele de Navantia Fene, dar
nu se mai ocupă de construcții navale.
Intrăm în oraș pe o străduță laterală ce coboară destul de abrupt din
dealul care străjuie orașul. Ajungem la strada principală. Vis a vis de
locul unde suntem, pe trotuarul opus, zărim un grup de pelerini care se
îndreptau spre o terasă. Brusc îmi aduc aminte de partea sistemului
meu digestiv, vitregită în această dimineață de către mine. Cum
stomacul își revendica drepturile, decidem în unanimitate să verificăm
ospitalitatea ospătarilor.
Începe urcușul

Intrăm în terasă și brusc intru sub imperiul unui șoc bogat în
adrenalină. La ușa de la intrare stătea de pază un pelerin echipat cu
tot harnașamentul din dotarea unui pelerin, dar care era dotat
suplimentar cu o mască de protecție pe care o purta cât se poate de
corect. Încep să îmi revin atunci când am văzut și alți pelerini care
sorbeau tacticos o americană. Ne așezăm la o masă mai depărtată de
cel care păzea ușa, astfel încât să respectăm distanța ”socială”, asta
cu toate că nu se vedea nicio urmă de cămilă prin zonă, conform
viziunii lui Arafat. Servim în liniște amaricanele noastre, salutăm restul
pelerinilor existenți pe terasă și o pornim din nou la drum.
Drumul urcă prin pădure. E frumos, păsărelele se dau în spectacol. E
un fel de concert spontan. Din orchestra care ne bucura auzul fac
parte diferite păsărele, care își interpretează fiecare partitura ei,
rezultând o armonie corală greu de descris.
Începem să urcăm din nou. Intrăm în satul Perlio din municipalitatea
Fene. Cu această localitate ieșim din juricția municipalității Fene.

Flori, flori, flori peste tot ... și kivi

Perlío (numit oficial Santo Estevo de Perlío ) este o parohie și sat
spaniol al municipiului Fene din provincia La Coruña.
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Interesant e faptul că și ei au PSD-ul lor. Un sediu parcă bântuit de
fantome, ca de altfel, ca și la noi, fantome ale vechilor comuniști.
Intrăm din nou în pădure. Coroana pomilor ne apără de soarele care a
început să dogorească. În mijlocul pădurii dăm peste un panou dotat
cu dezinfectant, însoțit de instrucțiuni de folosire. Atârnat de panou
este o sticluță de spirt, precum și un anunț: ” Da todo lo que quieras”,
adică: ”Dai cât vrei”. Placa era pusă în plin coborâș, fără nici-o
legătură cu necesitatea unei dezinfectări. Dacă e o glumă, trebuie să
recunosc că e reușită. În afară de noi nu e nimeni prin preajmă, doar
noi și copacii pădurii. Carmen urmează instrucțiunile și se
dezinfectează, eu mai ”rebel” refuz cu obstinență să mă supun unor
reguli total idioate. Iluștri urmași ai lui Hipocrate au uitat de existența
sistemului imunitar cu care am fost dotați în momentul creerii noastre
de către Divinitate. Păcat că au devenit între timp simpli politruci.
Au și ei PSD-ul lor

În jurul anului 1900, în ferma de stridii Perlío, și-a început activitatea
un șantier naval mic, deținut de Ramón Aguilar, axat pe construcția de
bărci din lemn pentru pescuit, activități de canotaj, precum și reparații.
În 1941, a fost probabil cel mai important eveniment din istoria lui
Fene. Domnul José María González Llanos a cumpărat atelierul lui
Ramón Aguilar, înființând la 15 octombrie același an în Ferrol
compania Astilleros y Talleres del Noroeste SL, mai cunoscută sub
numele de ASTANO.
Localități izolate pe dealuri

Dezinfecție în mijlocul pădurii

Împreună cu Bazán, șantierul naval a devenit rapid motorul economic
al regiunii, clasându-se printre elitele mondiale din domeniul
construcțiilor navale. ASTANO și-a trăit epoca de aur în anii '70, cu
specializarea sa în navele mari de marfă și petrolierele. În acea etapă,
au fost construite 11 nave pentru Gulf Oil Corporation și 4 pentru
Texaco Oil Company , cu o sumă de aproximativ 420 de milioane de
dolari (la acea vreme). Șantierul naval Fene a înregistrat apoi un
eveniment istoric odată cu lansareaa navei Arteaga în 1972, fiind cea
mai mare unitate construită până acum în zonă. La eveniment au
participat peste 400 de experți din întreaga lume, sceptici că o unitate
de de o așa dimensiune ar putea rezista lansării fără a se rupe.
Politicile de reconversie a sectorului naval inițiate de guvernul socialist
au marcat sfârșitul unei ere. Galiția a pierdut odată cu prima
reconversie din 1984, aproximativ 7000 de locuri de muncă directe și
20.000 de locuri de muncă indirecte. În cea de-a doua conversie, între
1998 și 2003 au dispărut alte 4.000 de locuri de muncă directe și încă
12.000 de locuri de muncă indirecte. Șantierele navale cele mai
afectate au fost cele din estuarul Ferrol, unde a trecut de la 15.000 de
locuri de muncă directe în 1983 la aproximativ 3.000 în 2005, eforturile
fiind concentrate pe industria navală militară, lăsând construcțile civile
limitate la 20% din producția militară.
Ca urmare a acestei reconversii, ASTANO a dezvoltat un proces de
restructurare în jurul a trei linii de activitate: platforme mobile
( offshore ), reparații navale și casare (aceasta din urmă abandonată
ca neprofitabilă). A fost reorganizată în alte trei domenii independente:
Construcții navale, Reparații și Fabricarea de mașini și construcții
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metalice, asta după separarea șantierului naval, dându-se naștere
firmei Imenosa. Portofoliul său de afaceri s-a mutat de la nave mari de
marfă și petroliere la piața platformelor mobile de foraj.
În iulie 2000, Guvernul a autorizat integrarea șantierelor navale civile
ale statului, în grupul Șantier naval spaniol (AESA), cu șantierele
navale militare (Bazán). Aceștia ar forma o companie numită Empresa
Nacional Bazán de Construcciones Navales, cu sediul la Madrid, care
ar ocupa a zecea poziție în funcție de dimensiune în toate șantierele
navale din lume, având 11.700 de angajați în 12 centre de muncă.
Pentru Galicia a însemnat unirea celor două șantiere navale din
estuarul Ferrol, Bazán și Astano, care la acea vreme aveau peste
4000 de angajați direcți. Acordul a fost aprobat definitiv și, după o
perioadă de consolidare, compania a fost redenumită IZAR.

Comerț prin donații

În decembrie 2004, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
( SEPI ), proprietarul și managerul grupului, a decis să separe ramura
militară a lui Izar, creând în martie 2005 compania Navantia, pentru ca
mai târziu producției de nave civile să îi poată fi, de asemenea,
transferată.
Căderea sectorului naval a afectat și demografia, Ferrol a trecut de la
91.800 de locuitori în 1965 la 76.600 de locuitori în 1982. De atunci, a
înregistrat o scădere la aproximativ 76.500 de locuitori în 2004 și
71.690 în 2011.

În zare marea

Peste râu e Pontedeume

Ne intersectăm atât cu localnici, cât și cu pelerini. Toți poartă mască
”regulamentar”. Poliția îți atrage atenția dacă nu o porți corespunzător
și atât, dar disciplina e disciplină. Ei cred cu tărie în recomandările
guvernului. Se pare că nu au văzut la TV pe Pedro Sánchez PérezCastejón, primul lor ministru stând cu o gașcă în biroul lui de la guvern
fără mască, bând wisky și fumând trabuc, asta în timp ce spaniolii erau
obligați să se supună unor reguli imbecile.
Drumul urcă pe dealuri înverzite. Priveliștea e odihnitoare. Urcăm și nu
simțim oboseala. Suntem pe platoul unui deal. Se aud până și greierii.
E o liniște plină de armonie, simți parcă esti parte din natură. Totul ești
tu și tu ești totul. O senzație plăcută de alunecare în armonie te
cuprinde. Să fie oare acesta Nirvana de care vorbeau budiștii și
filozofia indiană?
Trecem pe lângă o casă care construise din scoici un adevărat
indicator pentru pelerinii care sunt în drum spre Santiago de
Compostela.
Drumul a devenit relativ ușor, sper să scăpăm de urcușurile epuizante.
Suntem pe platoul unui deal plin de verdeață. E călduț, dar nu
zăpușeală. Începe un coborâș. În zare se zăresc două ferme parcă
implantate în mijlocul unei pășuni. Acestea fac oarecum o notă
discordantă cu verdele din jur. Coborâm, suntem în dreptul primei
ferme. Descoperim ceva ce pare cam ciudat. Ușa unui hambar era
deschisă. Înăuntru se vedea un tractor parcat. Pe peretele ce străjuia
intrarea în hambar, erau atârnate scoici specifice Camino. Nu erau
afișate prețuri și nici cineva care să le comercializeze nu se zărea. Era
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Am ajuns la Pontedeume

doar o cutie metalică pe care scria ” donaciones”, atât. Concluzia era
că îți alegeai scoica și puneai în cutie cât apreciai tu că merită scoica
aleasă. Alegem și noi 4 scoici și punem în cutie 5 euro. De fapt acesta
ar fi fost prețul dacă le-am fi luat din magazinele cu suveniruri. Cutia
nu era în vreun fel legată, ferecată sau păzită. Dacă erai de rea
credință, luai scoicile și cutia și plecai. Am povestit acest episod tocmai
pentru a scoate în evidență calitatea ca om al pelerinului. Asta arată, o
dată în plus, ce înseamnă să fi pelerin. Două case mai jos, pe partea
dreaptă, o altă posibilitate de a îți procura suveniruri, dar și lămâi.
Plata tot prin donație.
Drumul însoțește autostrada, dar fără să o traverseze. De fapt, toate
traseele Camino, evită mersul pe șosele. Undeva sus se aud mașinile
care circulă pe autostradă. La un moment dat, poteca părăsește
vecinătatea autostrăzii și începe un nou urcuș. Intrăm într-o pădure
deasă de eucalipt. Mirosul de eucalipt te relochează parcă într-un
cabinet de aromaterapie. Copacii înalți și drepți stau aliniați gata de
paradă. Noi, în raport cu ei, suntem mici furnicuțe.
Dar, suntem nevoiți să revenim la realitate, deoarece drumul iese din
miraculoasa pădure, și ne trezim teleportați din cabinetul de
aromaterapie, pe drumul care ne duce spre Cabanas, oraș așezat pe
partea opusă a orașului Pontedeume, localitatea care marca sfârșitul
etapei de azi.

... iar urcăm

Am ajuns la Meson Paz

Relaxare în fața unei beri, chiar merităm

Trecem prin Fontao și Barrosa și intrăm în Cabanas. Orașul e măricel
și ”bine” populat. Parcă ar fi zi de târg. Oameni mulți, toți cu măștile
corespunzător plasate pe figură. Cu toate atenționările lui Carmen de a
ascunde nasul meu sub mască, mândru de el, mă încăpățânez să îl
las la vedere pentru a fi admirat. Ne oprim la o farmacie să întrebăm
de pensiunea Meson Paz. Primim o informare deosebit de prețioasă:
”treceți podul și mai întrebați”.
Edificați total, pornim spre pod. Trecem de indicatorul care atenționa
călătorul că Cabanas se sfârșește aici. Încrezători în indicațiile primite,
ne avântăm pe pod. Podul e lung, dar și intens circulat. Râul pe care îl
traversează podul este lat și adânc, asta dacă privim apa de un verde
închis și opac. Cel puțin așa se vede de pe pod privind în jos la apa ce
curge liniștit ne tulburată de privirile celor care o privesc de sus.
În sfârșit intrăm în oraș. Faleza e plină de localnici, dar și de pelerini.
Întrebăm la o terasă de pensiunea Meson Paz. Nici dacă eram prinși
în centrul unui taifun, nu am fi fost atât de deprimați. Pensiunea era la
cca. 2 km în afara orașului. În fața unei sorți atât de vitrege, singura
soluție e resemnarea, deci ... hai la drum. Ultimii km sunt cei mai grei,
de aceea, dacă s-ar putea, aș începe ziua cu ei, dar ... nu se poate. În
speranța că există și alte păreri legate de poziția geografică a
pensiunii, îmi iau inima în dinți și mai întreb o familie ce venea din sens
opus.
Capul familiei, vorbitor de engleză cu accent guinez, îmi dă o brumă
de speranță. Dacă mă întorc 30 m și o apuc pe strada la stânga, am
posibilitatea de scurta drumul la jumătate. Idea de a înjumătății drumul
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ne surâde, așa că parcurg cei 30 m necesari și o apuc pe strada care
acum îmi venea pe stânga. Strada e în pantă, dar gândul că
înjumătățesc drumul îmi dă speranțe. După un urcus pe o pantă de
50o, începe să mă părăsească entuziasmul. Panta parcă nu se mai
termina. Începusem să gâfâi și opirile începuseră să se îndesească.
Urcăm în continuare, strada e flancată de clădiri de locuințe. Mă întreb,
cum reușesc oamenii aceștia să coboare zilnic după cumpărături în
oraș? Poate pentru vorbitorul de engleză cu accent guinez o fi fost
floare la ureche, dar pentru noi ...? E pitoresc să urci pe străduțe
pitorești, dar nu după o zi de mers.

Un prânz ...

La un moment dat observăm marcajele Camino. Deci mâine pe aici
trebuie să o luăm. După 20 m strada iese în șosea. Un indicator ne
avertizează că la 50 m este pensiunea Meson Paz. Parcă am uitat
brusc de interminabilul urcuș și bucuria descoperiri albergue unde ne
vom reface forțele pentru mâine parcă e similară cu aselenizarea.
Avem totuși o satisfacție. Dacă nu am fi urcat astăzi dealul, ar fi trebuit
să îl urcăm mâine, deci tot e un câștig.
Ajungem la pensiune și ne delectăm cu o bere neagră, înainte de a ne
caza. În timp ce se făceau formalitățile, arunc o privire pe eticheta
sticlei de bere. Stupoare, era bere neagră, dar fără alcool, deci apă de
la chiuvetă, colorată. Înghit în sec și îmi promit că altădată să fiu mai
atent la ce comand.
Urcăm la etaj, suntem singuri în pensiune. Camera e mare, ospitalieră.
Decidem să coborâm și să servim prânzul. Corect este: ”de a accepta
să ni se servească prânzul”. Salată mixtă cu ou, cartofi prăjiți și deja
clasică bere. O masă îmbelșugată, pe care o bine merităm, după
finish-ul zilei. De data asta, berea e adevărată. Odată greșește omul.

și o cină pe cinste

Ne reîntoarcem în cameră. Mă trântesc pe pat și ațipesc. Retrăiesc
supliciul ultimului km, dar și sesiunea de aroma terapie din pădurea de
eucalipți.
Nu cred că am dormit mai mult de 3 ore. Ne trezim și coborâm pe
terasă ca să cinăm. Cina a fost super. Salată mixtă, cartofi prăjiți și
bineînțeles bere adevărată.
Ne retragem fără torțe și ne culcăm.
Noapte bună.
06 august 2020
Scularea de voie. Totuși la indicațiile prețioase ale lui Carmen, pun
ceasul să sune la 7,00.

O nouă zi pe Camino

Vremea e frumoasă, dar cam răcoroasă. Lăsăm rucsacul mare la bar
și precis la ora 7,50 depășim acest moment critic și pornim la drum.

19

Prima parte e ușoară, deoarece coborâm până la intersecția cu
marcajul Camino, pe care o identificasem ieri, spre finalul ultimului km
de urcuș pe o pantă de 50o. O luăm pe străduța cu marcajul și
constatăm că suntem din nou în fața unui urcuș.
Drumul e de un pitoresc aparte. Pe fundal, undeva la poalele dealului
pe care ne găsim, se desfășoară sub privirele noastre un peisaj de vis.
Munți, case așezate parcă anarhic pe un covor de un verde odihnitor,
flori și palmieri, totul într-o armonie perfectă. Această priveliște e ca
um balsam ce te face să uiți toată oboseala de până acum.

Reintrăm pe traseu

Ne asigurăm că suntem pe drumul ce însoțește țărmul. Întâlnim
oameni, dar și pelerini, care poartă conștincios masca. Mă miră cum
pot fi atât de disciplinați. Bineînțeles că și noi putăm mască, dar pusă
sub nas, ca sa îmi scoată în relief mustața de care sunt mândru.
Apropo, nu am văzut mulți spanioli prin această zonă purtând mustață.
Trecem prin sate mici, dar cochete. Ne oprim să ne facem un selfie,
asta ca să ne asigurăm de faptul că de la plecarea din București și
până acum, grupul a rămas intact, cu toate vicisitudinile generate de
urcușuri.
E plăcut, parcă s-a mai încălzit puțin. O briză plăcută ne usucă
transpitația de pe frunte, căci urcăm, ... și urcăm.

E de remarcat faptul că oamenii din acestă parte a Galiciei au un simț
al umorului foarte dezvoltat, atunci când își aranjează grădinile. De la o
babă din lemn ce se sprijină de o bancă, purtând deja tradiționala
mască, până la un suport special pentru cutiile de scrisori și la țăranul
care păzește un petic de grădină în mijlocul unei pajiști, totul e nostim.

Priveliști de vis

Selfie zilnic, suntem tot doi și azi

Un lucru e cert, acești oameni trăiesc într-un fel de ”rai” pământesc.
Trăiesc, fără să își dea seama, într-o armonie deplină. Nu zic că nu au
și ei problemele lor, dar nu cred că le pun la suflet așa cum facem noi.

Vedeți, noi ne implicăm în tot felul de situații pe care nu reușim să le
rezolvăm, chiar dacă consumăm o imensă cantitate de energie. Uite,
să dau un exemplu: pandemia care a dus la declanșarea unui proces
accentuat de destabilizare psihică și implicit la scăderea nivelului de
protecție imunitară. Nu înțeleg motivul pentru care a fost ridicat la
rangul de ”virus ucigaș” un virus care nu e altceva decât un virus din
categoria virusurilor gripale, singura caracteristică a lui fiind că e nou,
cel puțin așa se susține. Nimic mai mult. Nu vreau să dezvolt acum o
teorie calificată drept conspiraționistă, căci pentru mulți ar fi de
neînțeles, dar simt că trebuie să arăt totuși faptul că omul este o ființă
sociabilă ce nu poate trăi în izolare. O izolare a omului duce inevitabil
la scăderea imunității, deci la îmbolnăviri mai dese și mai grave, asta
pe de o parte, pe de altă parte, izolarea duce la apariția formelor din ce
în ce mai agresive de depresie. Depresia este o boală ce poate duce
implicit la suicid sau în cel mai bun caz, la demență. Asta se dorește
oare? Se dorește o acceptare unanimă a principiilor globalizării prin
ștergera oricărei urme a identității unui popor? Se pare că acest scop îl
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urmăresc cei care se identifică cu ”păzitorii sănătății” noastre. De unde
până unde fundația lui Bill Gates subvenționează OMS?
Dar să revenim la minunățiile pe care noi ca pelerini le admirăm.
Suntem călători prin locuri de vis, suntem privilegiații unei reîntoarceri
în natură, o natură ce parcă nu se lasă cotropită de egoismul unor
contemporani. Toată această ură care e injectată în noi, picătură cu
picătură, zi de zi, nu e compatibilă cu armonia Universului. Numai de
noi depinde dacă această ură ne afectează sau nu.
Am spus de multe ori faptul că un pelerinaj pe Camino este echivalent
cu ”ștergerea” unui HD. Atenție, am spus ”ștergerea”, nu ”formatarea”
unui HD, adică, fără să vrei, la întoarcerea în lumea reală, te vei
confrunta cu absolut toate problemele cotidiene în care te-ai identificat
anterior. Ce poate să facă un pelerinaj pe Camino, nu este uitarea
acestor probleme, ci înțelegerea lor. A înțelege o problemă nu
înseamnă că ea dispare, ci ea nu te mai afectează emoțional. O
situație care nu te mai afectează emoțional este o situație golită de
conținut. Acesta este miracolul pe care ți-l oferă necondiționat mersul
pe Camino. A te redescoperi este lucrul cel mai de preț care îți este
oferit de către Univers.
Există un anume moment când Universul te ”împinge de la spate” să
pășești pe Camino, acest moment este oferit de către Univers, atunci
când omul e capabil să se împace cu el însuși, condiție absolut
necesară redescoperiri sale, împăcarea cu el și cu scânteia Divină ce
o purtăm fiecare. De aceea recomand să mergeți pe Camino singuri,
nu în grup. Chiar dacă sunteți însoțit de cineva, mergeți câțiva pași
înainte sau în urma acestora, astfel încât pe drum să fiți relativ singuri.
Trecem prin sate răsfirate pe dealuri. De remarcat e faptul că aceste
cătune nu au biserici. Doar în orașele mai mărișoare întâlnești
așezăminte de cult. Oare călugării catolici să nu se fi ostenit să ajungă
și pe aici, sau localnicii au fost recalcitranți la convertire? Cauza e mai
puțin importantă, singurul lucru important este că oamenii din Galicia
sunt altfel de oameni, sunt blânzi și ospitalieri, recunosc că îmi place
să îi asemui cu ardelenii noștri.
Urcăm din nou, intrăm într-o pădure de eucalipți. O mireasmă
îmbătătoare te învăluie. Ai vrea să adormi la rădăcina unui eucalipt și
să cazi într-o visare care să te aducă într-o comuniune totală cu
copacul la rădăcina căruia ți-ai predat sufletul. E greu de descris acest
sentiment, tu minuscul iar el uriaș, uniune ce totuși e posibilă, căci atât
el, cât și eu suntem părți ale aceeași Creații.

Oameni cu simțul umorului dezvoltat

Urcușul ne-a decimat rezerva de apă, așa că la primul izvor ne oprim
ca să refacem rezerva. Constat că mai multă apă bea Carmen, eu
transpir, dar nu simt nevoia să refac rezerva internă de apă. E clar, voi
compensa diminuarea lichidului din corp cu bere. Trecem pe lângă un
izvor și Carmen reîmprospătează apa. E rece și gustoasă. Provine de
la un izvor adânc, ascuns sub rădăcinile unei păduri semețe.
Drumul continuă prin pădure. Ne depășește un grup de pelerini. Sunt
tineri și au un ritm de mers superior nouă. E drept că a merge
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înseamnă să ți poteca, pe când noi mai facem poze, mai ascultăm
păsărelele, mai tragem în piept aerul nepoluat al zonei. A merge
înseamnă mai mult decât peocesul fizic de a înainta între două puncte
fizice, a merge înseamnă a te contopi cu peisajul și a te încărca cu
energia naturii în care te afli și pe care o accepți ca făcând parte din
tine, iar tu parte din ea. Asta înseamnă a fi pelerin. Pelerinajul nu e o
competiție sportivă, pelerinajul este o identificare a ta cu tot ce e în
jurul tău.
Ne reîmprospătăm proviziile de apă

Din nou urcăm, am intrat într-o pădure de foioase. Aici păsărelele
parcă cântă altfel. Încerc să identific de unde vin melodiile, dar constat
că ele nu au practic un izvor, parcă întreaga natură cântă. E o
atmosferă parcă de sărbătoare. Intri fără să îți dai seama într-o
armonie ce îți scaldă simțurile, o armonie pe care nu o bănuiești când
ești departe de Camino. Aici totul e perfect, totul este gata să te
primească în el. Ești un musafir dorit.
Trecem un podeț peste un pârâiaș aproape inexistent și continuăm să
urcăm. Ajungem la marginea unui pod ce traversează o autostradă.
Privind de sus, mașinile par niște furnici gălăgioase. Pe lângă noi trec
vreo patru pelerini pe bicicletă. Ne salutăm, chiar dacă nu îi
cunoaștem.

Nu suntem singuri

Sincer să fiu, nu pot înțelege pelerinii pe biciclete. Trebuie să privești
doar în față, fără sa îți poți bucura ochii ce peisajul încântător prin care
treci. Eu cred că în cazul lor e vorba de un concurs de anduranță. Pe
pantele pe care noi gâfâiam, ei urcau în șa. Printre ei am întâlnit și
multe fete. E drept că pentru a primi certificatul de pelerin, trebuie să
dovedească că au parcurs 200 km, în timp ce noi trebuie să dovedim
parcurgerea a min. 100 km.
Continuăm mersul prin pădure, urcușul pare că a devenit mai
prietenos cu noi. Ajugem la o răscruce. La bifurcație drumul din
dreapta continuă să urce, în timp ce drumul din stânga pare să
coboare. O bornă de marcaj indică direcția în care trebuie să mergem.
De departe nu se vedea direcția săgeții, dar sper să fie spre stânga.
Ne apropiem ... și ruga îmi e ascultată. Marcajul indică faptul că
drumul spre Santiago de Compostela este cel din stânga, adică cel
care coboară.

Din nou urcuș

Întradevăr, deocamdată, coboară. Trecem peste un pod pe care
spaniolii îl primiseră cadou de la romani, pe vremea când aceștia
ocupau o parte din Spania.
Trecem prin Viadeiro, o localitate parcă pustie. Nici oameni cu mască,
dar nici fără, doar noi. Drumul începe să coboare, semn că ne
apropiem de sfârșitul etapei. În zare se vede oceanul și un pâlc de
case.

Autostradă

E clar, ne apropiem de Miño. Era și timpul după atâtea urcușuri și
coborâșuri. Coborâm în oraș. E lume multă, toți sub imperiul
restricților. Nici nu le poți vedea chipul, îi deosebești după haine, în
rest o masă amorfă în mișcare browniană.
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Oricum suntem bucuroși că am mai încheiat o etapă. Zărim un chioșc
de informare turistică. Fata care dădea informațile, din câte am reușit
să o identific, e drăguță și e vorbitoare de engleză fără accent. O
întrebăm cum putem ajunge la pensiunea Casa Savi? Răspunsul vine
imediat: cu taxiul. Se pare că în urma unei scanări succinte, și-a dat
seama că 4 km de mers pe jos până la pensiune ar fi fost echivalentă
cu o tortură pe care nu și-o putea asuma. Casa Savi se află în afara
orașului, în dreptul plajei Praia de Perbes, fiind un punct turistic foarte
apreciat de spanioli. Fata de la informați se oferă să cheme un taxi
care să ne ducă la pensiune. Nu mai e cazul să convocăm o celulă de
criză, așa că încuvințăm demersul printr-o mișcare aproape
imperceptibilă din cap. Atât de surprinși suntem.

Din nou urcuș

Ieșim afară să așteptăm taxiul salvator. Miño e un port și totodată o
zonă turistică cunoscută. Locația sa privilegiată îl face una dintre cele
mai importante stațiuni de vară din Rías Altas. Miño are o suprafață de
35 de kilometri pătrați, unde locuiește o populație de 5000 de locuitori
distribuiți în cele opt parohii care îl compun: Bemantes, Callobre,
Carantoña, Leiro, Castro, Miño, Perbes și Vilanova.
Miño este așadar un municipiu din provincia La Coruña, în regiunea
Betanzos. Până în 1919 el se numea Castro.

O nouă dilemă ...?

Potrivit lui E. Bascuas, termenul Miño corespunde unui vechi hidronim,
dintr-o formă de origine paleo-europeană, derivat din rădăcina
indo - europeană ” mei” (mers, du-te).
Este un municipiu de mare atracție turistică datorită existenței a patru
plaje: Playa Grande, cu steag albastru din 1984; Ribera, mai
cunoscută sub numele de „cel mic”; Alameda, cu variații spectaculoase
de nivel între marea la flux și reflux, plaja Perbes, precum și Playa
Lago. Playa Grande, Perbes și La Ribera dețin în prezent Drapelul
Albastru, ca recunoaștere a calității apelor, echipamentelor, acceselor
etc. Playa Grande, cu o lungime mai mare de un kilometru, are acces
direct de pe autostradă, fiind unul dintre cele mai importante centre
turistice de vară din Rías Altas.
De la a fi un oraș liniștit, aproape pustiu iarna, fluxul de turiști de vară îl
transformă într-un loc plin de viață, ale cărui restaurante, baruri,
cafenele și fabricile de bere atrag un public larg.

Pod făcut cadou de romani

Pauză de reculegere

Amplasat în estuarul Betanzos, municipalitatea Miño are locuri
naturale frumoase, cum ar fi linia de coastă care formează plaja
Grande și mlaștina largă situată la gura râului Baxoi. Un exemplu
interesant al culturii Castro se găsește pe această coastă: Castro de
Loios. Din Evul Mediu, există două poduri peste râurile Lambre și
Vixoi, construite de Fernán Pérez de Andrade în secolul al XIV-lea.
Acestea sunt două dintre cele șapte poduri celebre care au facilitat
trecerea prin domeniile lor. Ponte do Porco, numit după un mistreț,
simbol al familiei Andrade, este sculptat în piatră. Alături de lucrare,
este ceea ce este cunoscut astăzi ca Ponte Lambre. Este în stil ogival,
cu un singur arc.
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În zare oceanul Atlantic

Pensiunea Casa Savi

Din 1981 există un monument care îl amintește pe Fernán Pérez de
Andrade, pe plaja Alameda. Municipiul are multe locuri de interes, dar
biserica San Xoán de Vilanova iese în evidență dintre toate, un
exemplu interesant de proto-romanic rural galician situat la poalele
Muntelui Breamo. Este de un mare interes arheologic datorită datei
construcției sale și a incipientului stil romanic, anterior construirii
Catedralei din Santiago. Construită în 1040, fațada sa a fost refăcută
ulterior, în secolul al XVIII-lea. Absida semicirculară, perfect
restaurată, este cea mai interesantă piesă a micului templu care
amintește de capela Torques. Biserica Sta. María de Castro din
secolul al XVI-lea completează moștenirea religioasă a municipiului. În
arhitectura civilă, pazo de los Condes de Vigo iese în evidență în
Bañobre, care păstrează elemente originale din secolul al XVIII-lea pe
fațadă.
Citind aceste amănunte legate de municipalitatea Miño, nici nu băgăm
de seamă când un taxi oprise lângă noi și aștepta cuminte reacția
noastră. Fără să zăbovim, ne urcăm în taxi cu destinația Casa Savi.
Cei 4 km ne-au părut a fi cel puțin 40 km. Trecem prin suburbiile
orașului Miño, pline de turiști, care echipați de plajă se îndreptau spre
mare.
După multe viraje, taximetristul ne anunță că am ajuns la destinație. E
drept că ne oprisem în dreptul intrării unei pensiuni care pe dinafară
părea a fi de lux. Plătim și rugăm șoferul să vină mâine la ora 8 să ne
ducă înapoi în Miño de unde continua traseul.

În drum spre plajă

Urcăm cele câteva trepte și intrăm în pensiune. O fată drăguță ne
întâmpină. Chiar e drăguță, doar engleza nu prea o stăpânea, dar ne
facem înțeleși. Noroc că printasem de acasă toate rezervările, ele fiind
în spaniolă, lămuresc situația. Primim cheile și urcăm la primul etaj,
unde era camera. Intrăm și constatăm că bagajul nostru ne aștepta
cuminte.

Cum soarele parcă ne îmbia la testarea apei oceanului Atlantic, iată-ne
din nou la drum, de data asta pe jos, nu cu taxiul. Un indicator ne
îndeamnă să coborâm pe plaja Praia de Perbes.
... la bălăceală în Atlantic

Atlantic, Atlantic ... dar e cam rece

Am intrat deci în perioada de socializare și relaxare, fapt ce ne
readuce aminte că nu băusem berea de bun venit și o americană,
practic două americane. Așa că, înainte de a testa calitatea apei
Atlanticului, ne oprim la o terasă pe partea stângă a stăzii ce duce la
plajă. Găsim un loc extraordinar pe terasă, pe care rapid îl
nominalizând ca fiind al nostru, căci vom lua prânzul și cina pe acest
amplasament, unde soarele nu are nici-o șansă să ne agreseze.
Coborâm spre plajă. Suntem în localitatea Perbes, pe țărmul
Atlanticului.
Un panou de informare turistică ne spune că Perbes este o plajă din
Galicia, situată în municipiul Miño, în A Coruña. Este, de asemenea,
cunoscută și sub numele de Andahio. Este o plajă semi-urbană de 45
de metri lățime și 540 de metri lungime. În plin sezon, această plajă
este de obicei foarte aglomerată. Este o plajă cu ape calme, valuri
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Cu masca pe plajă

moderate și nisip auriu. Are distincția de steag albastru. Această plajă
este ușor accesibilă pe jos și cu mașina, cel mai apropiat drum fiind
Ctra. Miño - Pontedeume. Are acces pentru persoanele cu
dizabilități. Plaja are parcare nepăzită pentru 50 - 100 de locuri.
Legat de localitatea unde e situată plaja, aflăm că San Pedro de
Perbes este o parohie situată în nord-vestul municipiului Miño.
Conform IGE, în 2013 avea 622 de locuitori (318 bărbați și 304 femei)
distribuiți în 7 entități de populație, ceea ce reprezintă o creștere față
de 1999 când avea 561 de locuitori. Din nou precizie matematică.
Referitor la această precizie, întrebat fiind de un jurnalist dacă știe
care e numărul locuitorilor capitalei, președintele României Iohanis, a
răspuns senin: ” am să mă interesez și am să vă comunic prin biroul
de presă”, genial răspuns.
Legat de această localitate, e menționat faptul că în această parohie
au fost îngropați fostul președinte al Xunta de Galicia Manuel Fraga și
soția sa, Carmen Estévez, care au petrecut vara în locul respectiv.

... în timp ce noi ... fără. Adevărați români

Coborâm pe lângă restaurantul Casa Savi, restaurant ce aparținea de
pensiunea unde eram cazați, și iată-ne pe plajă. Ne descălțăm, nisipul
fin e cald, o căldură plăcută mângâie tălpile obosite. E plăcut și
recomfortant. Intrăm în apă. Atlanticul ne întâmpină cu valuri mici, dar
reci. Pe plajă trec turiști cu masca pe figură. De fapt, cam 92% din cei
ce stau la plajă sau intră pentru scurt timp în apă, poartă măști,
considerate de ei ca protectoare poate de aerosoli marini, căci alceva
nu se întâlnește prin preajmă. Deja se pare că au creierele lustruite,
aftfel nu îmi explic cum să vi la plajă pe malul mării și să porți mască.
Lumea a devenit paranoică. Noi însă ne încadrăm între cei 8% care nu
poartă mască.
Trebuie să recunosc faptul că nu am văzut poliție sau guardia civil (un
fel de jandarmerie la noi) care să te amendeze sau să te legitimeze
măcar.
Nu avem costumele de baie cu noi, așa că nu rezistăm mult în soare și
decidem în unanimitate să mergem la terasă și să mâncăm de prânz.

Prânz îmbelșugat

Soarele se retrage pentru odihnă

Zis și făcut, constatăm că masa pe care o ridicasem la grad de ”masă
oficială” era liberă, așa că ne așezăm și așteptăm să vină chelnerul să
ia comanda. Lângă noi se jucau doi copii cam de 5 ani. Mai încolo
părinții sporovăiau, fără să fie atenți la joaca copiilor.Eu mă uit cu o
oarecare încordare spre copiii care asaltau primejdios balustrada.
Oricum nu era o înălțime mare. Erau doar vreo 4 m, dar suficient de
periculos pentru copii. Dar pentru părinți nu erau semne de îngrijorare.
Vine ospătarul și comandăm o supă și salată mixtă. Carmen vrea și
pește, ok, și spre surprinderea ei, se trezește cu o farfurie în care
zăceau 4 pești destul de mari. Am folosit expresia ”zăceau” deoarece
fuseseră omorâți și resuscitați pe un grătar încins. Asta e aprecierea
unui vegetarian convins. Important e faptul că pentru Carmen acești 4
bieți pești, aveau un gust bun.
Ne retragem la pensiune pentru a ne odihni puțin. Eu mă întind puțin,
iar Carmen începe convorbirile ei interminabile. După 2,20 ore de
vorbit încontinu, la un moment dat, exasperat, iau atitudine și cobor.
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Mergem din nou pe plajă. Intrăm din nou în apa Atlanticului, în
speranța că acum la sfârșitul zilei, apa ar fi mai caldă. Din nefericire tot
rece este, așa că decidem să mâncăm o înghețată pe plajă. Ciudată
înghețată. În cornet erau câteva ”bombonele” înghețate. Cu tot
aspectul ciudat al celei ce se pretindea înghețată, gustul este foarte
bun. Parcă erau bucățele de dulceață de fructe de pădure congelate.
O experiență inedită.
Soarele e la apus și niște nori negri amenințători se profilează la
orizont. Ne reîntoarcem la terasa și găsim masa noastră liberă.
De data asta comandăm tortila, salată mixtă și evident ... bere. Cina a
fost un deliciu. Tortila este proaspăt pregătită, un vis culinar. Mâcăm în
tihnă, copiii de la prânz au dispărut din peisaj. Terasa e plină de clienți
ce par veseli.
Hal de înghețată

Ne retragem în liniște la pensiune. A fost o zi extraordinară, plină de
experiențe de neuitat.
Stau în pat si încerc să rememorez clipele petrecute pe Camino. Îmi
amintesc de pelerina care ne-a oferit plasturele pentru călcâiul lui
Carmen, rememorez aromele ce pluteau în aer prin pădurile de
eucalipt, dar și teama ce mă prinsese la întâlnirea cu conaționalii mei.
Nu pot spune că a fost vorba de panică, ci mai degrabă un discomfort
creat de reamintirea unor evenimente ce au cutremurat țara. Eu nu am
nimic cu această etnie. La rândul lor se disting subetnii, unele din ele
fiind chiar respectabile. Este acea subgrupă de muzicieni. Sunt de
lăudat căci sunt beneficiarii unui talent muzical înăscut. Urmează
căldărarii care sunt muncitori și în final sunt cei care trăiesc din furt,
cărora nu le place munca. Pe aceștia din urmă nu sunt fericit să îi am
prin preajmă. Dar acum sunt pe Camino, în Spania.
Cină adevărată

În cameră s-a așternut o liniște plină de mistere, până și Carmen a
abandonat telefonul. E liniște ... și sunt pe Camino pentru a patra oară.
Mulțumesc Universului pentru faptul că în ciuda falsei pandemi mi-a
permis să ajung din nou pe Camino. Este și ăsta un miracol.

Toți merg la culcare ... Noapte bună

Stau sub pled și simt cum parcă mă cuprinde o moleșală plăcută, care
mă poartă prin lumi ireale. Simt cum mă contopesc cu mobilierul
camerei, cu plaja, cu nisipul cald auriu, cu valurile Atlanticului, cu
soarele și briza mării. E clar, sunt pe punctul de a mă fura somnul.
Noapte bună.
07 august 2020
O noapte groaznică. Aproape că nu am dormit deloc. Nu am reușit să
realizez un consens cu perna, care m-a boicotat continu.

Gata de plecare, așteptăm taxiul

La ora 7,30 suntem gata de plecare. Lăsăm la recepție rucsacul mare
și coborâm în stradă să așteptăm taxiul. Cu o punctualitate demnă de
un ceas elvețian, sosește taxiul.
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De data asta, traseul ales de șofer mi se pare foarte întortochiat, dar
asta o să vedem în momentul plății. Într-un final ajungem în Miño, locul
în care tânăra de la informații turistice intuise cu o maximă acurateță
reacția noastră la primirea vești că mai avem 4 km de mers. De data
asta chioșcul de informații turistice este închis. Oricum, telepatic i-am
transmis mulțumirile noastre.
Intrăm pe traseu. E răcoare, soarele somnoros, de abia se hotărăște
să răsară. Găsim destul de ușor marcajele Camino. Constatăm cu
plăcere că nu suntem singurii pelerini care se încumetă în dorința de a
ajunge într-un final la Santiago de Compostela. Sunt doi tineri pe care
îi zărisem acum două zile.

Am reajuns în Miño. Nu suntem singuri

Podul de peste calea ferată

Ieșirea din oraș e spectaculoasă. Mai întâi abordăm un pod destul de
întortochiat, din fier, care traversa calea ferată. Nu pot înțelege logica
celor care au proiectat podul. Ca să fiu până la urmă sincer, nu se
putea altfel, deoarece podul nu are trepte, este realizat doar din pante,
astfel ca și cei cu dizabilități motorii să îl poată parcurge.
Trei râuri traversează municipiul: râul Lambre, care curge de-a lungul
unui traseu plin de farmec și care își are gura în Ponte do Porco, la
granița cu municipiul Paderne, formând plaja Alameda. Râul Baxoi,
care se află pe strada „Camino Inglés” și de-a lungul cursului său are o
fântână gotică și o zonă de picnic, unde ne oprim pentru a ne odihni și
pentru a face poze. În cele din urmă, canalul său se îndreaptă spre
gura sa de la Playa Grande, formând o mlaștină. Râul Xarío trece prin
parohiile San Xoan de Vilanova și Perbes, ajungând într-o parte a
Playa Grande de Miño.
Ne oprim la fântâna situată la capul golfului. E o mică plajă, dar destul
de mocirloasă. Facem poze. De odihnit nu e cazul căci până aici
drumul a fost ușor. Am mers de-a lungul unei străzi cu vile pe partea
stângă. Vile pricopsite, un fel de cartier rezidențial pentru bogătașii
orașului.
Drumul urmărește albia râului. Șoseaua e cam pustie. După o cotitură
ne apare în fața ochilor silueta sveltă a unui viaduct rutier. Trecem pe
sub el și de deasupra noastră se aud mașinile cu un zumzet care îți
crează discomfort.

Râul Baxoi cu fâmtâna cu porcul mistreț

Trecem pe un pod care unește malurile râului Baxoi. E un pod rămas
de pe vremea romanilor, care au avut un cult al infrastructurii rutiere și
i-au dotat pe spanioli cu adevărate opere de artă arhitectonice. În timp
ce priveam de pe pod apa limpede, încercând să identificăm peștișori,
trec pe lângă noi doi tineri pe care îi lăsasem mult în urmă. Nu cred
că s-au rătăcit, căci marcajul e clar, dar nici nu îi bănuiesc că s-au oprit
la o terasă, căci nu era nici una deschisă atunci când am trecut noi. Îmi
fac datoria să le recomand o scurtă oprire lângă fântâna ce are ca
ornament un porc. E drept că porcul pare a fi mistreț, dar oricum sunt
din aceeași familie.

Țara e brăzdată de viaducte

Ne continuăm drumul, lăsându-i pe cei doi tineri din nou în urmă.
Drumul e prietenos, soarele începe să își facă prezența. Trecem pe
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podul Lambre, pod medieval, contruit în stil gotic, cu structura realizată
în arc ascuțit.

Podul medieval

Legenda spune că acest pod a primit numele de Podul porcului
deoarece aici Roxin Roxal și-a arătat iubirea față de aleasa inimii lui. În
legendă se vorbește despre Roxin Roxal, slujitorul domnului
Pontedeume, Don Nuno Freire de Andrade. Acest tânăr, crescut de
domnul Pontedeume, s-a îndrăgostit de Tereza, fiica mai mică a
domnului său. Deși dragostea lui Roxin Roxal cu nobila doamnă a fost
una reciprocă aceasta nu a primit acceptul lui Don Nuno, astfel că
domnița a trebuit să se căsătorească cu domnul din Osorio, Don
Enrique, din ordinul tatălui său, deoarece băiatul Roxal nu era de viță
nobilă. Astfel că Roxin a fost exilat pentru a evita acea idilă romantică,
împiedicând astfel căsătoria Terezei cu Roxin. În semn de apreciere
profundă a lui Don Nuno față de băiat și pentru a compensa
disconfortul pe care i l-a provocat exilul, el i-a dăruit un pumnal valoros
în semn de rămas bun. Într-o zi a avut loc un raid de vânătoare pentru
a urmări un mistreț uriaș care făcea ravagii asupra culturilor țăranilor.
Don Enrique, un mare fan al vânătorii și-a convins soția să-l
însoțească. Când amândoi se găseau pe pod, a apărut porcul. Domnul
de Osorio a rănit uriașul animal, dar nu suficient, pentru ca mistrețul să
devină inofensiv. Văzând animalul alergând spre el, Don Enrique a
sărit peste pod în râu și i-a strigat soției să facă același lucru, dar
doamna Tereza a rămas pe pod moartă de frică, iar porcul a lovit-o
omorând-o. Câteva zile mai târziu, porcul sălbatic a apărut mort pe
același pod; avea un pumnal înfipt în gât pe care Don Nuno îl
recunoscu; era pumnalul pe care el însuși îl dăduse lui Roxin Roxal cu
mult timp în urmă. Domnul de Andrade a înțeles că fiica sa ar fi avut
un apărător mai bun în acest tânăr curajos care nu avea voie să se
căsătorească cu doamna Teresa. Din acel moment podul a fost
cunoscut sub numele de Podul Porcului.

Tăiat de lemne

Intrăm în localitatea Lambre, un sat așezat pe povârnișul unui deal.
Curios, aici sunt oameni, dar și mai curios e că nu poartă măști.
Trecem pe lângă o gospodărie. Aici ambi membri ai familiei taie lemne
pentru uzul propriu. Nu folosesc clasicul topor, ci au o mașinuță de
crăpat buștenii. Ce ușor? E o distracție să tai lemne în acest mod.
Singurul lucru obositor este stivuirea lemnelor tăiate, respectiv
despicate. Oamenii sunt foarte amabili. Le cer permisiunea de a face
fotografii, accept pe care îl primim pe loc. Aflăm că mașinăria nu e a
lor, e închiriată, fiind a comunității, primită cu titlu de împrumut fără
plată. Mai sporovăim prțin cu ei, și plecăm deoarece fiecare dintre noi
avem treabă, noi cu drumul, ei cu tăiatul lemnelor.

Din nou printre eucalipți

Interesant este faptul că localitatea are cam 20 de case, dar nu au o
biserică. Se pare că atunci când călugării catolici au trecut la
”creștinarea” localnicilor, zona aceasta fusese repartizată unor călugări
mai delăsători care nu s-au învrednicit să ajungă până aici. De fapt
dacă mă uit în urmă la pelerinajrle mele anterioare, constat că nordul
Galiciei nu a fost dotat cu atâtea biserici în comparație cu restul
Spaniei. De aceea și limba galiciană este vorbită încă de marea
majoritate a populației, mai ales la țară.
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Urcăm din nou. Suntem în aria municipiului Paderne. Am intrat din nou
într-o pădure de eucalipt. Un miros puternic ne întâmpină. S-a încălzit
simțitor afară.

Flori, flori, flori peste tot

Urcăm din nou, dar e un urcuș relativ ușor. Trecem pe lângă un izvor
ce țâșnește din deal. Rezerva noastră de apă e intactă, dar Carmen
decide că trebuie reînprospătată deoarece e deja caldă. Apa o ținem
într-un buzunar al rucsacului și soarele are grijă să nu bem apă rece.
Deci, fără să am ocazia de a depune amendamente la decizia lui
Carmen, asist neputincios la înlocuirea apei din sticlă, cu alta
proaspătă. Așa e când nu dispui de o majoritate consolidată.
Intrăm în localitatea Trasmil din regiunea Paderne. Trasmil este o
localitate a parohiei San Pantaleón das Viñas din consiliul Coruñes
din Paderne din regiunea Betanzos. Avea 41 de locuitori în anul
2011 conform datelor INE, dintre care 18 erau bărbați și 23 erau femei.
Din nou o precizie debordantă. Deh ... sunt spanioli.
Străzile sunt o minunăție floristică. Predomină nuanțele derivate din
roșu. La intersecția a două drumuri, un arbust de un roșu parcă ireal
pare a țâșni din asfaltul străzilor.
Ne continuăm drumul și curând intrăm în localitatea Viñas. Să vedem
dacă și aici s-a încheiat în timp util recensământul populației.

Biserica San Martin de Tiobre

San Pantaleón das Viñas, cum mai este denumită localitatea, este o
parohie din municipiul Paderne , în regiunea Betanzos.
Potrivit IGE, în 2011 avea 656 de locuitori (342 de femei și 314 de
bărbați) distribuiți în 7 entități de populație, ceea ce reprezintă o
creștere față de 1999 , când avea 655 de locuitori. Ok, din nou avem
de a face cu precizia spaniolă în numărarea oamenilor.
Trecem pe lângă Biserica parohială San Pantaleón das Viñas. Este o
biserică frumoasă. Intrăm, este o biserică ”caldă”. De aceea zăbovim
câteva clipe. Atmosfera te învăluie cu o căldură aparte.
Aceasta e situată în parohia Las Viñas, fiind un templu din secolul al
XII-lea care are două părți construite în timpuri diferite. Două treimi din
pereții navei și ai portalului sunt din secolul al XII-lea, în care ies în
evidență zidurile naosului central și ușa cu arc de semicerc cu
arhivolte. A doua parte a bisericii care poate fi diferențiată, este absida
și a treilea naos cu care comunică, ambele realizate ulterior. În
interiorul altarului principal prezidează un altar neoclasic cu figura
Sfântului Antonie.
Cum timpul ne presează, ne rupem cu regret de căldura acestei
biserici și o pornim din nou la drum. Trecem prin Souto, o mică
localitate agățată parcă de coama unui deal și intrăm în Chantada.

Chantada este situată pe malul stâng al râului Asma, un mic afluent
din dreapta al râului Minho, pe drumul principal din Ourense. Chantada
este orașul principal al regiunii fertile dintre Minho și înălțimile O Faro,
care marchează granița de vest a provinciei. În ciuda lipsei de
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comunicații feroviare, acesta are un comerț înfloritor cu cereale, in,
cânepă și produse lactate.

Nosa Senora de Camino - Betanzos

Pentru a studia istoria Chantada, trebuie să ne întoarcem la
zilele castrelor preistorice care aveau o prezență mare în
municipiu. Configurația castro este încă vizibilă pe arhitectura
castelelor Líncora, Centulle, San Sebastián, Nogueira, Moreda și
Castro Candaz. Mai multe monumente au fost ridicate peste castrele
din zonă, cum ar fi mănăstirea San Salvador de Asma, fortăreața
Paderne (Muradelle), turnul Arcos, turnul Pereira, turnul Quinteliña
(San Salvador de Asma), turnul din Teixeiro (Nogueira), turnul din
Vilaúxe și Merlán. Sarcofagele antropomorfe din Fornas sunt alte
vestigii ale primilor locuitori ai municipiului.
Ne continuăm drumul prin pădure. E plăcut. Soarele nu reușește să
străbată prin coroana copacilor încât să deranjeze. Poteca continuă să
urce, apoi să coboare parcă urmând un portativ muzical. Totul e
perfecțiune, totul e armonie, iar noi suntem parte din această armonie.

Fonte de Gas

Trecem prin localitatea Gas - Souto, parte componentă a
municipalității Paderne. Trecem pe lângă fântâna Fonte de Gas, unde
Carmen primenește din nou apa, cu toate că încă nu ne atinsesem de
ea. Aceasta este cea mai frumoasă și mai veche sursă de apă de pe
Camino, Fântâna de Gas, cunoscută încă din secolul al XIX-lea și
ajungem în Tiobre, deja în demarcația Consiliului municipal Betanzos.
Intrăm în biserica San Martin de Tiobre. Este o biserică caldă, după
principiul meu. E liniște și o atmosferă de pace te cuprinde.
Trecem prin S. Martino de Tiobre și intrăm în San Paio. Originea
toponimului său pare evidentă, și vine de la patronul său, S. Paio.
În vremurile trecute, a fost o parte integrantă a parohiei vecine
Pademe. La rândul său, în epoca medievală, S. Paio a ajuns să se
dezmembreze în Prado și Remoães, care s-au constituit în parohii
autonome, în timp ce Santa Maria da Porta (actuala Vila) a absorbit
Santa Maria do Campo și S. Fagundo.
După un scurt popas, pornim din nou la drum. Intrăm în Carana de
Arriba. Aceasta e o mică localitate. Precizia spaniolilor ne spune că
Caraña de Arriba este o localitate a parohiei Tiobre din consiliul
coruñés din Betanzos din regiunea Betanzos.
Conform INE, în 2010 avea 51 de locuitori (25 de bărbați și 26 de
femei). Cam vechi recensământul.

Intrăm în Betanzos

Trecem râul Mandeo și intrăm în Betanzos, punctul culminant al etapei
de azi. Privind de pe pod, orașul apare ca pitit după coama unui deal.
Trecem printr-o poartă ce părea a fi intrarea într-o cetate medievală.
Întradevăr în fața noastră se deschide o stradă în pantă. Iar urcăm?
Nu a fost oare de ajuns urcușurile de azi?
Ajungem într-o piațetă largă, străjuită de terase și magazine cu
suveniruri. E multă lume. E clar, am ajuns la destinație. Încercăm să
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ne orientăm. Descoperim o terasă și ne așezăm să bem o americană,
căci era încă prematur să abordăm berea. Dacă vom avea din nou
ghinionul să trebuiască să luăm din nou un taxi? Mai înțelept este să
așteptăm cu berea până după cazare.
Betanzos este un oraș municipiu din provincia La Coruña, din
comunitatea autonomă Galicia,capitala regiunii omonime.
Municipalitatea face parte din zona metropolitană din La Coruña.
Orașul este situat pe coasta de nord-vest a Peninsulei Iberice, în Rías
Altas. Nucleul său urban se află pe un deal, situat pe o peninsulă
formată din cursul inferior al râurilor Mandeo și Mendo, care se unesc
în oraș pentru a forma estuarul Betanzos. Cu o populație de 12.966
locuitori (INE 2016), este cel mai populat municipiu din regiunea sa și
un important centru administrativ și logistic.

Repaos binemeritat

Cunoscut și sub numele de „Betanzos de los Caballeros”, orașul a fost
una dintre cele șapte capitale de provincie ale vechiului Regat al
Galiciei, iar orașul său vechi, în care se remarcă importante
monumente gotice, este declarat sit istorico-artistic.
Legenda atribuie înfințarea sa liderului celtic Breogán. Există indicii ale
așezărilor primitive în Betanzos, deși au trebuit să aștepte până în
timpul Imperiului Roman pentru a găsi existența orașului documentată
în Geografia Ptolemeului, cu numele de Flavium Brigantium, deși
astăzi face parte din istoriografia care plasează un astfel de oraș în La
Coruña. După o lungă perioadă despre care practic nu există informații
istorice, în 1219 populația s-a mutat din vechea locație (San Martiño
de Tiobre, cunoscută sub numele de „Betanzos O Vello”) în locația
actuală, pe vechiul fort de Untia.

Singurul loc de unde femeile luau apă

Fonte de Diana Cazdora 1866

Regele Alfonso IX de León și Galicia i-a acordat titlul de oraș în 1212,
primindu-l sub protecția sa, și, în 1219, și-a stabilit așezarea pe vechiul
fort Untia, pe care îl ocupă și astăzi. Alfonso al XI-lea a acordat
libertății privind tributului datorat de Betanzos în compensare pentru
eforturile depuse în bătălia de la Tarifa. În 1465, Henric al IV-lea
a acordat orașului titlul de oraș, iar în 1467 i-a permis să organizeze
un târg anual. Ani mai târziu, în reorganizarea teritorială a
Spaniei, monarhii catolici îl numesc Betanzos capitala provinciei unuia
dintre cele șapte care au format Regatul Galiciei, timp care a fost cea
mai splendidă epocă a orașului.
Cu toate acestea, o serie de incendii generale și recolte proaste au
însemnat începutul unui declin care ar fi agravat, în 1834, cu noua
diviziune administrativă a lui Javier de Burgos, care integrează
vechea provincie Betanzos în cea din La Coruña.
Istoria orașului este legată de casa lui Andrade, al cărui cel mai mare
exponent a fost Fernán Pérez de Andrade, poreclit O Bo (galician, El
Bueno ). Henric al II - lea al Trastámara va acorda orașul conacelor
Ferrol, Pontedeume și Villalba, pentru sprijinul lor în războiul pe care la avut aceasta împotriva fratelui lui - fratele Pedro I. A devenit unul
dintre cei mai puternici cavaleri din Galiția în secolul al XIV-lea și a
promovat construirea multor clădiri.
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Revitalizat odată cu instalarea căii ferate la începutul secolului al XXlea, astăzi orașul continuă să fie un important centru turistic, comercial,
logistic și administrativ.

Un prânz stropit cu bere

Lume multă, mulți polițiști care patrulează prin oraș, fără să dea
amenzi sau să își domolească curiozitatea, legitimându-te. Ne
apropiem de unul și cu jumătate de glas îl întreb unde e albergue
Santa Maria del Azogue. Jumătatea de glas e pricinuită de faptul că
purtam masca sub nas, împotriva opoziției constante a lui Carmen,
privind modul meu ”rebel” de a respecta regulile.
Aflăm că trebuie să coborâm pe străduța pe care urcasem, să o luăm
pe a doua străduță la stânga și în spatele unei biserici mari găsim
albergue. Cătă precizie și orientare geografică m-a copleșit, acceptând
să îmi ridic masca pe nas, din respect profund față de competența
polițistului.
Urmând indicațile primite, identificăm biserica, care e închisă, o ocolim
și ne trezim în fața albergue. Fatalitate, e închis. Dibuim un număr de
telefon, pitit undeva într-un colț al geamului ușii de la intrare. Timid
sun. Mă așteptam să mi se răspundă în spaniolă, limbă pe care nici
acum nu o stăpânesc îndeajuns ca să pot participa la o conversație.
Se pare că numele meu pe care l-am pronunțat în momentul în care
interlocutorul meu a răspuns, a lămurit din start că cel care sunase nu
era spaniol. Îmi răspunde într-o engleză fără cusur că trebuie să aștept
7 minute și vine să deschidă. De ce 7 și nu 5 sau 10 minute, numai el
știe. Întradevăr, în scurt timp sosește. E un moșuleț cu părul și barba
complet albă, un fel de Moș Crăciun varianta iberică. La recepție nu
găsim rucsacul. Semn rău, dar moșulică ne asigură că va veni după
ora 13. Nu putem să facem un duș, chiar dacă suntem transpirați în
urma traseului, așa că singurul lucru înțelept pe care îl putem face e să
ieșim în oraș și, printre altele ca să bem berea de bun sosit.

Am ajuns la albergue

Zis și făcut, schimbăm bocancii de mers cu sandalele și plecăm. Este
ora 12,15, se pare că am mers binișor astăzi. Ocolim din nou Biserica
Santa Maria de Azogue, și ... de data asta e deschisă. Intrăm. După
”standardul” meu e o biserică rece. Ceva te face să te simți doar ca un
turist. Nimic nu te îmbie să te așezi și mai ales să te simți înconjurat de
o atmosferă de pace lăuntrică. Beneficiem și de un ghid. Când întorc
capul, observ că ghidul nu e altul decât moșulețul de la albergue.
Frumos din partea lui. Acum că avem un ghid personal, vom încerca
să descoperim ce este atât de particular în această biserică. E drept
că la plecarea din albergue, moșulețul a mormăit ceva în urma
noastră, dar noi ne-am văzut de drum, neștiind dacă vorbește cu noi.
Și ghidul nostru începe ”poezia” pe care cred că o exersase cu mulți
alți pelerini.
Biserica este construită în stil gotic, fiind construită între a doua
jumătate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea,
prin opera lui Fernán Pérez de Andrade „O Boo” și succesorul său
Fernán Pérez „O Mozo”, pe un alt templu mai vechi din perioada
romanică. Are un plan bazilical cu trei nave cu patru secțiuni, fără bolți
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și toate acestea ducând la o absidă triplă; cea centrală mai largă decât
cele laterale. Capela principală desenează un aspect poligonal,
heptagonal, în timp ce capelele absidale au un plan pătrat. Pe fațada
principală, ușa de intrare este adăpostită de un arc de semicerc,
decorat cu arcade în maniera palmierilor inversați iar pe arhivolte sunt
reprezentate diverse ordine de plante și motive geometrice. Pe timpan,
două scene din Adorația Regilor și Buna Vestire. Această biserică a
fost declarată monument național în 1944. Astăzi este considerată un
loc de interes cultural (BIC).
În ciuda faptului că biserica Santa María del Azogue este un templu
gotic construit în secolul al XIV-lea, unicitatea ei se datorează uneia
dintre capitelele pe care le păstrează în interior.
Aceasta include și calendarul care se găsește în absida sudică,
decorând în înălțime structura compusă dintr-un pilastru cu o
semicoloană atașată flancată de două coloane unghiulare. Capitelul a
fost sculptat într-o singură piesă, chiar dacă aspectul său trilobat îi
conferă senzația de triplu.
Odată ce mesajul capitelei este cunoscut, nu există o dificultate în
înțelegerea diferitelor scene care au loc pe ea. Particularitatea modului
de afișare a acestui calendar, sculptat într-o capitelă - este modul de
ordonare a lunilor. Zeul Janus, în aspectul său „Janus cu dublă față”,
apare în mijlocul feței frontale a capitelei, ieșind în evidență din
celelalte elemente pe care pare să le ordoneze în dreapta și în stânga
sa. Janus cu două fețe care privesc spre trecut și viitor reprezentă
luna ianuarie, sfârșitul unui ciclu anual și începutul altuia. Aici este
descris ca un personaj cu două capete, care privește în direcții opuse,
mănâncă și bea în spatele unei mese circulare sugerate la înălțimea
taliei.
În dreapta noastră sunt reprezentarea lunile februarie-iunie.

o Februarie este prezentat ca un personaj înfășurat dramatic întro mantie, așezat pe un scaun mic din care caută confortul
focului din fața lui, semnalând frigul obișnuit din acea perioadă a
anului. Deasupra capului său și în contact cu acesta există un
element înstelat, ca un mugur de flori cu șapte petale care
umple spațiul lăsat de personajul așezat, deși nu ar fi
nerezonabil să credem că poate sculptorul ne arată cu acel
element că până în luna februarie poate ca vremea să fie
răcoroasă.
o Martie se arată în mod obișnuit prin intermediul unui personaj
care aranjează podgoriile cu podonul său. Este acoperit cu
îmbrăcămintea rusticului: un halat cu glugă, care îi acoperă
capul, pentru că este încă vreme rece.
o Aprilie anunță primăvara și explozia de viață a naturii. Un
personaj cu un buchet de legume este modalitatea de a-l
semnifica.
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o Luna mai este reprezentată în mod regulat în calendare ca un
personaj pasionat de vânătoare care poartă un șoim pe
pumn. Este forma cunoscută sub numele de „May
gentleman”. În această capitelă există și un personaj cu o
pasăre în pumn, dar el nu este cavaler, merge pe jos. Un șoim,
poate la slujba domnului care promovează construcția
templului.
o Iunie, la capătul capitelei, este prezentat ca un personaj care
adună fructe și le acumulează pe fusta sa cu care e înfășurat.
o În partea stângă, luna iulie conduce procesiunea de simboluri
către linia de mijloc. Este arătat ca un secerător care merge și
poartă secera cu mâna stângă.
o August este reprezentat ca un personaj care poartă un
instrument pentru a lovi recolta recoltată și pentru a separa
boabele de pleavă. Acest instrument este alcătuit din două bețe
unite printr-un șir sau lanț. Cea mai lungă este gestionată de
fermier și lovește recolta strânsă cu cea mai scurtă ca un
ciocan. Acesta este un mod foarte rudimentar de a separa
boabele, spre deosebire de metoda mult mai sofisticată de
treierat rezervată economiilor mai bine poziționate.
o Mai jos, septembrie este prezentat ca un om cu o grămadă
proaspăt recoltată de struguri.
o Octombrie este porcarul care îndoaie copacul astfel încât porcii
să mănânce fructele căzute.
Biserica Santa Maria de Azogue

o Noiembrie sacrificatorul care jupoaie porcul cu cuțitul .
o În timp ce decembrie semănătorul care aruncă sămânța
începând un nou ciclu.

Probabil că unele dintre diferențele acestui ciclu anual față de cele
văzute în romanic sunt date de faptul că în calendarele romanice
evenimentele anuale sunt de obicei situate în jurul figurii lui Hristos sau
a reprezentării sale simbolice care apar ca Hristos cosmocrator. El
este axa în jurul căreia se rotesc lunile și sarcinile lor. În calendarul
Betanzos, zeul Janus apare ca referință anuală și personajele sunt
prezentate ca rustice, îndeplinind sarcinile anuale în slujba domnului
lor temporar și director al templului.
Am încercat să redau explicațiile ghidului cât am putut de fidel, asta
deoarece moșulică vorbea repede adăugând narațiunii sale un aport
considerabil gesticular, aport care mi-a fost greu să îl transpun în text.
Deci pot spune că plecăm satisfăcuți de prestarea moșulețului
transfigurat în ghid ad-hoc.
Trecem pe lângă Pazo de Bendana - Torre do Reloxo, care e închisă
la ora asta. Se pare că începuse siesta spaniolă.
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Situat în centrul istoric al orașului Betanzos, lângă biserica Santiago și
Turnul cu Ceas, Pazo de Bendaña își datorează numele unei faimoase
familii nobiliare, una dintre cele mai proeminente din țară. Acest pazo a
fost construit în secolul al XV-lea pentru a servi ca o casă de reședință
a familiei, și care este supusă unui ciclu de renovare în secolul al
XVIII-lea, care astăzi servește ca agenție fiscală.
Este un pazo cu un portic de arcuri ascuțite în față, care are încă grinzi
de lemn pe acoperiș. Are un plan neregulat și constă dintr-un parter și
un etaj. Golfurile sunt aranjate diferit în cele trei cote. Acoperișul este
cu două ape, țiglă și ușor proeminent.

Pazo de Bendana - Torre do Reloxo

Deasupra fiecăreia dintre cele două uși ale fațadei principale, apar
fiecare dintre scuturile sale. Unul dintre ele, situat în ceea ce fusese
ușa garajelor, are cvartete și o cruce din Santiago, așadar plasarea sa
este atribuită celui de-al doilea marchiz de Bendaña, D. Juan Benito
de Ulloa.
În reforma secolului al XVIII-lea, fațadele laterale și inferioare au fost
modificate și unele uși ale celei principale au fost acoperite. Având în
vedere utilizarea publică actuală, interiorul nu are corespondență cu
distribuția inițială.
Asta e tot ce am putut spicui de pe o prezentare exterioară. E drept că
ANAF-ul lor, ca și la noi nu poate fi vizitat, decât dacă ei te cheamă.
Aflând astea, ne depărtăm relativ repede și în liniște deplină, asta ca
să nu creem panică. Ne amestecăm prin furnicarul de oameni care se
mișcă comform principilor de bază a mișcării browniene.

Porta da Vila

Ne oprim în fața Biserici Convento de Sto. Domingo, care spre
surprinderea mea, e deschisă. Așa că intrăm. Caut din ochi pe
moșulică, dar nu îl văd, așa că doar descrierea turistică a bisericii
poate să mă ghideze.
Această așezare de cult a fost menționată pentru prima dată în
testamentul lui Antonio González de Sosa, care a lăsat în testamentul
său fondurile necesare înființării unei mănăstiri în acest oraș. Primii
dominicani au sosit în 1558 din Santiago, s-au stabilit provizoriu, în
același timp cu începerea construcției mănăstirii definitive. Licența
fundației nu a fost acordată până la celebrarea Capitolului general al
ordinului, în anul următor. Construcția mănăstirii a durat pe toată
perioada secolului al XVII-lea. Mănăstirea a fost activă până în 1835,
după ce a suferit efectele Războiului de Independență și al Trieniului
Liberal.
Mănăstirea a fost fondată de Sf. Dominic de Guzman (care a mers
în pelerinaj la Santiago în 1219) la începutul secolului al XIII-lea. Cel
mai vechi document care menționează mănăstirea, cu numele original
Santa Maria, datează din 1228. Din secolul al XV-lea, apare cu titlul de
Santo Domingo și este sub patronajul casei Altamira.
În 1695 începe reconstrucția mănăstirii, aparent din cauza situației
precare a clădirii. Domingo de Andrade se ocupă de lucrări sub
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patronajul arhiepiscopului Antonio de Monroy. Astfel, imaginea actuală
a mănăstirii este în mare parte rezultatul reformelor comandate de
acest arhiepiscop de Compostela, care a deținut funcții între 1685 și
1715.
Biserica, construită în stil gotic și renascentist, nu este în prezent
deschisă pentru închinare. Găzduiește Panteonul Galicienilor Ilustri și
este un loc pentru organizarea de concerte. A fost construită conform
canoanelor navelor gotice dominicane cu lumină și aerisire, cu
focalizarea serviciilor mutate de la absidă spre amvonul situat în
trecere. În acest templu au fost îngropate familiile nobile ale lui
Moscoso și Castro, prin autorizarea Papei Inocențiu al IV-lea, care a
dat ordinului dominican permisiunea de a îngropa laici în mănăstirile
lor. Templul este complet acoperit cu bolți.

Altarul a fost construit în 1687 de Domingo de Andrade în biserica
parohială Santiago de Carril și, după ce a fost montat în poziția sa
finală, nu a fost menținută structura originală. Baza este în mod clar
renascentistă, cu corpuri suprapuse. Sculptura a fost comandată spre
1689 de sculptorul Ștefan de Cendón, legat de stilul lui Matthew de
Prado. Reprezentați în biserică sunt San Francisco, San Augustin, San
Benito, San Ignacio, San Pedro de Nolasco și Santo
Domingo. Sculpturile de astăzi sunt împrăștiate în mănăstire în locuri
diferite.
Biserica mănăstirii, într-o capelă laterală, găzduiește Panteonul
Galicilor Ilustri, în Galice Panteón de Galegos Ilustres, se află
rămășițele mai multor personalități culturale și politice ale Galiciei,
precum scriitorii: Rosalia de Castro, Alfredo Brañas, Ramón
Cabanillas, intelectualul și cartograful Domingo Fontan, sculptorul
Francisco Asorey. Ultima persoană îngropată în acest mausoleu este
politicianul, scriitorul și artistul Alfonso Daniel Rodríguez Castelao și
considerat tatăl identității moderne galiciene, odihnindu-se acolo din
1984.

Se respectă distanțarea

Fațada principală este prezidată de haina contilor de Altamira cu
coroana regală, patron al mănăstirii, și în ea sunt referințe la opera de
artă și arhitectură de utilizare a lui Fray Lorenzo de San Nicolás. Este
de proporții mici, împărțit în trei părți, orizontal și vertical. Coperta este
formată din două grinzi pilaștri toscani decorate cu fructe tipice lucrării
lui Andrade, susținând un fronton curbat care încadrează petrecerea
buiandrugului, prezidată de imaginea lui Santo Domingo. Pe ambele
părți ale deschiderilor dreptunghiulare se deschide ușa. Pe
buiandruguri, între paranteze, se poate citi în mod clar o inscripție care
îl comemoreză pe arhiepiscopul Monroy, cel care a comandat
lucrarea.
În interiorul mănăstirii se află extraordinara scară elicoidală triplă din
secolele XVII și XVIII, lucrare fiind atribuită arhitectului Domingo de
Andrade. Este formată din trei bobine separate. Profesorul Rios
Miramontes a comparat-o cu cea găsită în Castelul Chambord, în
Franța. În același spațiu se extind trei rampe separate care duc la
camere diferite, doar una dintre ele ajunge la punctul de vedere.
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Șirurile scării sunt realizate dintr-o bucată întreagă, așezată într-o
coadă exterioară, fără a se uni cu peretele sau una cu cealaltă. A fost
restaurată de Xosé Cerviño Garcia, și Maestrul Cerviño.
Nu știu cât e de bună traducerea, dar reprezintă esențialul, cel puțin
așa cred. După scurta incursiune în arhitectura bisericilor Betanziene,
ne trecem pe agenda zilei, un prânz udat cu bere.

Scara elicoidală

Găsim, mai corect spus, alegem o terasă unde să luăm masa de
prânz. O fată drăguță, cel puțin așa bănuiesc că se află după mască,
sosește în grabă. Comandăm clasica deja salată mixtă, fără ton, și tot
atât de clasica bere. Nu mai aspirăm la berea neagră, de teamă să nu
fie tot apă colorată. Ospătărița cea drăguță vine cu două salate mixte
imense ... și cu o halbă cu bere. E drept că halbele spaniole sunt cam
de talia unui țap românesc, dar asta e situația, ne mulțumim cu o halbă
spaniolă, important e să fie plină cu bere. Acum de ce să nu recunosc,
sunt săritor la greu și nu preget să ajut oamenii. În consecință, când
Carmen nu poate prididi berea, fără nici-o reținere, sar să o ajut.
După o masă copioasă, o luăm agale spre albergue. Trecem prin piața
mare. Polițaii parcă au dispărut. Poate aveau misiune doar să ne
întâmpine și să ne îndrume pe drumul cel mai scurt spre albergue.

Biserica Convento de Sto. Domingo

La pas prin Betanzo

Pe drumul spre albergue, trecem din nou pe lângă Biserica Santa
Maria de Azogue, unde era amplasată o fântână. Mă apropiu de ea și
o informare turistică îmi atrage atenția. De la această fântână cărau
femeile apă. Încerc să traduc. Textul ar suna cam așa: ”Multe femei din
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XXlea au fost angajate în Betanzos pentru a transporta apa în „șeile”,
care sunt recipiente din diferite materiale. Femeile care au îndeplinit
această sarcină sunt cunoscute sub denumirea de „șei”. În general,
„șeile” se sprijineau pe umeri și pe cap”. Interesantă meserie, mai ales
că era practicată de femei.
Ajungem la albergue și pentru că am adus în discuție sarcinile
femeilor, asist la acțiunea de spălare a rufelor, căci între timp a sosit și
rucsacul mare. Acum nu mai e cazul să care Carmen apa cu ”șei-ul”,
pune rufele la spălat și apoi la uscat, în timp ce trimite către țară
raportul zilnic. De fapt Carmen a pus doar rufele la spălat și s-a dus să
stea în pat, căci o doare călcâiul. Pentru a supraveghea operația de
spălare și uscare, am rămas eu la datorie.
După terminarea operațiunii ieșim din nou în oraș. Carmen atacă
magazinele. E fericită, a găsit un magazin de antichități. Ne oprim la o
terasă ca să combatem căldura de afară cu o bere rece.

Masă regală

Cum se apropie ora 19,30 când începe Misa, ne grăbim spre biserica
din centru. Facem câteva poze și intrăm în biserică. Aici băncile sunt
marcate pentru păstrarea distanței sociale cum o definește marele
comandant Arafat. Intră preotul și îmi face semn să pun masca pe nas.
Mă execut, ce să fac. Biserica e plină, ținând cont de distanțare. Iese
preotul în fața altarului și se dezinfectează. Începe slujba și se
dezinfectează din nou. Cred că s-a dezinfectat de cel puțin 12 ori în
timpul slujbei.
37

Se termină slujba, cheamă în față pelerinii. De fapt doar noi doi venim
în față, căci alți pelerini nu sunt în biserică. Ne binecuvântează și ne
dorește să ajungem cu bine la Santiago de Compostela.
Ieșim din biserică și mergem să mâncăm tot acolo unde luasem
prânzul. Mâncarea a fost superbă, dar frumușica ospătăriță se
schimbase.
Ne întoarcem la albergue, ne facem bagajul. Hainele spălate s-au
uscat, așa că intră în priză Carmen, ea fiind responsabilă cu
împăturitul hainelor și făcutul bagajului.
Ne culcăm. Sunt convins, nu știu de ce, că la noapte voi dormi super.
În cameră a mai apărut un băiat, așa că suntem 3 în 8 paturi.
Noapte bună.
”Șei” în acțiune

08 august 2020
A fost o noapte groaznică. Camaradul de cameră a sforăit continu
toată noaptea. Parcă era o mitralieră. Nu am reușit să închid ochii de
loc. Am încercat de două ori să îi opresc interpretarea, s-a oprit pentru
cca. 15 secunde, după care a reluat concertul exact din momentul de
unde a fost întrerupt.
La ora 5,00 sună telefonul camaradului nostru. Din acest moment
începe o forfotă de nedescris. Poate nu observase că nu era singur în
dormitor. Începe să își arajeze lucrurile în rucsac cu o temeinicie greu
de suportat. Fermoare trase parcă în deznădejde, bocanci lăsați să
cadă pe dușumea, întreg tacâmul unuia care se simțea singur în
universul lui.

Gata de plecare

La ora 6,30 colegul de cameră a plecat. Unde să mai dormi? În sfârșit
e liniște în dormitor. Nici măcar nu și-a cerut scuze pentru concertul
dat, cu toate că i s-a mai spus că sforăie tare și altădată, cred.
Ne-am strâns lucrurile și la 7,05 decolăm spre noi ”aventuri”. Azi ne
vom opri la Presedo. Eu aproape că dorm în front. Practic dorm pe
mine. Carmen nu a auzit sforăiturile colegului de cameră. Practic
numai noi 3 am fost în albergue. Slabă mișcare printre pelerini.
Drumul urcă încă din oraș. Panta e înfiorătoare, iar eu mă clatin ca un
adevărat zombi.
Urcăm, coborâm, din nou urcăm și din nou coborâm. Am traverst până
acum 4 dealuri cu pante de cca. 50o. Urcușurile sunt epuizante, mai
ales pentru cineva care nu a închis ochii toată noaptea. Gâfâim,
transpirația șiroiește pe față. De unde atâta transpirație, căci astăzi
încă nu am băut apă? E ceață deasă, dar vremea se pare că ține cu
noi. După ceață, cu siguranță, va răsării soarele.

Reîmprospătăm rezerva de apă

La răscruce de drumuri mergem drept înainte până întâlnim drumul
Vilacoba DP-0105. Îl urmăm câțiva metri spre stânga și luăm primul
ocol spre dreapta, care ne duce la terenul de fotbal Limiñón. Suntem
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deja în Consiliul municipal din Abegondo. Nu ne vom mai întoarce în
peisajul estuarelor și mlaștinilor. Calea Engleză intră pe deplin în
interiorul Galiciei. Poteca împădurită duce înapoi la șosea, pe care o
străbatem la dreapta pentru a traversa râul Mero. Lăsăm drumul spre
stânga și intrăm în parohia Cos. Trecând pe lângă o stație de reglare a
gazelor, ajungem la biserica San Estevo de Cos, situată în localitatea
A Igrexa.
În mijlocul pantei se află un zid imens de beton, unde virăm la dreapta
pentru a continua urcarea. Aproape de sfârșitul urcării, silueta unui
pelerin metalic își îndreaptă brațul către ruta de pelerinaj, spre Couto.
Acum calea devine pur rurală, trecem peste linia de cale ferată
Betanzos-Infesta prin podul Campoeiro. Ne abatem pe un nou pod de
data aceasta peste A-6 care, odată traversat, începem cu o nouă
pantă care urcă până la intrarea în Xanrozo.
... și biserica doarme

Intrăm, ștergându-ne fruntea de tranpirație, în Xanrozo. Xanrozo este
o localitate a parohiei Requián din consiliul coruñés din Betanzos
din regiunea Betanzos. Conform INE în 2010, avea 156 de locuitori (77
de bărbați și 79 de femei). De remarcat este, în afară de acurateția
recensământului, și faptul că în majoritatea localităților sunt mai multe
femei decât bărbați. Care ar fi explicația? Să fi plecat la căpșuni, nu e
posibil, asta o fac doar românii, să fi plecat la cules de sparanghel, nu,
căci nu e sezonul, atunci ...?
Cu această dilemă existențială, ne continuăm drumul. Iar urcușuri și iar
coborâșuri. Parcă toată Galicia trăiește numai pe dealuri și munți.
Suntem obosiți. Se pare că noaptea își spune cuvântul.

Suntem deasupra căii ferate.

Intrăm în Limiñón. Pe lângă noi trece un pelerin pe bicicletă. După
vioiciunea cu care pedalează, e clar că a dormit bine azi noapte.
Limiñón (Heletes = frontiera uitării) își urmărește originile, în funcție de
trăsăturile sale pretoponimice, până la migrațiile miceniene prin
Europa în secolele II și III. Prezența Via Per Loca maritimă constituie
un factor fundamental atunci când vine vorba de înțelegerea
importanței strategice etnoculturale a Limiñón în regiune.

Ceață deasă

De data aste, autoritățile au fost mai zgârcite cu datele statistice.
Trecem pe lângă biserică. E închisă, dar aflăm că este închinată lui
San Salvador.
Ne continuăm drumul, s-a încălzit binișor. Suntem pe coama unui deal.
Ne oprim pentru câteva clipe să admirăm peisajul. Suntem pe un pod.
Sub noi, cam la 40 m trece calea ferată. E fascinant să te descoperi
dintr-o dată un guliver în țara piticilor. Cam asta e senzația stând pe
pod și privind ”minuscurile” șine de cale ferată.

Iată și un pelerin pe bicicletă

Ceața încă nu s-a ridicat. Nu e frig, e plăcut. Am renunțat la scurtele cu
care ne echipasem de dimineață.
Trecem pe lângă o fermă. Se pare că înainte avusese o seră
mărișoară pe care acum o transformase în depozit de lemne, depozit
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de lemne numit sugestiv ”Aparcamiento”, adică în traducere liberă
însemnând ”Parcare”. Nostimă transfigurare.
Ne continuăm drumul și constatăm că nu suntem singuri. În fața
noastră mai e o pereche. Interesant e faptul că nu ne-am împrietenit
cu alți pelerini, cum făcusem în alți ani. E adevărat faptul că existența
virusului se pare că a tăiat entuziasmul unora.
E deja ora 8,45 și noi nu ne-am băut americana de dimineață.
Ajungem la o terasă unde îi găsim pe cei doi pelerini care fuseseră în
fața noastră. Ședeau la o masă și își savurau propriul pachețel de
mâncare, acompaniați de o cafea aburindă.
Peisajul ne instigă simțurile și ne oprim și noi. Deja mergeam de
aproape două ore, la care se adăuga noaptea în care nu închisesem
ochii.
Biserica din Liminon

Ingenioasă transformare

Interiorul terasei contrastează cu exteriorul ei. Dacă atunci când am
zărit terasa, prima impresie a fost că ne găsim în vestul sălbatic și
dintr-un moment în altul pot apărea indienii conduși de însuși
Geronimo, în momentul în care am intrat, am fost practic teleportați în
Spania anului 2020. Un ambient plăcut ne întărește convingerea că
trebuie să beneficiem de oportunitate. Curând poposesc pe masa
noastră două americane însoțite de câte un croissant cu dulceață. A
fost o pauză de drum benefică, deoarece urcușurile ne cam puseseră
capac. Parcă niciodată nu am fost atât de obosit. Pe sforăitorul din
albergue nu l-am mai întâlnit. Se pare că se grăbea. Oricum era
odihnit căci sunt convins că nu a fost deranjat de propriul repertoriu.
Trecem prin câteva sate agățate parcă de coama dealurilor, și un
indicator ne avertizează că ne apropiem de Presedo. Dar până acolo
trebuie să ne luptăm cu un deal total neprietenos nouă. Mai avem 6
km până la albergue.

Urcăm, urcăm, poteca trece pe la liziera unei păduri. Ce frapează este
solul roșcat. Trebuie să mergem cu atenție, căci cei care au săpat
poteca nu s-au învrednicit să elimine și rădăcinile copacilor care pentru
prima dată puteau vedea lumina soarelui. Poteca pare a fi amenajată
de curând. Oricum e lată dar în pantă, așa că în afara rădăcinilor panta
înclinată în plan transversal a potecii, crează un grad ridicat de
discomfort pentru cei care se aventurează pe ea.
Nu suntem singuri

Intrăm în sfârșit în Presedo. Un localnic prietenos ne arată drumul spre
albergue. De fapt nici nu era greu de găsit. Localitatea e formată din
două străduțe paralele, și cam atât.
Pe drum întâlnim pe cei doi pelerini pe care îi avusesem tot timpul în
față. Sunt spanioli din Valencia și sunt a doua oară pe Camino. Aflăm
că și ei făcuseră Camino de nord, și așa cum e normal, se
îndrăgostiseră de Camino. Sunt destul de vorbăreți, dar o rup greu pe
engleză. Facem câteva poze și ne despărțim, deoarece ei continuau
drumul până la Bruma. De fapt e pentru a doua oară că ne întâlnim cu
ei. Ajungem la albergue, unde totul e pustiu, albergue e închis. Pe ușă
era un anunț prin care pelerinii erau anunțați că albergue are 8 locuri,
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Un mic sandwish și o mare americană

dar datorită pandemiei nu pot caza decât 4. Pe același anunț era și un
număr de telefon. Cum nu era nimeni prin preajmă, noi doi
îndeplineam cerințele de a nu fi mai mult de patru. Sun la numărul
respectiv și anunț pe cea care răspunde de faptul că doi din cei patru
pelerini permiși, sunt în fața ușii de la intrare. Pe un ton jovial, vocea
din telefon mă anunță că cei patru au făcut deja rezervări, deci
albergue e full. E clar că e o minciună, deoarece în jur nu mai era
nimeni, apoi la albergue municipale nu se fac rezervări. Deci vocea din
telefon a găsit o scuză cam puerilă de a nu ne primi.
Situația începe să se complice. De plecat în altă parte nu putem pleca,
căci nu sosise Correos cu bagajul. Așa că în primul rând trebuie să
recuperăm rucsacul, apoi să găsim unde să dormim.
Ne așezăm pe o bancă lângă albergue și așteptăm. Observ un pliant
lipit pe geamul albergue, un pliant legat de câteva informații despre
Presedo. Cam firave, dar decât nimic.

Ne apropiem de Presedo

”Presedo (numită oficial Santa Maria de presedo ) este
o parohie și sat spaniol al municipiului Abegondo, provincia La
Coruña, Galicia.
Entitățile de populație ale acestei parohii care apar în recensământul
INE spaniol și IGE din Galicia sunt incluse în decretul 189/2003 din 6
februarie 2003 (în care denumirea oficială actuală a entităților de
populație din Provincia La Coruña). Excepție face populația
Presedo care nu apare în decretul menționat.
Santa María de Presedo este o parohie situată în estul
municipiului Abegondo din regiunea A Coruña.
Conform IGE, în 2017 localitatea avea 140 de locuitori (73 de femei și
67 de bărbați) distribuiți în 8 entități de populație, ceea ce reprezintă o
creștere față de 1999, când avea 135 de locuitori.”. - Cam asta e tot ce
trebuie să știe un turist despre Presedo. Prcizie, precizie și iar precizie.
Cam cu atât pleacă un turist în cap despre Presedo. Oricum, m-am
liniștit, și aici femeile sunt majoritare.
Tot studiind anunțurile de pe geamul albergue, dau de un anunț legat
de o firmă de taxi. Asta e ultima speranță, dar mai întâi trebuie să
sosească rucsacul.

Împreună cu prietenii noștri spanioli

Se face ora 13,00 și nici urmă de Correos. Știam că după ora fatidică
13,00 ar trebui să sosească. Cu o precizie demnă de Cartea
Recordurilor, la ora 13,05 sosește mașina poștei. Correos este similar
cu Poșta Română. Șoferul e cam nedumerit. E obișnuit să intre la
recepție și să identifice dacă respectivul destinatar este cazat acolo,
sau are rezervare. Și așa doi inși ce stăteau pe o bancă din apropierea
albergue, tăbară pe el solicitând bagajul. Cred că în toată activitatea lui
de salariat al Correos nu se întâlnise cu o situație similară cu aceasta.
Fiind în formație completă, noi doi plus rucsacul, următorul punct pe
ordinea de zi e cazarea. Ca să mergem până la Bruma nu mai era
timp. Perdusem deja destul timp așteptând bagajul.
Deci soluția firească era să căutăm ceva prin apropiere. Tot pe geamul
albergue închis era o reclamă pentru Casa Manolo, situată la 4 km de
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unde eram noi. 4 km însemna o oră de mers și cu rucsacul mare în
spate, pe lângă al meu, cel de toate zilele.
Singura soluție plauzibilă este să folosim din nou un taxi. Tot pe
geamul albergue care primea doar 4 pelerini, erau o sumedenie de
anunțuri cu firme de taximetrie. Le analizăm minuțios și alegem firma
”Maria”. Oricum e vorba de o femeie, deci suntem în siguranță.
Sunăm, răspunde într-adevăr o femeie, îi povestim ce așteptări avem
de la ea, ne roagă să așteptăm 20 minute și ... așteptăm, ce era să
facem?

În așteptarea taxi, albergue e închis

Se scurg cele 20 minute și nici urmă de taxi. E drept că la o distanță
de 20 - 30 m se oprise o mașină, dar nu avea insemnele specifice unui
taximetru. Noi stăteam în stradă, iar rucsacii îi lăsasem pe banca de la
intrarea albergue. Se scurg cam 5 minute și îmi iau inima în dinți și
merg spre mașina staționată, cu întrebarea dacă ne poate duce la
Casa Manolo. Spre surprinderea mea, o surprindere plăcută, șoferița
era chiar Maria. Confuzia s-a datorat faptului că ea aștepta doi pelerini,
și ea vedea doi inși care se holbau la șosea. În conceptul oricărui
spaniol, noțiunea de pelerin este indispensabil legată de prezența unui
rucsac și a cel puțin unui ”toiag”, respectiv un băț de mers. Cum noi nu
ne încadram în descrierea făcută, săraca femeie aștepta apariția
pelerinilor care o sunase.
Cum orice urmă de îndoială dispare, încărcăm rucsacii în portbagajul
mașini și plecăm spre Casa Manolo. Cei 4 km menționați pe afiș, se
fac 8 km într-un final. Ajungem la Casa Manolo. Totul este închis. Nici
țipenie de om. Aici intervine providența. Maria șoferița, pune mâna pe
telefon și sună la cineva. 2 minute după acest telefon, se deschide o
ușă laterală și un individ ne face semne amabile să intrăm. De
remarcat e faptul că Maria nu a plecat înainte de a se asigura că
suntem în siguranță.

Noua noastră destinație

Iată-ne la noul albergue

Mulțumin taximetristei, achităm transportul și pornim spre ușa laterală,
unde în prag ne aștepta cel pe care ulterior vom afla că este patronul
pensiunii - restaurant Casa Manolo. De remarcat, restaurantul e închis
din cauza pandemiei. Ca să fiu fidel desfășurării evenimentelor, o
rugăm pe Maria să vină mâine să ne ia la ora 8,00 pentru a ne duce la
Presedo, locul de unde trebuie să intrăm în traseu.
Era să uit, pe drum vorbim cu Maria, care vorbește engleza fără cusur,
poate chiar mai bine decât engleza mea, și aflăm că locuiește la două
case de pensiune. Asta explică faptul că a trebuit să așteptăm 20 de
minute, și a sunat unde trebuia, căci patronul îi era vecin.
Intrăm și după formalitățile obișnuite, ne cazăm. Camera e de 15 stele,
lux împletit cu bun gust. De fapt meritam asta după lunga zi plină de
incertitudini și oboseală.
Suntem singuri în pensiune. O pensiune pentru noi. Așa trebuia să se
întâmple, în loc să dormim în unul din cele 8 paturi suprapuse, dormim
boierește într-o cameră cu grup sanitar propriu.
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Eu am spus întotdeauna: Spiritul Camino nu te lasă atât timp cât ești
pelerin, asta cu condiția să crezi că acest Spirit există. Uite, azi Spiritul
și-a făcută prezența.
Facem un scurt duș și cad secerat de oboseală. Reușesc să dorm
cam 2 ore. Cum se pregătea o mică revoltă în stomac, hotărâm să
coborâm să mâncăm la o terasă.
Pe partea opusă e o clădire ce seamănă mai degrabă cu un complex
comercial. Meson San Tirso, nu e supermarked, e totuși un restaurant.
Ne așezăm la o masă și comandăm clasica salată mixtă, cu cartofi
prăjiți și desigur bere.
În restaurant e destul de multă lume, toți cu masca pe față. Mi se pare
absurd să bei bere cu masca pe gură. M-am uitat special la cel din
fotografie. Cobora masca sub bărbie, lua o gură de bere, după care
”ridica” imediat ”pavilionul” peste nas. Asta da spălare de creier.
Guvernanții noștri sunt mici copii pe lângă spanioli.
Satisfăcuți gastronomic, ne întoarcem la pensiune. Oboseala începe
să își facă de cap. După o noapte în care nu am putut închide ochii,
după un drum plin de urcușuri și coborâșuri, după suspansul cu
cazarea, se pare că însumarea lor se pare că începe să își facă simțită
prezența.
Prânz domnesc la Meson San Tirso

A fost încă o zi minunată din viața mea. A fost încă un dar pe care mi lam făcut singur. Un dar din pleiada de daruri ce înseamnă să fi pelerin
pe Camino. Mă lungesc în pat și adorm instantaneu.
Noapte bună.
09 august 2020
A fost o noapte liniștită. Trei țânțari m-au atacat în reprize scurte. 2
dintre ei au decedat în urma a două comando organizate ad-hoc de
mine. Al treilea a mai încercat să atace, dar trăsesem pledul peste
cap, astfel că au pierdut ținta.

Noi suntem gata și Maria e la datorie

Am plecat la ora 8,00. A venit Maria și ne-a readus în punctul de unde
ne luase ieri. În scurt timp reintrăm pe traseu.
E răcoare, soarele nu a răsărit, sau stă ascuns după nori. Ne oprim
lângă un albergue, altul decât cel pe care îl știam noi. De fapt o
rugasem pe Maria să ne ducă până la intrarea pe traseu. De la
Presedo au mai fost 2 km până să întâlnim primele marcaje.

Carmen împreună cu Maria

Facem poze cu Maria, după care noi rămâne să o luăm la pas. Zărim
niște pelerini ce ieșeau dintr-o curte. Sunt pelerini. Mă apropiu și
constat că ieșeau dintr-un albergue privat, albergue de care nu știam
nimic. Dar cum tot răul e spre bine, întreb la recepție dacă e deschis,
și un bătrânel foarte antipatic îmi răspunde în spaniolă: NO, ceea ce
înseamnă în orice limbă: NU.
43

Ne despărțim de Maria dar nu înainte de a îi mulțumi pentru sprijin. De
fapt ne lăsase în Vizono. Frumos din partea ei.

Albergue Hospital de Bruma

O luăm la pas. E o dimineață destul de caldă ca să nu fie nevoie să
apelăm la jachete. Trecem de Leiro și ne trezim în fața unei noi dileme:
să continuăm spre stânga spre As Travesas, sau spre dreapta spre
Casa Julia? Ca bărbat, înclin să văd unde stă Julia, așa că o luăm pe
drumul spre dreapta. Se pare că acesta e varianta nouă pentru
pelerini. Pură curiozitate. Curând intrăm în Bruma. În fața noastră pare
a fi clădirea unui albergue. Așa și este. Este albergue Hospital de
Bruma. Din el ies 3 fete care se îndreaptă spre o clădire aflată peste
drum de albergue.
Hotărâm să urmărim îndeaproape traiectoria celor trei tinere, care
după toate aparențele erau pelerine și înoptaseră în acest albergue.
Nu vreau să cred că morocăneala celui de la recepția albergue să se fi
datorat faptului că nu suntem spanioli. Indiferent, suntem pelerini.
Constatăm că cele 3 fete ieșite din albergue ”închis”, se opresc în fața
uși unei terase. Cuvântul terasă în Spania nu implică întotdeauna un
spațiu exterior. Terasă e un local plasat între ”restaurant” și ”bodegă”.
Oricum, ceva unde se poate mânca și bea. Terasa e și ea închisă. Pe
orar scrie că ar trebui să se deschidă cam într-o jumătate de oră.
Avem două păsibilități: să așteptăm să se deschidă, sau să o luăm la
pas. Cum era de așteptat, zarurile aruncate ne conduc spre prima
variantă, așa că așteptăm deschiderea terasei.

Anunț mortuar

Ca timpul să nu fie pierdut inutil, mergem să ”vizităm” biserica din
localitate, evident închisă. Biserica San de Vizoño este o mică și veche
bisericuță construită în stil rural. În jurul ei sunt zidite multe
”garsoniere” ocupate de cei plecați. Sunt îngrijite, și au flori, cele mai
multe fiind flori proaspete, semn că cei plecați nu sunt uitați.
Pe ușa bisericii e prins, cu pioneze, un afiș din care reiese că ”El
Senor D. Jose Farina, în vârstă de 76 de ani a decedat”. Se anunță
data înmormântării, etc. etc. Mi se pare un gest de decență față de cel
plecat, să anunți evenimentul. Este un gest de respect pentru D. Jose
Farina, să înștințezi comunitatea că cel ce fusese vecinul lor a plecat
pe drumul ”fără de întoarcere”.

Micul dejun

Din nou la drum

Atât la catolici cât și la ortodoxi există expresia: ”... a plecat pe drumul
fără de întoarcere”. Interesant e faptul că acest drum e un început,
după care urmează un alt început, și așa mai departe. Cred că ar
trebui subliniat faptul că în anul 325, la Nicea, în Imperiul roman de
est, a avut loc un conciliu, în care 308 episcopi din tot imperiul, au
”cenzurat” vechile scripturi, din dorința de a crea o nouă religie, cu
care Împăratul Constantin să pună capăt revoltelor din imperiu dintre
creștini și păgâni. Cu acea ocazie s-a eliminat conceptul de
”reîncarnare”, precum și faptul că Isus o alesese pe Maria Magdalena
să conducă comunitatea abia creată, comunitate ce avea în prim plan
pe cei 12 apostoli, chiar dacă Iuda fusese ”exmatriculat”. Unul din
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elementele pe care cei 308 episcopi l-a cenzurat-o a fost tocmai
”reîncarnarea”. De ce? Deoarece asta scădea puterea noi biserici
create, puse în slujba împăratului. Drumul pe care pleacă cineva, nu e
un drum fără întoarcere, ci este un drum în care schimbăm ”carcasa
fizică”, căci credem sau nu, suntem nemuritori ca suflet. Nu mai reiau
acum cea de a doua măsluire a scripturilor privind rolul Mariei
Magdalena. Deci, dragi prieteni, drumul pe care temporar plecăm, nu e
fără de întoarcere. Drumul nostru e ciclic. Dorim să experimentăm în
lumea materială, analizăm rezultatele în lumea spirituală și ne
propunem o nouă perioadă de experimentare, apoi analizăm ce am
realizat și reluăm ciclul. Frica de moarte este frica cea mai răspândită,
deoarece ni s-a ascuns informația că suntem nemutitori. Trecerea prin
viața fizică nu e altceva decât o lecție în ”laboratorul” în care noi ne
desăvârșim evoluția spirituală.
Selfie de control

Ok, timpul a trecut destul de repede. Intrăm în terasă și ne bem, într-o
liniște deosebită, cafelele și mâncăm cei 4 biscuiți ce le însoțeau.
Hospital de Bruma este un sat de 40 de locuitori, aflat la altitudinea de
410 m deasupra nivelului mării, pe Calea Engleză, în municipiul Mesía
din Coruña. Aparține parohiei San Lourenzo de Bruma. Este situat la
41 km de Santiago. Foarte aproape de acest loc se alătură cele două
ramuri actuale ale Traseului Englez, provenind din orașele A
Coruña și Ferrol.
În trecut, pelerinii se adunau în parohiile Ardemil și Buscás, în
municipiul vecin Ordes sau în locul As Travesas, unde se află capela
și transeptul San Roque, în municipiul Carral, pentru a pleca de acolo
în pelerinaj. Cu toate acestea, principalul punct de întâlnire era deja
situat, în Evul Mediu, în Bruma, dovadă fiind faptul că aici este
singurul spital pentru pelerini documentat în ținuturile interioare ale
acestui traseu, după cele existente în câteva orașe de coastă.
O mențiune din 1175 atestă existența acestui spital, dar nu se
păstrează nimic din ea. Era un loc obișnuit de oprire pentru noapte,
deoarece de aici puteai ajunge la Santiago a doua zi. Se obișnuiește
să se considere actuala capelă San Lourenzo ca aparținând acestui
complex spitalicesc, la ieșirea din sat de-a lungul Camino.

În drum spre Ardemil

În 1124 este menționată existența peșterilor tâlharilor din aceste locuri.
Legende despre aceștia au fost legate de agresiunii asupra pelerinilor
și călătorilor. Cu scopul de a rezolva această situație, a apărut spitalul,
fiind promovat de Biserica Compostela și nobilimea locală, care,
de asemenea, a fondat templele din Santa Maria de Braña Longa și
San Nicolás, patronul pelerinilor. O comunitate de călugări veniți din
San Agustín s-a stabilit în zonă. În a doua jumătate a secolului al XIIlea, spitalul a devenit dependent de Biserica Compostela. Se crede că
împăratul Carlos I a petrecut o noapte acolo în 1520, venind din
Santiago și în drum spre A Coruña. Savantul Martín Sarmiento citează
deasemenea spitalul în călătoria sa prin Galicia din 1745.
Hospital de Bruma are acum un hostel public pentru pelerinii de la
mijlocul anilor nouăzeci, în memoria acelei unități istorice și pentru a
servi actuali pelerini.
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Înviorați atât de cafea, cât și de informațiile primite, o pornim la drum.
Drumul începe cu un urcuș. E destul de blând urcușul, dar tot urcuș se
cheamă că este. Un pâlc de case se profilează în zare. Când spun
”pâlc” trebuie să se înțeleagă că sunt mai mult de 3 case, dar nu 6,
căci în cazul acesta vorbim despre o localitate. În dreptul unei case se
află o oglindă retrovizoare, special montată acolo ca să putem face un
selfie prin care să se dovedească posterității că sunten în formație
completă până în acest moment.
Continuăm drumul care însoțește liziera unei păduri de eucalipt.
Copacii sunt încolonați perfect, dovadă că sunt deosebiți de
disciplinați. Privind printre 2 rânduri, observi că pe fundal se vede o
pată alungită, albă. Nu e o iluzie optică. Acolo se sfârșește pădurea și
se vede cerul.
În fața noastră e un grup de pelerini. Sunt 4, doi bărbați și două femei.
Trecem pe lângă ei, îi salut, dat nici unul nu răspunde. Ok, atâta pot
face ei acum, atâta fac. Ne continuăm drumul fără să punem la suflet
ignorarea cu care suntem tratați. Auzim conversația, sunt spanioli, și ...
nu sunt nici muți și nici surzi. Asta e, lumea e mare și nu toți suntem la
fel. Ori fi catalani? Cine știe?
Intrăm în Concello (municipalitatea) de Ordes. Pe drum întâlnim 2
pelerini pe biciclete. Pedalează cu o voință de fier, cu toate că drumul
este în pantă.
Biserica San Pedro de Ardemil

Intrăm victorioși în Ardemil. La biserică se strânsese oameni pentru
slujbă, așa că ne oprim și noi.
Numele ei amintește de o bătălie legendară împotriva maurilor pentru
a omagia cele o Sută de Fecioare. În localitate, maurii au ars o mie de
credincioși, aceștia fiind arși până la moarte (Ardemil -„o mie arsă”).
Intrăm în biserică. Lume puțină, datorită normelor de protecție sanitară
în vigoare. Preotul nu sosise. Facem câteva poze și plecăm, deoarece
simt un oare discomfort pe care îl producem sătenilor.

Cafe Bar Uzal

San Pedro de Ardemil este o parohie situată în județul nordestic Orders. Conform IGE, în 2018 avea 973 de locuitori (502 femei și
471 bărbați) distribuiți în 29 de entități de populație, ceea ce reprezintă
o scădere față de 1999 când avea 1.161 de locuitori. Când se vorbește
de ”entități de populație” se face referire la mici zone locuite arondate
unei primări.
Suntem tot în Ardemil. Ne apropiem de ieșirea din sat. O terasă
deosebit de interesantă ne atrtage atenția. Dacă nu ar fi
”aranjamentele” din jur, ar fi trecut poate neobservată. Un Turn Eifel
plasat pe o coloană dorică, un vas ceramic ce susține un copac, doi
țărani îmbrățișați, un tractor pe șine (vedere 3D), un dinozaur ce
mănâncă un pelerin rău, sunt doar câteva exemple din parcul în
mijlocul căruia e plasat Cafe Bar Uzal din Ardemil.
Ne așezăm la o masă pe terasă. La altă masă lângă noi este un grup
de 5 fete hotărâte să îl salute pe Sf. Iacob la Santiago. Râd, vorbesc
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tare, sunt vesele ca pelerine. Noi ne bem liniștiți cafeaua. Soarele e
sus pe cer și face ce știe el mai bine să facă, adică să dogorească.
Ne ridicăm, urăm Bon Camino pelerinelor și o pornim la drum. Poteca
iese din localitate.

Turnul Eifel pe coloană

”Ghiveci” cu pom

Dinozaur mâncând un pelerin rău

Tractor în acțiune

Drumul coboară. Intrăm în Mamoas (Ardemil). E un sătuc format din 6
case pricopsite. Sunt frumoase, bine îngrijite, cu un gazon englezesc,
chiar dacă suntem în Spania. Localitatea se află înconjurată de o
pajiște imensă. Pe pajiște, nu departe de poteca noastră, stau tolăniți
la soare 3 tauri uriași. Trebuie să recunosc că nu mai văzusem
asemenea exemplare de ” Mascul necastrat din specia taurinelor, cu
capul mare, pielea groasă, părul de pe frunte lung și adesea creț”
conform definiției DEX. Sunt imenși.

La un moment dat un indicator ne spune că mai avem 8 km până la
Buscas, sfârșitul etapei de azi. În același timp, un alt indicator, montat
perpendicular pe primul ne spune să o luăm la dreapta pentru a ajunge
la Hotel Barreiro. Bună întrebare, cine se jucase cu informațiile după
care am făcut programarea? Normal etapa se termina la Buscas, iar
rezervarea e făcută la Hotel Barreiro. Privesc în lungul primului
indicator, el urcă printre pășuni. Privesc în lungul indicatorului ce indica
Hotel Barreiro. Acesta coboară puțin apoi intră într-o pădure. Nici unul
și nici altul nu îmi inspiră încredere. Sunt nevoit să pun în funcțiune
logica mea de inginer. Fac următorul raționament imbatabil: Hotelul,
după programarea mea, este în Buscas, indicatorul îmi spune să o iau
la dreapta, deci Hotelul e în Buscas, dar indicatorul îmi atrage atenția
că există o scurtătură. Fantastic raționament, așa că o luăm spre
dreapta, cu direcția Hotel Barreiro.
Drumul coboară destul de abrupt, trecem pe lângă 3 case, așezate pe
partea stângă a drumului, case cu niște curți superbe și înconjurate de
garduri din fier forjat. Deodată drumul asfaltat se transformă în drum
forestier, totuși bine întreținut. Intrăm în pădure. Suntem singuri.
Undeva într-o poiană în mijlocul pădurii, un cal paște liniștit. E plăcut
prin pădure. Cam după o jumătate de oră de mers prin pădure, drumul
începe să urce brusc. Acum nu mai putem să ne întoarcem căci
merseserăm cam o oră de la indicatoarele buclucașe. Urcăm, nu se
vede vârful dealului. La un moment dat drumul se orește în gardul unei
biserici. Aflăm de la un localnic ce se uita uimit la noi, sprijinit de gard,
că hotelul e la 100 m. De la el aflăm că am ajuns în Cabeza de Lobo,
care e departe de Buscas, dar unde se sflă Hotel Barreiro, deci
programarea mea are și carențe.
Întradevăr, peste drum se ridică semețe, clădirile hotelului. Chiar dacă
nu suntem la Buscas, suntem acolo unde va sosi dragul nostru rucsac
mare, și unde vom dormi. Aflăm faptul că istoria hotelului începe în
anul 1875. Cam vechi, dar după cum arată a fost renovat de curând.
Traversăm strada, cum ar fi la noi de fapt o șosea județeană, și intrăm
înăuntru în restaurant. Prima impresie a fost că până aici, nu s-a
încumentat virusul să vină. Oamenii relaxați, în față cu o bere, vorbesc
între ei, se relaxează.
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Boi uriași

Mai avem 1,8 km până la destinație

Luăm legătura cu un ospătar care se oferă să ne pună în legătură cu
fata de la recepție, care la rândul ei este și barman. Asta da
eficientizare a muncii. Barmănița ne conduce într-o altă încăpere, ce
seamănă a recepție. Îi prezentăm argumentele care ne îndreptățesc să
obținem o cameră. În foarte scurt timp barmănița pe post de
recepționistă înțelege că avem rezervare. Acum că toate formalitățile
sunt încheiate cu succes, primim cheia corespunzătoare camerei
repartizate, urcăm cu liftul până la etajul 2, căci hotelul are și lift,
identificăm camera, deschidem și ..., bagajul nu este aici. Cuprinși de
o panică nedisimulată, coborâm tot cu liftul și încercăm să dăm de
recepționistă.
Cum această căutare considerăm că ar presupune un efort energetic
suplimentar, ne oprim mai întâi la bar pentru a consuma berea de bun
venit. Masa la care ne așezăm este în imediata apropiere a geamului
care ne desparte de exterior.
La un moment dat, rețin foarte clar că eram cam pe la jumătatea
paharului de bere, se oprește o mașină a Correos. Din ea coboară
șoferul, fără bagaje și intră la recepție. După câteva minute iese grăbit
și se îndreaptă către mașină. Scoate rucsacul nostru și îl aduce la
recepție. Se urcă în mașină și pleacă. Încerc să reconstitui cele câteva
minute scurse de la prima intrare a șoferului în recepție și ieșirea lui
oarecum precipitată. Se pare că intrase ca să verifice dacă noi suntem
întradevăr cazați acolo, apoi fiind sigur de existența noastră în zonă, sa întors la mașină și a adus rucsacul. Acest test îmi mărește și mai
mult încrederea în serviciile Correos.
Recuperăm entuziaști bagajul și urcăm în cameră. Acum ne putem
gândi la lucruri mai omenești, cum ar fi un prânz. Facem o mică
toaletare, ieșim din bocancii cei de toate zilele și intrăm în sandalele
cele de toate după amiezile, și coborâm să mâncăm ceva.

Prin pădure spre Hotel Barreiro

De data asta, auzind intențiile noastre, ospătarul ne conduce într-o
încăpere alăturată, încăpere unde toate mesele erau dotate cu fețe de
masă și tacâmuri învelite în șervețel. E clar pentru noi că am fost
conduși la un loc sigur în care se poate servi masa.
Se apropie de noi o ospătăriță, de data asta, gata să preia comanda.
Dacă a fost dezamăgită ce ceea ce am comandat, nu știu, știu însă că
ceea ce am comandat a fost gustos.
Curând, pe masă au apărut: pește la grătar (ptr. Carmen), o tavă mare
cu salată mixtă fără ton, un platou uriaș de cartofi prăjiți, pâine, și ...
bere. A fost o masă regală.
Satisfăcuți, urcăm, firește tot cu liftul, intrăm în cameră și mă trântesc
pe pat. Așa cum era deja tradiția, Carmen transmite către țară un
raport detaliat legat de traseul de azi. Ca informația să nu se piardă,
Carmen transmite raportul către mai multe ținte de comunicare.
Oricum e același raport, așa că nu e nevoie de redactări diferite.
Cred că am stat întins cam 2 ore. A fost o oboseală destul de mare,
dar peisajele au fost extraordinare, așa că a meritat efortul. Revăd în
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minte Casa Manolo și pe inimoasa Maria. Ce oameni superbi trăiesc
pe aceste meleaguri. Îmi amintesc de proiectul început de către
Asociația Prietenilor Camino. Încerc să îmi închipui cum ar fi reacționat
compatrioții noștri?
Vedeți, la spanioli e o tradiție de secole pelerinajul la Santiago de
Compostela, un pelerinaj cu substract religios, ori noi, ortodoxi, nu am
fost învățați de biserică să urmăm pașii unui sfânt, cum ar fi de
exemplu Sf. Iacob. E greu acum să creezi artificial o tradiție. OK, asta
e situația. Eu le urez succes, dar curând vor fi dezamăgiți de impactul
proiectului. Mai e un aspect de care trebuie să se țină cont, siguranța
pelerinului. Ca să forțez puțin nota, un pelerin singuratic ar putea intra
în pădure echipat și să iasă în chiloți, asta dacă e norocos.
Adorm în timp ce Carmen e în plină desfășurare a trimiterii de
rapoarte. A fost un somn odihnitor. E deja ora 18 când mă trezesc. Să
fi dormit atât de mult? Carmen e gata cu trimiterea în eter a raportului.
Îmi aduc aminte cât de dezamăgită era Carmen când un albergue nu
avea Wi-fi, aici însă are legătură perfectă de internet.
Coborâm să facem un pic de mișcare și să servim cina. Hotelul e
plasat la ieșirea din localitatea Leiro, la marginea șoselei. Un parcaj
mare pentru tiruri se învecinează cu hotelul, semn că e un popas
frecvent pentru șoferii de tir.
Prânz bogat și ...

... cină săracă

Acum știm protocolul. Ne îndreptăm spre sala cu mese acoperite cu
fețe de masă și dotate cu tacâmuri. Surpriză, sala e goală. Întrebăm un
ospătar dacă putem servi masa? Răspunsul acestuia devine usturător
pentru stomacurile noastre, pregătite pentru un meniu similar cu cel de
la prânz, citez: ”bucătăria e închisă până la ora 21”.
Cam neplăcută situație. Ce să facem, acceptăm situația și ne
îndreptăm către bar. Nu puteam încheia ziua cu un eșec, așa că ne
așezăm la o masă și comandăm bere. Cel puțin așa să mai ”îndulcim”
situația.
Am băut berea într-o relaxare totală. Ca să urcăm în cameră și să ne
culcăm, era cam prea devreme. Mă uit la mușterii din jurul meu. Sunt
numai bărbați. Citesc pe chipul lor lipsa hotărârii de pleca acasă. Întrun târziu dovedim berea, ne ridicăm de la masă și încet ne îndreptăm
spre cameră. Urmează un foarte scurt P.S. la raportul transmis la
prânz de Carmen. Ne culcăm.
Noapte bună.
10 august 2020

Gata de plecare

A fost o noapte superbă. Pe tavan erau 2 guri de aerisire, un fel de aer
condiționat, a cărui temperatură o puteai regla între 5o - 30o. Genial.
Noi, ca tăntălăii, am deschis geamul ca să se răcorească în cameră,
înainte de a descoperi soluția cu aerul condiționat, așa că ne-am
pricopsit cu un țânțar ca musafir. Imediat s-a constituit o celulă de criză
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care a decis cu unanimitate de voturi, exterminarea intrusului folosind
mijloace de forță, adică șapca mea de pelerin, asta fiind cea mai
precisă armă în lupta om - țânțar. Lupta s-a încheiat cu un succes
planetar.

Aliniere perfectă

După încheierea luptei s-a așternut o pace ambientală și am adormit
instantaneu, și am dormit buștean până azi dimineață când am fost
tulburat de telefonul lui Carmen, care vestea momentul în care trebuie
să te scoli, chiar dacă nu dorești asta.
Eu m-am învelit cu cearceaful, în timp ce Carmen și-a pus un pled pe
ea, deoarece ulterior m-am prins că termostatul era reglat pe 15o, cam
răcoare. Constatarea am făcut-o cam pe la ora 2 în noapte, când
dârdâind de frig m-am învelit și eu cu o manta (pled) și am închis aerul
condiționat. Concluzia finală: a fost o noapte recomfortantă, asta,
bineînțeles, după ora 2.

La indicațile prețioase ale lui Carmen, modific ora de sculare de la 7,00
la 6,30. Fantastică luciditate. E drept că avem de recuperat și cei 1,8
km, distanța din poteca Camino și Hotelul Barreiro.

Selfie de verificare echipă

Cei în drept, adică Carmen, se ocupă minuțios cu plasarea lucrurilor în
rucsacul mare și cele 2 rucsace pe care le purtăm cu noi, rucsace ce
conțin actele și obiectele de strictă necesitate. Ca să fiu mai concret,
fiind o activitate de o importanță crucială, această sarcină a fost
preluată, prin asumare directă, de către Carmen.
Afară e încă întuneric. După ce bagajele sunt în ordine, facem un duș,
ne echipăm și la ora 7,38 precis, depunem la recepție rucsacul mare și
plecăm.
Trecem pe lângă bisericuța din marginea pădurii pe lângă care
trecusem ieri și intrăm în pădure. E destul de răcoare. Drumul prin
pădure e mai ușor decât ieri, deoarece coborâm. Frumos început de
traseu.
A început să burnițeze ușor, să sperăm că nu ne vom trezi cu o ploaie
care să ne strice ziua. Parcurgem cam într-o jumătate de oră cei 1,8
km până la răscrucea care ne-a direcționat spre hotel.

Începe urcușul

Mai sunt 35,068 km până la Santiago

Trecem prin Buscas și intrăm pe traseul ce duce la Sigueiro. Începe
urcușul cel de toate zilele. Evident că după urcuș începe coborâșul,
apoi din nou urcușul ... și tot așa. Suntem la km 35,841 de Santiago,
dar pentru noi Santiago e doar o localitate de etapă, căci vom continua
călătoria până la Finistera și Muxia.
Intrăm în localitatea Porto (Ardemil). Porto este o mică localitate,
îngrijită și curată. Porto e o localitate plasată într-o poiană în mijlocul
pădurii. Palmieri îngrijit tăiați, dau aspectul unor dopuri de sticlă
proaspăt scoase. O mică bisericuță cu o antenă TV pe turnul
clopotniței, parcă ne urează Bon Camino.
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Ne continuăm drumul prin localitatea ce e constituită din 6 case, și ni
se oferă oportunitatea de a verifica optic componența echipei. După
analiza materialului foto, constatăm faptul că structura echipei a rămas
neschimbată de la plecare, lucru pe care îl vom sărbători cu o bere
atunci când vom ajunge la Sigueiro.
Poteca începe să urce prin pădure. E încă răcoare, așa că nu am
renunțat la scurte. Intrăm în localitatea Carballeira (Ardemil). Stau și
mă întreb: unde a dispărut precizia spaniolilor în a face
recensământuri?

Un relaxant mic dejun

Interesant aranjament floral

Mersul prin pădure e recomfortant, odihnitor. Redescopăr jocurile din
copilărie, de pe dealurile din jurul Sighișoarei, când ”jucam fotbal” cu
frunzele căzute pe cărare. Pe vremea aceea joaca noastră era prin
pădurile Sighișorii, o copilărie pe care mulți copii din vremurile noastre
ar trebui să o invidieze. Realitatea e că acum copiii ”sar” peste
perioada când se simțeau ”liberi”. Acum copiii aproape au sărit și peste
adolescență. Unde sunt expedițiile la Gura Zmeilor de lângă
Sighișoara? Unde sunt ”partidele” de pescuit organizate pe Târnavă cu
verii mei și cu Șuli, Șuli fiind prietenul nostru sas, membru de bază al
grupului? Unde sunt acele clipe de libertate sufletească când alergam
pe potecile de pe dealurile Sighișorii? Unde e ziua în care am aruncat
undița în Târnavă, zi când am prins un monstru? Era o vietate uriașă
cu o gură imensă, cu dinți fioroși, monstru care m-a făcut să dau
drumul undiței în apă, cu pește cu tot și până acasă nu m-am oprit din
fugă. După aceea am aflat că prinsesem unul din bătrânii somni ce își
duceau veacul printre rădăcinile copacilor ce însoțeau albia Târnavei.
Dacă ascultați un tânăr de azi povestind întâmplări din copilăria lui, v-a
vorbi de jocuri pe calculator, discoteci, vă va povesti impresii de la
Heavy Metal Music Festivals. Asta e copilăria lor. Eu mulțumesc
Universului pentru că mi-a îngăduit să am o altfel de copilărie. Și ca
totul să fie perfect, am fost ”împins” să merg la Liceul Militar Dimitrie
Cantemir, de la Breaza. Dar asta e o altă etapă definitorie în formarea
mea ca om.
Să revenim la jocul meu cu frunzele căzute pe poteca ce traversează
pădurea. E un joc, recunosc copilăresc, dar deosebit de recomfortant.

Un indicator ne anunță că ne apropiem de Margarida (Buscas).
Localitatea e mai mărișoară, are și o unitate de pompieri, dar tot nu
știm câți bărbați și femei locuiesc la un moment dat în localitate. O
bornă kilometrică specifică Camino ne informează că mai avem 35,068
km până la Santiago de Compostele. Oricum și asta e o informație pe
cât de utilă, pe atât de precisă.
Pentru unii din noi temperatura exterioară a crescut suficient pentru a
renunța la scurtă, pentru alți nu încă. Intrăm în A Rua și cum am o
bună ținere de minte, realizez că în pelerinajul nostru, am uitat de
micul dejun pentru azi.
Cum Dumnezeu face cuib cioarei oarbe, ne trezim în fața Cafe-Bar
Novo (A Rua). O invitație mai tentantă nici că se putea. Intrăm, puțină
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lume, marea majoritate bărbați veniți să își bea cafeaua și să intre în
posesia ultimelor știri din ziare. E interesant, toate barurile / terasele
au ziare proaspete, așa că omul nu e nevoit să își facă abonament la
ziare, e suficient să vină la bar și împușcă doi iepuri dintr-o dată: beau
cafeaua și citesc ziarul. O constatare, nu am văzut clienți cu băutură
alcoolică în nas. Toți se rezumă la cafele, lucru pe care îl facem și noi.
Un croassant și o americană, și suntem din nou gata de drum.

Biserica San Pelayo de Buscas

Drumul ne poartă printr-o localitate plină de flori, dar lipsită de oameni,
cu excepția celor întâlniți la bar. Oricum, localitatea nu duce lipsă de
fantezie. Într-o curte, în scorbura unui bătrân copac, proprietarii
plantaseră un alt copac. Deci cel vechi, grație inspirației stăpânului a
devenit gazdă pentru un copac nou. Nu știu dacă noul venit e un
copac, sau e doar un arbust, importantă e ideea.
Drumul cotește spre stânga, pe strada principală a Rua (Buscas).
Trecem pe lângă Biserica parohială San Playo de Buscas. E închisă,
dar aflăm câte ceva despre ea.

Modernizări șosea. Pistă ptr. pelerini

Biserica romanică San Paio de Buscás, are o singură navă și absidă
dreptunghiulară. Ea a fost restaurată în secolele XVIII și XIX. Pe
frontispiciu se poate vedea o imagine a sfântului (1737) cu palma
martiriului și pumnalul tăindu-i gâtul. Templul este de origine romanică,
dar a suferit reforme în secolele XVIII și XIX. Zidurile, așa cum se
întâmplă adesea în Galiția, sunt realizate din granit, piatră dură,
definind un singur naos cu acoperiș în două ape. Ușa este încadrată
de arhivolte care împodobesc un arc de semicerc, urmărit de sus de o
mică fereastră dreptunghiulară. Clopotnița are corp dublu, cu două
arcuri semicirculare și o coroană triunghiulară.
Ne continuăm drumul spre Vilarino (Buscas). Pe drum întâlnim o fată
singură. Aflu că e din Catalonia, asta după ce apucasem să îmi expun
teoria mea despre cataloni, care sunt reci și distanți. A fost o gafă
cosmică. Fata nu s-a simțit lezată, asta după ce am încercat să dreg
busuiocul, afirmând că sunt reci și distanți doar față de străini. oricum
gafa rămâne gafă.

Din nou urcăm

Fata ne propune să o luăm prin pădure, pe o potecă nemarcată, asta
ca să scurtăm traseul. La auzul cuvântului ”nemarcată”, Carmen mă
anunță că se va folosi de dreptul ei de veto, așa că fata o ia înainte
prin pădure, în timp ce noi o luăm pe marcaj pe poteca ce însoțește
autostrada. Nu înțeleg teama lui Carmen de necunoscut? Fata avea o
aplicație pe GPS, deci nu ne ”aruncam de pe pod”. Dar asta e situația.
Când ești echipă trebuie să îți asumi și sucesele și riscurile.
Drumul devine obositor, alternează urcușuri prin pădure, drumuri
forestiere și zone paralele cu autostrada. Intrăm în Vilarino (Buscas), o
localitate situată de panta unui deal. Încep să mă indispun, nici aici nu
se știe câți bărbați și câte femei are localitatea.

Un locuitor blând al muntelui

La ieșirea din localitate e șantier mare. Întreb un muncitor ce se
construiește, căci șoseaua e super și un trafic aproape inexistent.
Primul ”răspuns” a fost un semn de întrebare citit în ochii
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interlocutorului. Îmi încerc norocul cu altul. Rezultatul e identic. Din
staful care supraveghea acțiunea, dau de o domnișoară, foarte
implicată în șantier. De la ea aflu că lățesc șoseaua cu o pistă pentru
pelerini. Auzi domnule, pistă pentru pelerini și la noi mai sunt străzi
pline de noroaie, unde, în plin București?

Cafe Bar O'Cruceiro

Drumul trece pe lângă lizieră

Asta se întâmplă pe șosea, dar drumul nostru intră din nou în pădure.
S-a încălzit binișor. Începe un urcuș total neprietenos. Important este
că urmărim consecvent marcajul, așa că nu mai e nevoită Carmen să
abuzeze de dreptul ei de veto.

Se pare că am ajuns în vârful dealului, urcușul s-a mai domolit. De pe
o potecă a pădurii apare un localnic, un adevărat urmaș celt, însoțit de
un câine. Mă apropiu de cei doi. Cu coada ochiului observ cum
Carmen se caută după ”cartonașul roșu”. Ea e foarte sperioasă de
animale. E un lucru dovedit. Omul în momentul în care îi e frică,
secretă un miros specific, pe care animalele îl percep, miros care le
generează o stare de agresivitate. Uite, eu nici acum nu am voie să
intru la Carmen la țară în curte, înainte de a lega câinele, faimosul
Gelu. Am explicat că e inutil, dar degeaba. Ignor eventuala
admonestare a lui Carmen, mă aplec și încep să mângâi câinele. O
plăcere nedesimulată îl cuprinde. Coada lui devine morișcă, atât de
bucuros este. Se simte fericit că e întâmpinat cu dragoste.
E important să înțelegem faptul că orice animal are, ca și noi, un suflet.
Fiecare animal are, ca și noi, sentimente. Fiecare animal înțelege
intenția omului, fără ca acesta să scoată o vorbă. Omul trebuie să fie
prietenul câinelui, nu dușmanul lui, și atunci totul e OK. Fiecare gând,
chiar nerostit, posedă o amprentă energetică care se transmite.
Animalul recepționează unda de energie și o interpretează pe baza
”dicționarului” existent în subconștientul lui.
E recunoscut faptul că orice câine este fidel celui pe care îl simte ca
prietenul său. Câini au o foarte mare calitate: nu uită. Dacă ai devenit
prietenul unui câine și lisești 10 ani sau mai mult, la întoarcere te
recunoaște și se bucură că te revede.

Prin tunel de crengi

Poteca se strecoară printre liziera pădurii și un lan imens de porumb.
Interesant e faptul că porumbul cultivat este pentru furaje și nu pentru
știuleți.
E cald, căldura aproape că generează discomfort. Bine că intrăm din
nou în pădure. Ce ne-am face fără ptotecția ei? Ne apropiem de
Merget. Sătucul e animat. Se scot cartofii la lumină. Ne oprim lângă o
fermă și rugăm gazda să ne permită să facem poze cu cei ce strâng
cartofii. Unii scot din brazdă cartofii, alții îi sortează. Diviziunea muncii.

Capilla de N. Senora de la Merged

Trecem pe lângă Capilla de N. Senora de la Merged, care bineînțeles
că e închisă. Dacă îmi aduc bine aminte pe Camino francez, în 2017,
m-am împrietenit cu Carlos, tânăr preot catolic din Madrid, venit cu un
grup de copii pe Camino. Discutând despre bisericile multe închise,
mi-a explicat că e o ”penurie” de preoți, fapt care a dus ca un preot să
slujească la mai multe biserici. Sunt din ce în ce mai puțini tineri care
să accepte celibatul pentru a deveni preoți.
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Drumul trece pe lângă liziera pădurii. Șoseaua e perfectă. Ca semn al
griji pentru starea carosabilului, autoritățile au dispus refacerea
marcajului pe șosea. La un moment dat, banda continuă din stânga e
întreruptă, semn că e permisă virarea la stânga. Dar ... spre stânga nu
e nici măcar o potecă, doar pădurea. Stau și îmi pun întrebarea, care e
sensul marcajului? Singura explicație poate fi existența unui plan
urbanistic care să prevadă ca într-un viitor să se construiască o șosea
care să traverseze pădurea. Sigur e faptul că încă nu s-a licitat studiul
de fezabilitate.

La cules de cartofi

Trecem podul de peste autostradă și intrăm în Sigüeiro, finalul etapei
de azi. De fapt intrăm în zona industrială a orașului. Pe partea dreaptă
a șoselei se ridică o imensitate de clădiri. Nu îmi dau seama dacă sunt
hale de producție sau depozite, oricum, se întind pe o lungime de 300
m. La prima intersecție o luăm la dreapta. Localitatea e mărișoară, cu
străzi curate și oameni mascați, ca să zic așa, ”până în dinți”, astfel
încât numai prin îmbrăcămintea lor poți distinge, și asta cu
aproximație, dacă e bărbat sau femeie. Nu știu dacă dau dovadă de o
disciplină intrinsecă, sau e spălare totală de creier.
Potrivit IGE, în 2018 Sigüeiro avea 3.845 de locuitori (1.921 bărbați și
1.924 femei), și este capitala administrativă a municipiului.
Până în 2005 existau oficial două locuri cu numele de Sigüeiro în
municipiile Oroso și Santiago de Compostela. Decretul 25/2005 din 3
februarie ( DOG nr. 34 din 18 februarie) a încorporat locul municipiului
Santiago în municipiul Oroso deoarece, așa cum se menționează în
acest decret, „în prezent Sigüeiro este configurat ca singurul nucleu
urban, integrat de Sigüeiro de Oroso și Sigüeiro de Santiago de
Compostela". Paradoxal, în nomenclatorul Xunta de Galicia ambele
locuri continuă să apară în 2015 în fiecare municipalitate, fapt care
este în contradicție cu Decretul numit anterior.

Marcaj: ”stânga potecă în pădure”

Ecleziastic, Sigüeiro aparține parohiei A Barciela al cărei teritoriu este
împărțit între municipalitățile Oroso și Santiago de Compostela.

Capitala Consiliului Oroso (7.328 locuitori), Sigüeiro este situat pe
malurile Tambre, la granița cu Santiago de Compostela. Tocmai acea
graniță naturală unde se află cel mai emblematic element al locului
este podul medieval, datând din secolul al XIII-lea. Deși a fost refăcut
în diferite etape, nu s-a putut realiza în final drept un reper arhitectonic.
Dezacordurile dintre administrațiile locale și regionale au dus la un
eveniment neobișnuit la porțile Compostela. Sigüeiro nu are încă un
adăpost public și nici consiliul nu oferă facilități oficiale pelerinilor, în
așteptarea unei soluții rapide a conflictului. Prin urmare, nu va exista
altă opțiune decât să folosim cazările private sau să trecem într-un
ultim efort până la sfârșitul Camino. Această situație m-a determinat să
fac rezervare la un albergue privat.

Eu între palmieri

Dar să ne reîntoarcem la dovezile istorice care consființesc existența
orașului, ultimul popas înainte de a ajunge la Santiago de Compostela.
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Primele rămășițe arheologice găsite în municipiu datează din perioada
megalitică, cum ar fi dolmenul Vilar de Arriba găsit în Deijebre.
Din cultura Castro, a Villalbarro castros din Deijebre și Marzoa ies
în evidență și rămășițele așa-numitul Recouso Tezaur, găsit în
Marzoa, datat între secolele V și IV îHr., care constă dintr-un set de
lanțuri și pandantive din aur. Este posibil ca orașul Sigüeiro să fi fost
de fapt castrul roman Trigudum, situat pe drumul roman de
la Braga la Astorga.
Pod în mijlocul păduriiii

În Evul Mediu a făcut parte din jurisdicția Montaos, precum și din
teritoriile Trazo și Orden. Această jurisdicție acoperea zona de la râul
Tambre până la Muntele Xalo. A existat cel puțin din 1124, data la care
a fost semnată o donație din partea regelui Alfonso al VII-lea către
episcopia compostelă. În acest loc a fost construit un pod în secolul al
XIV-lea, din ordinul lui Fernán Pérez de Andrade, El Bueno. Așanumitul drum de pelerinaj englezesc către Santiago a trecut și trece
prin acest municipiu. În timpul Vechiului Regim, parohiile care
alcătuiesc municipiul Oroso aparțineau jurisdicției Folgoso, domnia
contelui Altamira, jurisdicției Mesía, administrată de arhiepiscopul de
Santiago de Compostela și Sigüeiro do Deán, sub domnia decanului
din Santiago de Compostela.
Proclamarea constituției din 1812 a însemnat abolirea regimului feudal
și înlocuirea acestuia cu o administrație teritorială. La acea vreme, au
fost create municipalitățile Pasarelos și Oroso.
În 1823, regele Fernando al VII-lea a abrogat constituția, fapt care a
dus la suprimarea acestor municipalități și la restabilirea regimului
senorial. Recuperarea definitivă a municipalismului a avut loc în 1835,
când a fost stabilită municipalitatea cu limitele sale actuale. În 1846 au
avut loc la Oroso confruntările între forțele loiale guvernului și cele ale
liberalilor rebeli sub comanda colonelului Miguel Solís lângă podul
Sigüeiro. Rebelii pierd bătălia și vor fi împușcați în Carral.
Tumultoasă istorie, dar ... o altă revoltă e pe punctul de a exploda. Nu
se va solda cu morți reali, ci cu morți de foame, așa că cel mai
important obiectiv este găsirea grabnică a albergue.
Intrăm practic în orașul modern trecând printr-un parc imens, străbătut
de pâraie mici, dotate cu podețe. Parcă ai intrat în pădurea lui Hans și
Gretel.
Începe sondarea cunoștințelor localnicilor legate de existența albergue
Miras. Grea și solicitantă acțiune. Nu tu polițai care să te îndrume
competent, nici locuitori cu minime cunoștințe de engleză. După cca. o
jumătate de oră de tatonări, îmi vine ideea de a arăta trecătorilor lista
mea cu rezervări, unde este trecută și adresa.

Atracțiile localității Sigueiro

Brusc se face lumină. Primim indicații prețioase și o pornim pe strada
principală. La capătul ei, acolo unde se unește cu șoseaua județeană,
identificăm pe stânga, la parterul unei clădiri impozante, ușa de intrare
în albergue. Ușa reprezintă o vedere exotică, greu de identificat fără
ajutorul unui localnic. Încercăm ușa, e încuiată. Batem, doar, doar ne
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aude cineva. Nimic. De ușă se apropie un tânăr pe bicicletă. Coboară
și cu o trusă de scule în mână, se apropie de ușă. Rezultat identic cu
încercarea noastră. Scoate din buzunar un telefon, vorbește cu cineva
și în 4 minute, faimoasa ușă se deschide. Tânărul intră, dar avem și
noi timp să informăm doamna din ușă că avem rezervare aici.
Doamna ne poftește să intrăm, urcăm la primul etaj și îndeplinim
formalitățile. Suntem conduși în dormitor. Sunt 16 paturi suprapuse.
Suntem singurii pelerini până în acest moment. Să sperăm că nu vom
fi atât de ghinioniști încât să ne trezim cu colegul de cameră, cel cu
mașina de sforăit, sau cu vreun adept al tehnicii de sforăit.

Albergue Miras

Alegem paturile, căci avem de unde și ne trântim puțin. Rucsacul nu
ajunsese încă. Azi Carmen a planificat să spele rufele, deoarece
albergue avea și mașină de spălat și mașină de uscat rufe.
Cum tensiunile sociale din stomac riscau să se transforme într-o
revoltă greu de potolit, decidem să coborâm în oraș ca să mâncăm
ceva. În oraș sunt multe terase deschise. Intrăm în restaurantul
Cafeteria Vda. de Nouche. Mâncarea e super, berea e super iar prețul
e super de mic.
Comandăm clasica salată mixtă cu cartofi prăjiți și bere. Toată
mâncarea a fost deosebit de gustoasă, iar serviciul ireproșabil. După
masă ne reîntoarcem la albergue. Brusc, programul de a spăla rufele
se modifică substanțial. Printr-un ordin de ministru al igienei, Carmen
decide să amânăm cu 2 zile operațiunea, adică după ce plecăm din
Santiago de Compostela. Între timp apare și rucsacul mare.
Conform aceluiaș ordin, spălatul este înlocuit cu relaxare. Nu au fost
interpelări legate de modificarea programului, așa că, în consecință,
dormim cam 2 ore. A fost un somn reconfortant.

Prânz la Cafeteria Vda. de Nouche

Somnul a fost super, relaxant și binevenit. După somn decidem și
chiar executăm o vizită în oraș. Intrăm în magazine, fericire pe
Carmen. Ea e entuziasmată să viziteze magazinele. Nu cumpără, doar
se uită. Pe mine mă exasperează această formă de ”shopping”. Eu
știu, vrei ceva, intri, cumperi și pleci, dar în cazul lui Carmen, vizita prin
magazine e un veritabil test atât de răbdare, cât și de anduranță.

Orașul e frumos, aliniat de o parte și alta a străzii principale. Un parc
minunat este plasat pe latura stângă cum venim spre albergue. O bază
sportivă plină de copii alungă liniștea parcului cu larma lor. E clar, nu
poți juca fotbal fără să țipi. Părinții sporovăiesc pe bănci, nici urmă de
viruși.
Parcul e plin de mici opere de artă, presărate printre băncuțe cochete.
Grupuri, grupuri sporovăiesc. Curios, în parc se pare că nu sunt viruși,
căci nimeni nu poartă mască.

Opere de artă stradale

Timpul trece, dar noi parcă nu observăm asta. Carmen mai are de
vizitat câteva magazine. La un moment dat, sătul până peste cap de
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”shopping”, mă uit la ceas. E deja ora 19,19. I-au cuvântul și anunț
suspendarea sesiunii de shopping. E o oră potrivită pentru cină.
Ne reîntoarcem la terasa unde luasem prânzul. Personalul se
schimbase. Găsim o masă liberă și fericiți, comandăm cina. Pe masă
apare o farfurie imensă cu salată mixtă, fără ton, și două farfuri imense
cu cartofi prăjiți, pe care tronează două ochiuri imense. Carmen
înlocuiește ochiurile cu pește la grătar. Bineînțeles că din meniu nu
lipsește berea. E atâta mâncare încât ar fi suficientă pentru a potoli
foamea unui pluton întreg.

Sigueiro, oraș nostim

Satisfăcuți, ne îndreptăm spre albergue. Sper să fim tot singuri, ca să
nu trebuiască să asist la un concert total incompatibil cu un somn
liniștit și odihnitor.
Ne așezăm în pat și brusc încep să se perinde prin fața ochilor semi
închiși, momente ale etapei de azi. Revăd câinele ce se bucura de
atenția mea, dar și gafa monumentală legată de ospitalitatea
catalonilor. Oare unde o fi ajuns fata? Se pare că își dorea să ajungă
azi la Santiago de Compostela.
E răcoare în dormitor, dar nu e frig. Deschisesem unul dintre geamuri
ca să intre aer proaspăt, dar nu îl las deschis de teama țânțarilor.
Pentru orice eventualitate mă acopăr cu un pled. Pled în spaniolă se
traduce prin ”manta”. Ce legătură are mantaua cu pledul, nu știu, dar
indiferent cum îi spui, ține de cald.
Noapte bună.
11 august 2020
Frica de țânțari ne-a făcut să ne culcăm cu geamul închis. Pe la ora 2
parcă nu mai aveam aer, așa că am redeschis geamul, cu toată teama
unui atac iminent al cohortelor de țânțari. Se pare că țânțarii nu au fost
pe fază, așa că înafară de tirurile ce treceau pe stradă, nimic nu a
reușit să îmi tulbure somnul.

Cină bogată

La ora 6,50 ne sculăm, facem un duș superb și la ora 7,31 suntem
gata de drum. Astăzi e o zi mare. Eu îl voi saluta pe Sf. Iacob pentru a
patra oară, iar Carmen a treia oară.
Pe drum ne întâlnim pe fata din Catalonia. În fața noastră apare și
grupul de patru din Valencia. Ne salutăm și fiecare intră în ritmul lui de
mers.

Gata de plecare

Traversăm râul Tambre pe un pod relativ nou. Un panou de informare
turistică ne certifică faptul că suntem pe drumul bun, suntem pe drumul
ce ne va duce la Santiago de Compostela. Acum când scriu aceste
rânduri îmi amintesc faptul că la Santa Marina, eu fiind pe primul meu
Camino, după slujbă preotul a strâns toți pelerinii care participaseră la
Misa din ziua aceea. A fost o discuție, hai să îi spunem de socializare.
Eram cam 18 pelerini, preponderent tineri, și ne-a întrebat dacă știm
ce înseamnă Compostela. Absolut nici unul nu a știut. Răspunsul era
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simplu: Compostela = Câmpul cu Stele. Am rămas șocat cum nici
măcar unul din tinerii de față nu știau răspunsul. Printre ei erau și 3 - 4
tineri spanioli. E clar faptul că pentru tineretul zilelor noastre, cultura
generală este o disciplină total neatractivă.
Trecem podul, dar acea situație încă mai dăinuie într-un sertăraș al
amintirilor mele.

Traversăm Rio Tambre

Drumul începe să urce. Bine că suntem protejați de razele unui soare
nemilos. Până acum am fost feriți de ploaie. Ieșim din pădure și un
indicator ne avertizează că în curând vom intra în satul A Caluba. Așa
cum era de așteptat, intrăm în sat, dar nici urmă de rezultate ale
recensămintelor de populație. Cum să treci așa nepăsător printr-o
localitate, fără să ști câți bărbați și câte femei locuiesc aici? Cum poți
să traversezi localitatea, fără să cunoști dinamica în timp a populației?
Din cauza asta simt un discomfort de ordin intelectual.
Ce să facem, ne continuăm drumul și intrăm în Vila de Marantes.
Poate aici am norocul să îmi îmbogățesc cunoștințele legate de
evoluția populației Spaniei.
Uraaaa! San Vicente de Marantes este o parohie situată în
municipiul Santiago de Compostela. Potrivit IGE, în 2018 avea 382 de
locuitori (186 bărbați și 196 femei) distribuiți în 11 entități de populație,
ceea ce reprezintă o scădere față de 1999 când avea 389 de locuitori.
Mă simt satisfăcut. Acum știu că în 2018, localitatea avea mai multe
femei decât bărbați. Vremea e superbă. În zare se văd munții acoperiți
de zăpadă. Drumul coboară, în față se văd pâlcuri de case, semn că
ne apropiem de o localitate.
Da, trecem prin Marantes și ne continuăm drumul spre Santiago de
Compostela. Trecem pe lângă un lan de porumb furajer, unde o
domnișoară îmi fură instantaneu inima. Dragoste la prima vedere.
Brunetă, cu pălărioară, stătea la marginea lanului singurică. Îi cer
permisiunea de a face o poză cu ea, primesc acceptul, fac poza și îmi
continui drumul. Ea rămâne tot singură la marginea lanului în
așteptarea unui Făt Frumos care să o răpească pe un cal alb.
Intrăm în Vila Fernandez. E o localitate aproape pustie. Casele sunt
pline de flori, dar nu vezi picior de om nici cu și nici fără mască.
Trecerea prin localități pusti îți crează o stare de tristețe, chiar dacă
casele sunt îngrijite și pline de flori.

Drumul alternează între pădure și șes

Începem să coborâm. Drumul e bun, și noi optimiști. Azi îl vom
revedea pe Sf. Iacob. Azi vom intra în posesia certificatului de pelerin.
Chiar dacă mai încercasem această emoție, de fiecare dată ești
cuprins de aceeași stare.
Intrăm din nou în pădure. Copacii stau încolonați ca la paradă.
Păsărelele cântă și totuși e o liniște desăvârșită. Liniștea provine din
interior, fiind o liniște datorată faptului că întregul arsenal de gânduri a
fost blocat, undeva în afara mea. Vedeți acesta e misterul Camino.
Oricine devine pelerin nu numai fizic, ci și cu sufletul, experimentează
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această stare. E o stare de teleportare din viața cotidiană într-o lume
plină de armonie. Sunt stări foarte greu de descris în cuvinte, ele
trebuiesc trăite pentru a putea fi înțelese.
Ieșim pentru puțin timp din pădure și soarele nemilos nu ne iartă. De
abia așteptăm să ne ascundem din nou sub coroanele copacilor.
Ne apropiem de Santiago, mai avem puțin și intrăm în suburbiile
orașului. Trecem prin Cortos în ritm susținut. Apropierea de Santiago
îți generează o stare euforică. Este pentru a patra oară când ajung la
Santiago, și de fiecare dată simt aceeași nerăbdare, cu toate că deja
cunosc orașul. Mă simt la Santiago ca acasă.
Dar până la Santiago, trebuie să trecem prin La Meira și Vilasuso.
Sunt 2 localități mici, cochete dar lipsite de oameni. Sper să nu se fi
speriat de noi, auzind că vom trece în drum spre Santiago.
Dragoste la prima vedere

Intrăm din nou în pădure. Vremea e frumoasă, drumul bun. Sub
coroana copacilor nu simțim dogoarea soarelui. Zăresc în depărtare un
pelerin care se odihnea la rădăcina unui copac. Cam ciudat mod de
odihnă când mai sunt 12 km până la Santiago. Ne apropiem și constat
că e fata din Catalonia. Nu se odihnea, aștepta 2 prietene. Ne salutăm
și o luăm din loc, prietena cataloneză rămânând să își aștepte în
continuare prietenile.
La un moment dat, în plină pădure, apare un indicator care ne
avertizează că am pătruns pe teritoriul ”Babei Cloanța”. Ciudat
avertisment. M-am oprit să mă conving că indicatorul o vizează
întradevăr pe Baba Cloanța. Da, așa este. Vezi dacă ne-am fi luat
după fata cu GPS-ul, poate am fi evitat zona. Cu inima relativ strânsă
o pornim totuși încrezători înainte.
Înaintea noastră mai sunt pelerini, deci nu ar fi motive de îngrijorare.
Drumul se lățește, semn că în curând vom intra într-o zonă locuibilă.
Un izvor ne îmbie să ne reîmprospătăm provizia de apă. Nu cred că e
necesar, deoarece, după socotelile mele, ar trebui să intrăm curând în
Santiago. Sunt curios pe unde vom intra. Până acum am experimentat
3 intrări diferite în oraș.
Pe drumul din pădure, traficul de pelerini se intensifică, semn că ne
apropiem de scopul călătoriei noastre.

Din nou prin pădure

Drumul cotește spre dreapta, prin spatele unor hale. Cam ciudată
intrare în oraș. Sunt un fel de semi ruine de foste clădiri industriale. Din
pădure se prelinge un mic pârâiaș destul de murdar. Nu mă așteptam
să fim întâmpinați cu covorul roșu, dar nici chiar așa. Drumul a devenit
potecă, o potecă total neprietenoasă cu cei ce merg pe jos. Din loc în
loc sunt ”săritori” destul de înalte, un fel de trepte formate practic de
rădăcinile copacilor care au avut proasta inspirație să se expună
soarelui.
Întradevăr, trecem pe sub un pasaj de trecere pentru cei din fabrică și
intrăm într-o suburbie a orașului Santiago. Pe aici nu mai trecusem,
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așa că liniștit pot afirma că pătrund în oraș pe cea de a patra intrare de
acces pentru pelerini.
Chiar în fața noastră, la parterul unei clădiri ce aduce a cămin
muncitoresc, se deschide privirilor o terasă plină de oameni. Ne
apropiem, cei care stăteau la mese sunt un amestec eterogen de
muncitori ai fabricii de peste drum, în pauza de masă și pelerini. Pe
fețele pelerinilor poți citi care a fost ultimul lor popas. Unii sunt
transpirați, alți, ca noi de pildă, sunt fresh, semn că nu veneau de prea
departe.
Ne punem măștile, asta ca să nu creem o discrepanță față de ceilalți
clienți. Interesant e faptul că muncitorii ieșiți în pauză la o cafea,
niciunul nu purta mască, semn că în intreprinderea unde lucrau,
sistemul de securitate funcționează eficient.
”Atenție” Baba Cloanța e în zonă

Găsim cu greu o măsuță liberă și ne așezăm. Așteptăm ce așteptăm și
nu se întâmplă nimic. Nimeni nu ne bagă în seamă. Observ că toți noii
veniți intrau la bar și ieșeau cu căni cu cafea în mână. Realizez repede
că puteam sta trei zile la măsuță și nimeni nu s-ar fi împiedicat de noi.
În consecință, iau o decizie plină de responsabilitate, mă ridic, pun
masca regulamentar pe față și pătrund în bar. Așa cum intuisem,
oamenii comandau la bar, plăteau și erau apoi serviți. Înțelegând iute
procesul, comand 2 americane. Plătesc și până să ajung la masă,
americanele erau deja acolo. Americanele sunt însoțite de câte doi
biscuiți de fiecare, deci un adevărat festin.
Mă uit la ceas, e ora 13,04. Suntem în grafic. De fapt avem multe
activități înscrise pe ordinea de zi, printre care vizitarea catedralei,
obținerea diplomei de pelerin și cazarea. Așa că momentul de relaxare
propun să se încheie și să o luăm din nou la pas, mai ales că nu
cunosc această zonă a orașului.

Nu suntem singuri pe Camino

Ne aflăm într-una din zonele industriale ale orașului. Pe stânga e un
cimitir imens. E clar că cimitirul nu are nimic de a face cu industria,
fiind doar o pură întâmplare.
Trecem de cimitir, pe care îl cataloghez ca fiind de 6 stele și intrăm
efectiv în oraș. Referitor la cimitir, nu m-ar mira să aibă fiecare
mormânt Wi-fi 5G.
Intrăm într-o suburbie a Santiago

Coborâm pe o străduță ce pare să fie foarte veche, asta judecând
după ruinele din care se păstrează doar fațadele, asta ca o dovadă a
existenței lor. Mă uit la ele. Oare la câte bucurii sau tristeți au fost
martore? Oare câți oameni au fost fericiți locuind în ele. Privindu-le te
întrebi, de ce ne luptăm să strângem atâtea lucruri în decursul vieții,
când după plecarea noastră vor deveni jalnice ruine? Nimeni nu își mai
amintește de cei care s-au ostoit să le adune. Privești la ele și înțelegi
inutilitatea acumulării de valori materiale.
Dar să lăsăm ieșirile filozofice și să continuăm afluirea către scopul
etapei, catedrala Sf. Iacob. Strada pe care mergem continuă să
coboare. De data asta trecem pe lângă case mai noi, bine întreținute.
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Mă uit în jur, pelerini suntem doar noi. Suntem oare singurii ce au ca
țintă sarcofagul Sf. Iacob?
M-am liniștit, traversăm 2 intersecții și strada pe care suntem ghidați
să mergem începe să urce. Zona veche a orașului unde e și catedrala
se află pe un deal, înconjurat de noile cartiere. Un indicator ne
avertizează că mai avem 5 km până la Catedrală, deci ”floare la
ureche”. Suntem în cartierul Mallou, suburbie a Santiago.
Primul obiectiv pe planul de acțiune este obținerea diplomelor de
pelerini. Dar pentru asta trebuie mai întâi să ajungem în piața mare a
catedralei, așa că ne continuăm drumul pe o stradă ce urcă într-o
pantă destul de pronunțată.
... unde luăm micul dejun

Trecem pe lângă biserici închise. La una dintre ele reușim să
strecurăm aparatul foto printre zăbrelele de la ușa de la intrare. E o
biserică mică, dar frumoasă.
În fața noastră, pe partea stângă, brusc, ne apare silueta masivă a
spitalului. Gata, deja sunt acasă. Am ajuns.
Cred că e momentul să ne amintim informațile legate de acest Meca al
catolicismului.
Originea orașului Santiago de Compostela, este puternic legată de
descoperirea rămășițelor Apostolului Sf. Iacob, lucru care a dus ca
acest loc, scăldat de râurile Sar și Sarela să devină în Evul Mediu, un
obiectiv pe care trebuie să-l atingă toți pelerinii și credincioșii catolici
din toată Europa.

Ruine ale unor vremuri de mult apuse

Am intrat în Santiago

Înainte de descoperire, zona în care se află acum orașul istoric a fost
cunoscută odinioară sub numele de Muntele Libredón, și se pare că a
fost cândva locația unei vile romane - o legendă care a
provocat săpături arheologice. Această așezare a rămas până în
secolul al VII-lea. Șase secole mai devreme (în primul secol) și, lângă
enclavă, a fost stabilit și un mausoleu, unde, potrivit legendei, ucenicii
din Santiago - Teodor și Atanasie i-au îngropat rămășițele Sf.
Iacob. Tradiția creștină și orală susțin că Apostolul, când era în viață,
predicase în faimosul ”finis terrae hispanic”, actualul Finistera, așa
zisul ”sfârșitul lumii”. După ce a fost decapitat în Palestina, a fost adus
de către adepții săi spre a fi îngropat în această locație, cel mai
îndepărtat loc unde a predicat.
Istoria ne întoarce înainte în secolul IX când pustnicul Paio a văzut, în
anul 814, cum unele lumini, sau stele au luminat ruinele unei vechi
necropole. Pustnicul a raportat descoperirea sa Episcopului Teodomir
din vecina Iria Flavia, care a examinat și a identificat rămășițele
mormintelor ca fiind ale Apostolului. El a comunicat acest lucru
monarhului regatului Asturiei și al Galiciei, Alfonso al II-lea. La aflarea
acestei descoperiri, regele nu a ezitat să întreprindă drumul spre
Santiago, figurând astfel în istorie drept primul pelerin și punând
bazele traseului cunoscut mai târziu sub numele de Camino Primitivo
(calea primitivă). La sosirea în Compostela, el a întemeiat, în locul
61

sacru, prima biserică și a ordonat construirea unei mănăstiri care să
găzduiască călugării responsabili de paza templului și a rămășițelor
apostolului. Aceasta este mănăstirea San Paio, care rămâne și astăzi
în vecinătatea catedralei, în prezent fiind locuită de călugărițe.
Biserica primitivă, sfințită în 834, a rămas în picioare nu mai puțin de
patru decenii. În 874 și după pelerinajul său la Santiago, monarhul
Alfonso al III-lea a ordonat construirea unui templu mai mare. Biserica
originală fusese depășită ca urmare a urmelor continue lăsate de
excursioniști care, aflând despre minune, au început să se adune la
locul respectiv, ajutând la întemeierea orașului. A început construcția
celui de-al doilea templu, cu ziduri de zidărie, înainte de Catedrala
însăși.
Santiago face astfel primii pași pentru a deveni farul spiritual al
Europei, un titlu care aduce numeroase bogății în oraș. Știind acest
lucru, liderul musulman al Andaluziei, Almanzor, a devastat orașul în
anul 997, dar a respectat mormântul Apostolului. Legenda amintește
că prizonierii creștini au fost cei care, după raid, au dus clopotele
templului de la Compostela la Cordoba.
După acest eveniment și, în urma reconstrucției centrului și a templului
în sine, a avut loc o extindere urbană a orașului Santiago. Au fost
construite ziduri fortificate pentru a apăra orașul istoric de expansiunea
maurilor și s-au făcut pregătiri pentru realizarea unei fundați, astfel
încât, în 1075, să înceapă lucrările de construcție pentru un templu
mai mare, mai potrivit pentru popularitatea acestui pelerinaj. Datorită
impulsului inițial al episcopului Diego Peláez, al regelui Alfonso al VIlea și, mai ales, al sprijinului lui Xelmírez Diego, primul arhiepiscop de
Compostela precum și al arhitectului responsabil cu transformarea
orașului, au început lucrările la catedrala romanică, templul fiind
construit în conformitate cu ideile, canoanele și cunoașterea unor alte
mari biserici de pelerinaj, vizitate anterior de mai mari orașului.
Pentru mulți istorici, în secolul al XII-lea orașul a trecut cel mai glorios
moment din istorie. Calea franceză a atras mii de pelerini, impulsionați
de publicarea Codex Calixtino, primul ghid pelerinaj la Santiago.
Catedrala a progresat constant și construcția sa a implicat unii dintre
cei mai buni constructori și arhitecți din acea vreme, precum Maestrul
Mateo, creatorul sublimului Portic al Gloriei, o capodoperă fină a
arhitecturii romanice.
După sfințirea catedralei în 1211, a avut loc epoca de aur a
pelerinajului la Compostela, devenind un boom al pelerinajului fervent
religios, fapt ce a schimbat viitorul orașului. În afara centrului istoric, de
cealaltă parte a zidurilor fortificate, mai multe mănăstiri de diferite
ordine, precum Santa Clara și Belvis, au ajutat orașul să se extindă în
continuare.
În împrejurimile templului au fost înființate mai multe bresle, iar viețile
muncitorilor se învârteau în jurul oferirii de servicii călătorilor. A început
comerțul cu scoici pelerinilor, ca dovadă fizică a faptului că au finalizat
pelerinajul, acesta fiind doar un exemplu. Pe fiecare stradă înfloreau
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magazine comerciale. E demn de remarcat dezvoltarea meșteșugurilor
care se ocupau cu producția de boluri metalice și argintării, în piața
Praza din Praterías, toate acestea stimulând viața în Compostela în
Evul Mediu.
După secolele XIV și XV, și după o perioadă economică destul de
slabă pentru puterile ecleziastice din Santiago, în 1495 orașul a văzut
crearea unui alt punct de reper atunci când notarul din Compostela, cu
sprijinul starețului San Martín Pinario, a hotărât să creeaze o școală
pentru săraci, cunoscută sub numele de școala de gramatică, viitoarea
sămânță a universității. Centrul universitar academic, unul dintre cele
mai vechi din lume, a fost condus în principal de arhiepiscopul Alonso
de Fonseca și, astăzi, este încă unul dintre marii stâlpi pe care
pivotează viața în Compostela.
În secolul al XVI-lea, Santiago și-a continuat dezvoltarea urbană și, în
acești ani, au fost ridicate majoritatea clădirilor din jurul catedralei.
Printre acestea fostul spital Real, acum Hostel dos Reis Catolicos, din
inițiativa monarhilor Fernando și Isabella pentru asistarea și îngrijirea
pelerinilor.
În secolul al XVII-lea, chiar dacă ritmul pelerinajelor a încetinit, orașul
este încă în viață și, a trăit cea mai mare revoluție estetică. ”Votul” de
la Santiago, a fost o taxă medievală nedreaptă pe care
numeroase orașe creștine din Spania au fost nevoite să o plătească
arhiepiscopului de Compostela drept compensație pentru ajutorul
„critic” oferit de apostol în bătălia de la Clavijo. Aceasta a servit la
finanțarea multora dintre marile lucrări de construcție din acest secol
(taxa a rămas în vigoare până în secolul al XIX-lea). În Catedrală
altarul a fost transformat, Ușa Sfântă a fost deschisă și, mai important,
templul a fost completat cu fațada sa mare barocă, fațadă care ducea
spre Piața Obradoiro, cea mai fotografiată imagine a bazilicii. Alături
de templu, alte piețe și case nobiliare au fost construite într-o structură
urbană definită, așa cum s-a întâmplat în piața Obradorio odată cu
construcția Pazo de Raxoi, casa actualului consiliu.
După decenii de schimbări religioase și politice, timp în care mitra din
Compostela a pierdut puterea și influența și pelerinajul la Santiago a
intrat într-un declin progresiv. până în momentul în care s-a făcut o
descoperire importantă care v-a inversa starea pelerinajului. În 1879
au redescoperit moaștele Apostolului în Catedrală, moaște care au
fost pierdute încă din secolul al XVI-lea, după ce au fost ascunse de
teamă că corsarii englezi le-ar putea lua.
A fost efectuată o cercetare, iar oasele au fost localizate în actuala
capelă a Magdalenei. Papa Leon al XIII-lea a confirmat autenticitatea
lor doar cinci ani mai târziu, în urma unui studiu întreprins pentru a
calcula numărul de pelerini până la Santiago.
De-a lungul secolului XX, Compostela (un nume care derivă
din Câmpul stelelor, stelele care au iluminat mormântul Apostolului) a
fost confirmată ca un important centru cultural, spiritual, academic și
politic, iar Camino de Santiago se ridică din nou. La rândul său, acest
lucru a dat loc unui eveniment decisiv pentru oraș și, la sfârșitul anilor
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'80, orașul a fost ales ca drept gazdă a Xunta de Galicia (Guvernul
Galiciei) și, pentru instituțiile regionale, transformând astfel orașul în
capitala administrativă a regiunii. Santiago a experimentat și a trăit, din
această perioadă, un impuls puternic, întărit de o renaștere a Caminoului.
În ultimele decenii, orașul a fost distins cu mai multe distincții, în
special în 1985, fiind desemnat de Unesco ca sit al Patrimoniului
Mondial. Printre numeroasele sale puncte forte a fost renumit și, încă
mai este, pentru frumusețea sa urbană, integritatea monumentală și
semnificația spirituală ca sanctuar apostolic.
Trecem pe lângă Mănăstirea de San Francisco a cărei biserică e
impunătoare. Ne oprim câteva momente. Intrăm, biserica e caldă, asta
după standardul meu.
Mănăstirea San Francisco de Valdediós a fost fondată de San
Francisco de Asís în timpul vizitei sale la Santiago de Compostela în
1214, în locul Val de Dios. Terenul a fost cumpărat de la călugării din
San Martiño Pinario pentru chiria anuală simbolică a unui coș de
păstrăv. Fundația, învăluită în legende, este descrisă într-o inscripție
de pe peretele actualei mănăstiri. Acolo se spune că San Francisco i-a
comandat construcția unui cărbunar pe nume Cotolay, care a găsit în
mod miraculos o comoară cu care putea plăti pentru această lucrare.
Din clădirea originală, doar cinci arcade gotice sunt păstrate în
mănăstire și în mormântul din Cotolay. Actualul templu baroc a fost
construit între 1742 și 1749 și are o mare simplitate și puritate
formală. Mai târziu, o reformă neoclasică a retușat fațada, care are o
imagine a Sfântului Francisc realizată de sculptorul Ferreiro.
În atrium se remarcă Monumentul San Francisco, conceput ca un
transept gigantic de către sculptorul Francisco Asorey.
Chiliile mănăstirii sunt de la începutul secolului al XVII-lea și lucrarea
este atribuită lui Xácome Fernández.
Muzeul Terra Santa, legat de această mănăstire, păstrează obiecte
referitoare la Locurile Sfinte, precum și altele din tradiția pelerinilor.
Înăuntru parcă te simți strivit de imensitatea bisericii. Ne așezăm pe o
bancă și încerc să îmi imaginez viața comunității de călugări de la
începutul existenței ei. Încerc să înțeleg care e ponderea călugărilor
fanatici religioși, raportată la numărul celor dintr-un motiv sau altul au
îmbrăcat haina monahală. Știm că printre ei au fost și călugări
războinici. În cazul acestora cum se împacă principile creștine cu
agresiunea fizică? Cred că unii dintre ei au îmbrăcat sutana din
considerente pur materiale. De fapt sunt privilegii care nu au dispărut
nici azi, dovadă fiind ipocrizia politicienilor.
Ne continuăm drumul spre Catedrală. De aici știu drumul, căci l-am
”bătătorit” și altă dată. Intrăm în Plaza del Obradoiro, piața mare din
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imediata apropiere a catedralei. E multă lume. Pelerini veniți din toate
colțurile lumii.
Centrul monumental din Santiago de Compostela, în care e inclusă și
piața Obradoiro este martor la istoria acestui oraș antic: Plaza del
Obradoiro este un cuvânt care descrie locul de muncă al meșterilor,
fiind una dintre cele mai frumoase și renumite piețe din Spania și
centrul monumental al unui oraș antic, Santiago de Compostela.
Acesta cuprinde mai multe clădiri emblematice ale orașului, spectatori
de excepție ai lungii sale istorii, care amestecă diferite stiluri
arhitecturale din diferite epoci, precum baroc, gotic, renascentist sau
neoclasic, culegând moștenirea culturală a peste 700 de ani de istorie.
Clădirile care delimitează exact această Piață a Obradoiro sunt Palatul
Rajoy, care se întinde pe partea sa de vest chiar în fața fațadei
principale a Catedralei din Santiago, Hostal de los Reyes Católicos și
în cele din urmă Colegiul San Jerónimo, acum sediul rectoratului
Universității din Santiago.
Cele patru clădiri emblematice ale acestei piețe au o semnificație care
transcende timpul și chiar și astăzi este pe deplin valabilă. Acestea se
bazează pe cei patru piloni ai capitalei galiciene: religia, atenția către
pelerin, administrația publică și învățământul universitar. Chiar și
astăzi, aceste clădiri continuă să îndeplinească aceste patru funcții în
cotidianul zilnic al secolului 21.
Plaza del Obradoiro are, de asemenea, un simbolism foarte profund,
deoarece este sfârșitul Camino de Santiago pentru majoritatea
pelerinilor, care au sute de kilometri în spatele lor, fiind punctul de
sosire după o lungă călătorie pe Camino.
Intrând din Piața Obradoiro până la Catedrala Santiago prin Porticul
Gloriei, Maestrul Mateo este una dintre cele mai așteptate experiențe
pentru toți pelerinii, un ritual care a fost împlinit în fiecare zi de sute de
ani de milioane de pelerini veniți din întreaga lume. Obradorie este un
loc atât de bucurie, cât și de neîncetată agitația, unde pelerinii care își
ating în cele din urmă scopul lor, dar și a numeroaselor grupuri care
vin la Santiago pentru a vizita patrimoniul monumental impunător.
Piațetele Platerías, la sud; Azabachería la nord și A Quintana la est,
însoțesc Plaza del Obradoiro în sarcina de a înconjura Catedrala din
Santiago, dând loc unui mediu arhitectural și cultural de neratat pentru
cei care vizitează Santiago de Compostela. Astăzi sute de oameni
călătoresc în jurul acestei zone, fiind deja de notorietate rucsacurile
stivuite ale pelerinilor care ajung epuizați în oraș după pelerinaj,
stivuite în arcadele Palatului Rajoy.
Cotim pe o străduță ce coboară între clădirea rectoratului și Hostal de
los Reyes Católicos. Sunt familiarizat cu procedura de a obține
diploma de pelerin, așa că mergem direct la Oficiul pentru pelerini.
Conform restricțiilor, coada nu se mai face la ghișeu, ci s-a mutat în
stradă. Aflu că trebuie să iau bon de ordine, și neavând altă soluție,
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mă conformez. Devin astfel fericitul posesor al numerelor de ordine
232 și 233.
Mă uit la avizier, încă nu intrase numărul 104, așa că aveam de
așteptat.
Decidem să ne pierdem vremea prin oraș, căci se apropia ora
prânzului și a berii de bun venit. Chiar pe strada cu Oficiul sunt 2
terase, ambele deschise. Intrăm în prima și comandăm o supă
galiciană de zarzavat. După atâția cartofi prăjiți, o supă caldă e bine
venită. Cum suntem români, și o supă chiar fiind ea galiciană nu
reușește să creeze sațietate, comandăm și lasania, bineînțeles că
acompaniată de o porție de bere pe măsură.
Se face ora 14,20 când ne amintim că avem număr de ordine. Sper să
nu ne fi trecut rândul și să fim nevoiți să o luăm de la capăt. Ajungem
la panoul care anunța următorul care trebuie să se prezinte la ghișeu
pentru a i se înmâna diploma.
Ca o noutate, trebuie să facem inițial un ”check-in” online. Cum să
facem asta când noi nu aveam acces la internet. Cum orice pelerin pe
Camino intră în jurisdicția ”Spiritului pelerinilor”, așa și noi întâlnim o
fată din Rep. Moldova, stabilită în Italia, care aștepta și ea să îi vină
rândul. Cu ajutorul telefonului ei, facem check-inul, completăm
formularul și așteptăm cuminți să ni se permită să intrăm.
Gata, suntem fericiții posesori ai diplomelor de pelerini 2020. Punctul
esențial fiind bifat, trecem la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi,
găsirea albergue.
Găsirea albergue nu constituie o problemă. E același albergue folosit
de mine și în ultimele 3 dăți. O luăm în jos pe străduța pe care
venisem la Oficiu.
Hostal Costa Azul este la 300 de metri de Catedrala din Santiago de
Compostela, la 700 de metri de Oficiul de Turism și la 11 km de
Aeroportul din Santiago de Compostela.
Sunăm la interfon. Ovoce oarecum cunoscută ne răspunde. Se
deschide ușa, urcăm la etajul 1, și intrăm la recepție. Vocea care îmi
răspunsese nu era a celui pe care îl cunoșteam deja. Rucsacul ne
aștepta cuminte. Facem formalitățile și intrăm în cameră. O adevărată
cameră matrimonială cu vedere către Catedrală. Dormitorul are un pat
dublu și unul de o persoană, deci pentru toate gusturile. Are grup
sanitar propriu și instalație de aer condiționat, activat prin
telecomandă.
Cum și punctul doi de pe ordinea de zi este bifat, trecem la următorul
punct, vizitarea Catedralei.
Catedrala din Santiago de Compostela este clădită conform tradiției pe
mormântul apostolului Iacob în Santiago de Compostela.
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Conform legendei, apostolul Sf. Iacob cel Mare a adus creștinismul în
Peninsula Iberică. În anul 44 d.Hr., el a fost decapitat în Ierusalim.
Rămășițele sale au fost aduse mai târziu în Galicia. După persecuțiile
romane ale creștinilor spanioli, mormântul său a fost abandonat în
secolul al III-lea. Potrivit legendei, acest mormânt a fost redescoperit în
anul 814 d.Hr. de către pustnicul Pelagius, după ce a asistat la lumini
ciudate noaptea pe cer. Episcopul Theodomir de Iria a recunoscut
acest lucru ca un miracol și la informat pe regele Alfonso al II-lea din
Asturias și Galicia (791-842). Regele a ordonat construirea unei capele
pe acest loc. Legenda spune că regele a fost primul pelerin la acest
altar. Aceasta a fost urmată de prima biserică din 829 d. Hr. Și apoi în
anul 899 d.Hr. de către o biserică preromanică, la ordinul
regelui Alfonso al III-lea din León, care a determinat dezvoltarea
treptată a acestui important loc de pelerinaj.
Construcția catedralei a început în anul 1077, în timpul lui Alfons al VIlea (1040-1109), regele Leonului și Castiliei, pe ruinele unei biserici
mai vechi. Ea a devenit în anul 1120 sediul episcopului de
Compostela, Diego Gelmírez. Azi s-a păstrat din clădirea de odinioară
numai portalul roman de sud (Porta das Praterías). Catedrala reînnoită
se prezintă azi ca o construcție ce ocupă o suprafață de 23.000 m2,
fiind o combinație de stil baroc și neogotic.
In perioada Renasterii și barocului au avut loc o serie de modificări,
care însă nu au afectat planul și stilul inițial al Catedralei.
Apogeul perioadei de pelerinaj către Santiago de Compostela a
constituit-o perioada dintre secolele XI și XIII, când aici ajungeau chiar
și 1000 de pelerini creștini pe zi, din toata Europa. Perioada s-a
suprapus cu Reconquista, mișcarea de alungare a maurilor care din
anul 929 puseseră bazele unui Califat în Peninsula Iberică, cu
reședința la Cordoba.
Pentru a încuraja reafirmarea creștinității în această regiune, în anul
1120 Papa Calixt al II-lea a acordat o indulgență specială prin care
garanta un loc în Rai tuturor celor ce ar fi murit în Santiago de
Compostela sau în timpul pelerinajului spre acesta.

Sarcofagul Sf. Iacob

Mișcarea de pelerinaj cunoaște un declin începând cu secolul XV,
când El Camino de Santiago, cum este cunoscut traseul pelerinilor,
era bântuit de tâlhari, totul culminând cu anul 1589 în care piratul
Francis Drake fura moaștele Sfantului Iacob, ascunzându-le. Abia în
anul 1867 acestea au fost regăsite lângă zidurile cetății Santiago de
Compostela.
Papa Leo al XIII-lea confirma autenticitatea moaștele printr-o bulă
papală.
Se reala renașterea pelerinajului incepând cu ultimele decenii, când
Spania și-a încheiat procesul de democratizare de după perioada
dictaturii lui Franco.
Ca o recunoaștere a însemnătății sale pentru lumea culturală și
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spirituală europeană, din 1987 Camino de Santiago a devenit Drum
Cultural European, iar în 1993 a fost inclus în lista moștenirilor
culturale universale UNESCO, iar în anul 2000, Santiago de
Compostela a fost desemnată Capitala Culturală Europeană.
De data asta nu mai e coadă la intrarea în Catedrală. Biserica e în
renovare și nu se mai oficiază slujbe religioase. Așa cu schele atât în
interior cât și în exterior și-a pierdut farmecul pe care îl avusese. Sunt
mici cozi la intrarea în subsolul de unde se poate vedea sicriul cu
moaștele Sf. Iacub, iar bustul pe care altădată puteai să îl îmbrățișezi,
e acum învelit de schele. Pentru cineva care vede pentru prima dată
Catedrala, nu își poate închipui splendoarea ei din trecut.
Este o biserică rece, dar acum parcă e și mai rece. Oameni intră, fac
poze și pleacă. Același lucru îl facem și noi, facem poze și plecăm. Ne
reîntoarcem la conteporaneitate.
Carmen intră în acțiunea ce o caracterizează cel mai bine: ”shoppingul
de austeritate”, adică ”clătit” ochii gratis. Ei nu chiar gratis, dar nu în
ritmul dorit. Dacă Carmen este interesată de magazine cu suveniuri,
eu țin morțiș să merg în parcul Las dos Marías, să întâlnesc două
bune prietene pe care nu le văzusem de un an de zile. Nu se face să
fiu în oraș și să nu le vizitez.
Las Marías, Las Dos Marías, Las Dos en Punto sau Cara de Palo este
numele prin care cuplul format de surorile Maruxa cunoscute
în Santiago de Compostela, fiind imortalizate din 1994 într-o celebră
sculptură situată în Parcul Alameda, Santiago.
Cele două surori au devenit personaje populare în oraș, deoarece
făceau o plimbare zilnică prin Zona Vella (orașul vechi din
Compostela), în anii cincizeci și șaizeci, îmbrăcate și machiate într-un
mod excentric, în timp ce flirtau cu tineri studenți universitari. Această
plimbare, care avea loc la ora două după-amiaza (de aici și unul dintre
poreclele sale), exact în momentul în care majoritatea studenților
mergeau să mănânce și, prin urmare, când era mai multă activitate pe
străzile din centrul orașului Santiago, fiind un eveniment destul de
spectaculos datorită contrastului pus de atmosfera care domnea în
Spania în timpul dictaturii franciste.
Coralia, cea mai tânără și cea mai înaltă, era timidă și nu era prea
vorbăreață, în timp ce Maruxa, mai mică, dar mai în vârstă, era cea
care avea o voce melodică. Poreclite Marías, au fost, de asemenea,
clasificate ca „nebune” și „ spinster ”, adică fete bătrâne.
Familia Fandiño Ricart era formată din croitoreasa Consuelo Ricart
și cizmarul Arturo Fandiño, care au avut treisprezece copii (dintre care
unsprezece au trecut de copilăria timpurie). Maruxa (/ marúsha /,
María Fandiño Ricart) a fost a patra fiică, iar Coralia (María Argentina
Coralia Fandiño Ricart) a fost a douăsprezecea. Magazinul de
încălțăminte era situat pe strada Algalia de Arriba nr. 32. Locuiau și
lucrau pe strada Espíritu Santo, din Santiago de Compostela. O altă
soră se numea Sarita și a murit tânără. Rosaura era sora mai mică a
68

celor treisprezece. Cam asta e povestea prietenor mele pe care țin
morțiș să le vizitez.
Carmen își continuă explorarea magazinelor. Observ că articolele care
o interesează în mod deosebit sunt bijuteriile și gențile.

Prietenele mele din parcul Las dos Marías

Se apropie ora pentru cină și Carmen tot mai ”testează” sortimentul de
suvenire oferit de comercianți vizitatorilor. Un lucru mi se pare
interesant. Nu toți vizitatorii sunt pelerini. Sunt mulți turiști, cu
precădere asiatici.
Ok, sesiunea de shopping, într-un târziu, ia sfârșit, așa că pot să îmi
duc la îndeplinire dorința de a vizita pe cele două surori. Pornim spre
parc. Știu drumul, așa că după 3 opriri neluate în calcul de mine,
ajungem în parc. Opririle intercalate în traseu, de bună seamă, se
datoresc tot lui Carmen, care descoperă 3 magazinașe cu suveniruri
pe care nu le descoperise încă.
Prietenile sunt tot acolo, singura deosebire este dată de faptul că de
anul trecut și până azi și-au schimbat hainele. Parcă anul trecut erau
mai cu gust îmbrăcate, dar nu poți să te pui în calea modei. Le salut,
îmi fac o poză pentru posteritate, le urez tot binele din lume și brusc
îmi aduc aminte de faptul că trebuie să onorăm cina.

Cină ratată

Cum supa galiciană de la prânz a fost superbă, mă gândesc să repet
comanda. Ne întoarcem pe străduța unde e Oficiul pentru pelerini, dar
terasa unde mâncasem superba supă este închisă. Aplicând o logică
simplă hotărâm să ne așezăm la o masă la o terasă plasată chiar la
colțul străzi. Logica e simplă: sunt plasați pe aceeași stradă, sunt tot
din Galicia, deci rețeta supei trebuia să fie identică.
Intrăm și ne așezăm la o masă cu geamul spre locul unde își parcau
carabinierii mașinile de intervenție. Deci suntem în totală siguranță.

Suntem sub totala pază a poliției locale

Entuziasmat de supa de la prânz comand supă galiciană, iar Carmen,
care cred că suferă de când vrând nevrând a devenit vegetariană,
comandă pește. Ciorba adusă are un gust oribil. Și lăturile cred că au
un gust aceptabi. Supa e dezastruoasă, mai ales în comparație cu cea
de la prânz, așa că o refuz și comand cartofi prăjiți. Măcar la cartofi nu
au ce să le facă în afară de a îi prăji, dar mai ști?
Carmen e satisfăcută de pește, eu așa și așa de cartofii prăjiți, dar
total satisfăcut de bere. Trebuia să fie și ceva pozitiv în povestea asta.
Ieșim de la terasă și încercăm să găsim o biserică unde să se oficieze
o slujbă Misa. Intrăm în biserica situată imediat lângă parcajul poliției.
Intrăm în biserica ce poartă numele de biserica Fructuoso, o biserică
impozantă, dar suficient de rece pentru mine, ca să nu zăbovim mult.
Pe program nu e menționată vreo slujbă azi, așa că facem poze și
plecăm. Nu e multă lume în biserică, asta și datorită orei la care turiști
testează gastronomia galiciană.
Biserica San Fructuoso, Biserica Durerilor de Abajo sau Angoasa
Royal este un templu Churrigueresque situat în Santiago de
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Compostela, lângă piața del Obradoiro. Biserica a fost proiectată
de Lucas Ferro Caaveiro în secolul al XVIII-lea .
Are un plan central și o cupolă mare. Fațada este concepută pentru a
putea fi văzută din Plaza del Obradoiro. Decorația este concentrată pe
cornișa superioară, unde sunt imaginile celor patru virtuți cardinale,
adică: Prudență, Justiție, Forță și Cumpătare.
De asemenea, are o clopotniță împodobită cu suluri și pinacole și o
nișă cu imaginea Fecioarei de la Angustii. În interior, iese în evidență
Pieta neoclasică de Antón Fernández sau Vello, care prezidează
altarul principal.
Construcția sa este legată de faptul că episcopul Gelmírez a adus
moaștele lui San Fructuoso de la Braga, care pot fi venerate în prezent
în Capela Moaștelor din Catedrala din Santiago.
Biserica fructuoso.

Un lucru pe care multă lume nu îl știe este prezența îngrozitoare, pe
peretele sudic al capelei, a unui craniu cu un mesaj tulburător. Acesta
este situat pe peretele sudic al capelei, la o înălțime de aproxativ 12
metri și spune: "Ut video vidi. Sicut me videtis videtis.", adică : "Pe
măsură ce mă privești, m-am văzut pe mine. Pe măsură ce de mai
multe ori mă vei privi pe mine, așa te vei vedea și pe tine". Cam
sinistru mesaj.

Craniul purtător de mesaj

Ieșim din biserică edificați. Mesajul îmi stăruie în minte. Adâncă
filozofie. În consecință îmi promit să nu mă mai uit la craniu și să mă
concentrez pe misiunea pentru care sunt aici.
Legat de acest avertisment, îmi aduc aminte de faptul că oamenii în
general sunt întro stare de paranoia, fără să fi intrat în contact vizual
cu craniul din Biserica San Fructuoso. Toată panica și teroarea sub
care suntem forțați să trăim, se datorează unei frici ce a devenit adânc
înrădăcinată în ființa unora. Pandemia a avut succes datorită unei frici
adânc sădită în noi, frica de moarte. Am stat de vorbă cu mulți
cunoscuți, și la toți am găsit aceeași frică. Unii au denumit asta drept o
frică de schimbare, dar frica de schimbare are la rădăcina ei tot frica
de moarte. De bine de rău ne-am acomodat cu existența în planul
material și cu greu am renunța la el, neștiind ce schimbare presupune
părăsirea lui.

În recunoaștere

Soarele e pe punctul de a se retrage pentru odihnă, așa că și noi
trebuie să ne retragem la albergue.
Așa cum procedăm de fiecare dată, înainte de a ne culca, mergem să
identificăm intrarea pe traseul de mâine. Trebuie să recunosc că acest
lucru e de prisos azi, deoarece știu traseul, doar îl parcursesem în
2017.

Noapte bună

Pentru a respecta tradiția și regulele autoimpuse, o pornim la drum pe
o străduță îngustă aflată oarecum pe partea cealălaltă a albergue. În
curând ajungem în părculețul de la marginea orașului, locul în care mam despărțit în 2017 de prietenul meu italian, student la teologie,
căruia îi făcusem capul mare cu teoriile mele legate de religie.
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Ne întoarcem la albergue. Pe drum ne oprim la un supermarked aflat
aproape de albergue. Cumpărăm ceva fructe și prăjiturele. Când
ajungem la casă, în coșul de cumpărături constat că trona și o sticlă de
tinto, asta ca la culcare să sărbătorim încă odată succesul.
De pe geamul camerei panorama Catedralei e superbă. Soarele e la
amurg. Încet, încet se lasă întunericul. Aranjăm bagajele pentru mâine
și ne așezăm în pat.
Catedrala văzută de la geamul camerei

Noapte bună.
12 august 2020
A fost o noapte de coșmar. Un țânțar ne-a terorizat toată noaptea. Pe
la ora 02,10 am reușit să îl trecem în neființă, dar la scurt timp a ”înviat
din morți” sub identitatea altui țânțar.

Primele raze ale zilei

Afară plouă, e o ploaie de vară cu fulgere și tunete. Periodic Catedrala
e iluminată de câte un fulger. Priveliștea e extraordinară. Încerc să
surprind în poză spectacolul, dar nu reușesc. Mereu aparatul se
declanșează după ce lumina fulgerului s-a stins.
Ne sculăm destul de necăjiți datorită vremi de afară. E greu să mergi
pe ploaie. Următorul popas e la Negreira, undeva sus în munte. Din
câte îmi amintesc, cel puțin prima porțiune e dificilă. E dificilă pe vreme
uscată, darămite pe ploaie.

Poarta de ieșire din Negreira

Ne facem bagajul și coborâm la recepție să îl lăsăm pentru Correos.
Stupoare. Ușa e închisă. Unde să lăsăm rucsacul? Mai avem o
problemă, uitasem bețele la recepție aseară.
Așteptăm până la ora 8,00 în speranța că sosește mașina Correos,
predăm rucsacul și o luăm din loc, chiar și fără bețe, deoarece avem
un drum lung de parcurs.
La un moment dat se deschide o ușă vis a vis de cea unde era
recepția. Prin ea iese o bătrânică ce pare a fi chiriașă, care, spre
nenorocul meu, vorbea doar spaniola. Vede că stau ostentativ în fața
ușii de la recepție și binevoitoare mă cheamă jos să îmi arate ceva.
Ieșim afară și îmi arată un bar aflat cam la 50 m de intrarea în
albergue. Sunt total nedumerit de indicațiile bătrânei. Femeia intră în
primul bar și îmi face semn să continui drumul până la cel indicat de
ea. Sunt dezorientat total. Crezând că poate vreau să beau o cafea,
îmi indică un bar, dar stupoare, ea intră în primul. O ascult, intru în
barul indicat de binevoitoarea ”vecină” și o chelnăriță puțin
supradimensionată, dar drăguță la față, ne întâmpină.

Albergue Alto da Pena

Comandăm 2 cafele și câte un croisant și așteptăm să se întâmple
minunea către care ne dirijase doamna în vârstă. Problema erau
bețele, altfel am fi plecat de mult, lăsând rucsacul lângă ușa încuiată a
recepției. La un moment dat mă uit la bar și apare un bărbat cu masca
pe nas. În primul rând nu îl recunosc. Își scoate masca ca să bea o
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gură de cafea și atunci îl recunosc. Este cel de la recepție pe care îl
cunoșteam din dățile anterioare când dormisem la albergue. Ne
recunoaștem reciproc, îi explic problema cu bețele și merge cu mine
ca să deschidă recepția pentru a putea să îmi recuperez accesoriul
indispensabil pelerinului, bețele. Acum se dezleagă misterul doamnei
în vârstă. Așa aflu că ” chelnăriță puțin supradimensionată, dar drăguță
la față”, care ne-a întâmpinat, nu este alta decât soția lui.
Afară plouă destul de tare. O luăm agale spre Negreira. Ne depășesc
pelerini ce practic nu se mai vedeau de sub pelerinele de ploaie.
Urcăm, coborâm, urcăm din nou. Toarnă de sus ca de la cișmea. Pe
ploaie nici nu îți vine chef să faci poze, mai ales că se udă și aparatul.
Încet, încet, ne apropiem de Negreira. De aici începe asaltul final în
care vom înfrunta un urcuș ucigător. Negreira îmi aduce aminte de
ultima întâlnire cu studentul italian la teologie. În părculețul din fața
porți de ieșire din oraș ne-am urat pentru ultima oară Bon Camino. De
atunci nu l-am mai văzut.

Prânz îmbelșugat

Negreira este situat în "rias baias" sau zona golfurilor inferioare, dar se
află la câteva mile spre interior și are puține legături directe cu marea
sau pescuitul. În acest sens, este neobișnuit, deoarece majoritatea
orașelor din Galicia sunt de coastă și se concentrează în jurul unui golf
sau a unui port creat de om.
Pentru a ajunge la Negreira, poteca ne conduce spre interior, departe
de coastă. Nu există nimic semnificativ care să-l inspire pe călător să
viziteze Negreira. Faptul că este situat departe de coastă îl face și
atipic, deși terenul luxuriant care îl înconjoară este caracteristic pentru
principala sa sursă de venit - agricultura.
Negreira nu este o locație pe harta turistică tipică și nu are un cartier
medieval sau istoric care să se ascundă într-un centru vechi al
orașului. De asemenea, foarte neobișnuit pentru Galicia, străzile
Negreira sunt largi și drepte, iar orașul în sine este cuibărit într-o vale,
mascată de dealuri și munți de toate părțile. Există o mulțime de baruri
și magazine, dar pe măsură ce ne îndepărtăm de ceea ce pare a fi
centrul orașului, încep să apară unele clădiri mai noi și mai puțin
atrăgătoare.

Fațadele „mirador” ale multor structuri ale Galiției nu sunt atât de
frecvente aici, dar la ieșirea din Negreira suntem direcționați către
ceea ce trebuie să fi fost poarta arcuită și fortificată a așezării
originale. Este foarte impresionantă construcția. În dreapta arcurilor (și
chiar ieșit din poartă) se află piața principală a orașului, care prezintă o
sculptură neobișnuită care prezintă două persoane, dintre care una are
picioare care s-au metamorfozat în trunchiuri de copac!
Suntem în vârf de munte

Afară continuă să ploaie și pe deasupra e și perioada siestei, când
chiar de ar fi război, spanioli ar lua o pauză pe perioada siestei. În
consecință, nu am putut afla foarte multe despre această clădire, dar
aripa alăturată (în stânga arcurilor principale) este subdivizată intern în
ceea ce arată ca niște tarabe mici, multe cu blaturi de lucru și chiuvete
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vechi care sugerează o piață sau utilizarea preparatelor alimentare la
un moment dat în trecutul recent.
O altă informație pe care unii oameni ar putea dori să o cunoască este
faptul că, spre deosebire de orice altă parte a Galiciei, Negreira are o
populație islamică asiatică semnificativă.
Ne continuăm drumul. Parcă plouă mai puțin, dar soarele nu se
zărește încă. Trecem prin poarta fostei fortificați, trecem pe lângă
biserica cu cimitir care străjuiește de sus orașul și ne începem urcușul.
Este un urcuș greu pe o potecă îngustă prin pădure. Mersul e mult
îngreunat de roca drumului care e udă și alunecoasă. Nici țipenie de
pelerin. Unde s-au ascuns? Gâfâim, e din ce în ce mai greu. Panta și
alunecușul ne sleiesc puterile. Parcă ploaia s-a transformat în burniță.
Biserica San Mamede de la Pena

Într-un final ajungem la Alto da Pena, albergue unde vom înopta. E
același albergue unde înoptasem cu 4 ani în urmă. Sunt mulți pelerini
aici. Majoritetea se opresc aici ca să se adăpostească de ploaie și să
bea o cafea.
Intrăm în restaurant. La bar sunt câțiva oameni ce își beau cafeaua și
citesc ziarul. La bar servește chiar proprietarul albergue. Eu parcă,
parcă îl recunosc, dar pentru el e greu să mă recunoască. Din 2017 au
trecut mulți ani și s-au perindat pe la albergue mulți pelerini. Omul e
foarte ospitalier. Ieșim din bar și descuie ușa alăturată care e de fapt
intrarea în albergue. Cuminte, lângă ușă ne așteaptă rucsacul adus de
Correos. Revederea e foarte plăcută, căci acum putem face un duș.

Plimbare prin sat

În cameră sunt 4 paturi suprapuse, deci liber la ales. În cameră
suntem doar noi doi și 3 muște sâcâitoare. În acest moment se
întrunește o celulă de criză care hotărăște exterminarea acestora. Un
comando se instituie ad-hoc și se trece la acțiune. Succesul intervine
după cca. 20 minute de lupte sângeroase ... de partea lor.
Ne așezăm în pat și instantaneu adorm. Era normal după urcușușul de
azi. Dormim cam 2 ore și coborâm la masă. Numai bunătăți, tortila,
cartofi prăjiți, salată mixtă și bere. Totul super și calitativ și pecuniar.
Tortila e proaspăt făcută, salatele imense și berea rece.
Afară a răsărit soarele, așa că facem o mică plimbare prin împrejurimi.
Trecem pe lângă Biserica San Mamede de la Pena. E închisă. Alături
e un alt albergue: Albergue Rectoral San Mamede da Pena. Este o
incintă învecinată cu biserica, fiind înconjurată de ziduri înalte de
piatră. Sincer nu mi-ar place să stau acolo. Pare ceva exclusivist,
piscină exterioară, grădină, etc., prea mult pentru un pelerin.

O cină modestă

Ne întoarcem la bar ca să mâncăm ceva dulce, căci de o cină
adevărată nu poate fi vorba. Și acum văd în față prânzul. Ne așezăm
la o masă. Carmen vrea paste, iar eu o prăjiturică. După masă ne
retragem afară pe terasă. Aici ultimii pelerini se pregătesc de plecare.
Cam târziu după părerea mea.
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Eu scriu în jurnal alături de un pahar de tinto, în timp ce Carmen se
delectează cu o cola cu gheață. E o atmosferă de armonie totală, mai
ales că soarele a reușit să mai amorțească temperatura. Să sperăm că
mâine nu va ploua.
Ne retragem spre dormitor. Patronul ne invită să servim cu el un
păhărel de lichior din plante, gratis din partea casei. Superb lichior,
gust impecabil și eficient înainte de culcare.
Noi cu personalul albergue, poză de grup

Cum suntem singurii pelerini în albergue, facem o poză de grup cu
patronul și cu restul personalului. Urcăm în dormitor, pun capul pe
pernă și nu îmi dau seama când adorm. Să fie oare și efectul
lichiorului?
Noapte bună.
13 august 2020
Noapte superbă. Am dormit fără să mă întorc. Vezi ce înseamnă aerul
de munte? În cameră a fost răcoare, dar sub pled călduț.

Gata de plecare

La ora 7,32 ne bem cafeaua pe terasă și o pornim la drum. Astăzi
etapa e puțin mai scurtă, dar tot pe munți hoinărim. E plăcut. Nu plouă,
așa că suntem norocoși.
Drumul e relativ ușor până aici. Puțin urcuș și puțin coborâși. Ne
situăm pe o curbă de nivel undeva sum creasta muntelui. Suntem
norocoși, cu toate că suntem aproape de creastă, nu bate vântul.
Morile eoliene montate pe creastă stau nemișcate.

Micul dejun

Lăsăm în spate albergue Alto da Pena, trecem pe lângă albergue
Rectoral San Mamede da Pena și începem să urcăm ușor. Pe costișa
dealului din stânga, un localnic taie arbuștii ce crescuseră anarhic. Nu
îmi dau seama cum lucrează omul căci panta e mare.
Intrăm în localitatea Piaxe. Este o foarte mică localitate, câteva căsuțe
risipite pe deal. Ceața e încă deasă, e răcoare și cerul e înorat.
Important este să nu ploaie. Aici în vârf de munte nici nu ai unde să te
adăpostești de ploaie.
Nostim e faptul că ajungem la un indicator rutier. Pe el scrie Fornos,
dar pelerinii cu simț de umor au transformat litera F în P, deci dacă te
iei după indicator, ai toate șansele să ajungi în localitatea Pornos.
Inventivi pelerinii, nu?

La revedere albergue Alto da Pena

Bine că traseul nostru evită această localitate, așa că ignorăm
indicatorul și ne continuăm drumul. Mergem alături de șoseaua
județeană care e total lipsită de trafic. Drumul coboară, semn că
suntem pe versantul cealalt al muntelui.
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La un moment dat dăm de lucrări de lățire, doar pe o parte a șoselei.
Trafic nu e, 2 benzi asfaltate sunt, atunci care e logica? După cca. 200
m ne lămurim. Sunt lucrări pentru crearea unei benzi pentru pelerini.
De fapt până acum mersesem pe carosabil. Din punctul unde
începeau lucrările, indicatorul Camino ne indică să traversăm șoseaua
și să continuăm drumul pe zona în construcție. De fapt banda e gata,
urmând să toarne doar asfaltul.
Ceața continuă să fie deasă. Soarele se jenează încă să răsară. De
fapt el săracul a răsărit, dar datorită norilor și a ceții nu se vede. Pe
partea dreaptă, undeva sub liziera pădurii, se ridică semeață o mică
biserică. Cam prost poziționată căci e greu de ajuns la ea, fapt ce ne
face să o ignorăm, mai ales că nu avem certitudinea că e deschisă.

Am intrat în traseu

Drumul părăsește pista nou amenajată și intră în pădure. Intrarea în
pădure e însoțită și de o mică ascensiune. Se pare că ar fi ultima
pentru ziua de azi. Carmen e liniștită căci traseul abundă de
indicatoare Camino.
E interesant faptul că în 2017 când am fost singur pe Camino,
parcurgând 985 km, o secundă nu am avut temerea că mă rătăcesc.
Au fost situați în care a trebuit să aleg între două variante, dar trebuie
reținut faptul că, în Galicia, toate drumurile merg spre Santiago de
Compostela.

Munți nu se văd de ceață

Bandă pentru pelerini

Carmen are un joc de scenă pe care nu îl înțeleg. Când scoate scurta,
când o îmbracă din nou. Nu îi găsesc logica, căci afară s-a încălzit
binișor.
Noi fiind în vârful muntelui, peisajul e splendid, mai ales că și ceața
parcă se ridică. De când am părăsit banda în construcție pentru
pelerini, urcăm pe un drum forestier. Pe mijloc e un făgaș de ape ce se
scurg din vârf, atunci când plouă. Nici nu vreau să îmi imaginez cum ar
fi fost dacă ploua? Un dezastru unanim. Așa e plăcut, chiar dacă
bocancii se proptesc în niște bolovani ce refuză cu abstinență să se
dea la o parte voluntar din fața noastră. Ignorăm această impolitețe și
ne continuăm urcușul.
În zare se vede vârful muntelui, așa că mai avem puțin. Văd că pe
Carmen a apucat-o căldurile, așa că a renunțat la scurtă. De fapt
urcușul cred că a contribuit decisiv.
Pădurea începe să se rărească. Printre crengile copacilor se zărește
cerul care începe să se însenineze. Trecem pe lângă un mic pârâiaș
ce coboară din munte. Peste el e amenajat un podeț, asta ca pelerinii
să poată trece și atunci când debitul apei este mai crescut.
Ieșim la loc deschis. Aici ceața e încă prezentă. Suntem aproape de
creastă. În vale se vede o perdea de nori care acoperă localitățile din
vale. Noi suntem deasupra norilor. Ar fi interesant de știut ce simte
cineva care, conform poveștii, calcă pe nori. Priveliștea îți dă senzația
de atotputernicie. Aș sta ore întregi să îmi bucur privirea și sufletul cu
această minunăție a naturii.
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Un idicator ne indică faptul că suntem în apropiere de intrarea în
localitatea Vilaserio, destinația etapei de azi.
Vilaserío este o localitate a parohiei Bugallido din consiliul Corunes
din Negreira, în regiunea Barcala. Avea 56 de locuitori în anul 2018
conform datelor Institutului de Statistică din Galicia, dintre care 25 erau
bărbați și 33 femei. Aceste date reflectă un declin în ultimii ani, când
avea 73 de locuitori în 2010 și 72 în 2005.
Gata, am reușit să mă liniștesc. E logic ca să fie mai multe femei decât
bărbați, evidență care se concretizează printr-o penurie de bărbați.
Deci aviz amatorilor.

Prin pădure

Intrăm victorioși în localitare. După statistica populației, prezența mea
și a lui Carmen nu balansează deficiența bărbaților. Coborâm pe drum.
Coborâșul e destul de abrupt. În fața noastră văd un grup de pelerini
ce se odihnesc. Sunt în majoritate pelerini pe biciclete. Și-au scos
echipamentul de ciclism și se bucură de soarele care și-a făcut apariția
dintre noi.
E clar că suntem foarte aproape de țelul etapei de azi. Urmează
recuperare rucsac, duș, mâncare și relaxare. Toate astea însă după
berea de bun venit. Albergue O Rueiro trebuie să fie prin apropiere.

Intrăm în Vilaserio

Intrăm în restaurant. Aici e multă lume, plerini și cititori de ziare, fiecare
cu berea în față. E clar că a trecut ora cafelei și s-a trecut la o etepă
superioară, berea.
Pun masca și intru încrezător în restaurant. Localnicii mă privesc cam
suspect, deoarece sunt singurul care are în dotare, dar și folosește
masca, așa că iute o îndepărtez, asta pentru a nu face notă
discordantă cu cei din jur.
Apare un ospătar, care ulterior aflu că e și recepționistul albergue. Îi
comand 2 americane, căci e cam devreme de a servi prânzul. Stăm pe
terasa restaurantului și privim furnicarul de pelerini care se pregătesc
să se pună în mișcare. Îmi e greu să înțeleg pelerinajul pe bicicletă,
dar fiecare cu păsărica lui.

Albergue O Rueiro

Cum îi spusesem ospătarului de motivul vizitei noastre, aflăm că
putem merge la albergue, deoarece ușa e deschisă. Suntem
nerăbdători să facem joncțiunea cu rucsacul nostru.
Urcăm la etajul 1 unde sunt dormitoarele. Înăuntru sunt 16 paturi
suprapuse și numai 5-6 sunt ocupate, așa că e pe alese. Ne instalăm
și decidem să facem o mică plimbare prin împrejurimile albergue, căci
e prea devreme pentru prânz. Pentru că la munte nopțile sunt reci,
primim în dotare câte un pled, lucru apreciat corespunzător.

O americană de bun venit

Brusc ordinea de zi suferă o modificare substanțială. Până să mergem
la plimbare, hotărâm că ar fi indicat să ne odihnim puțin, așa că
protejați de pledurile primite stăm întinși cam o oră în pat.
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Timpul trece repede și ora pentru servitul prânzului bate la ușă. Așa că
coborâm la masă. De fapt urcăm la masă, căci restaurantul e la nivelul
șoselei, în timp ce albergue e pe o străduță mai jos decât acesta.

”Expoziție de monede”

Ce m-a frapat la restaurant sunt pereții pe care pelerinii au pus
monede. La început nu știam ce sunt punctele negre de pe pereți.
Când m-am apropiat mi-am dat seama că sunt monede. Sunt de
diferite feluri, doar românești nu sunt. Aș fi vrut să pun și eu una, dar
nu aveam decât cenți.

Vine ospătarul și comandăm prânzul compus din nelipsita salată mixtă
fără ton, cartofi prăjiți cu ochiuri și bere. Porțile sunt mari, iar mâncarea
gustoasă. Ne împrietenim cu ospătarul / patronul localului / albergue. E
un tip simpatic. În 2017 nu mă oprisem aici, deci eram oarecum ”nou”
în locație.

Iar suntem singuri ... deocamdată

Masa a fost super de gustoasă , iar porțile uriașe. De bere nu mai
vorbesc. Terminăm masa și constatăm că va fi o noapte dificilă dacă
ne-am retrage în dormitor după masă.
Ieșim deci la o plimbare prin împrejurimi. Vremea e bună. A început să
se micșoreze numărul pelerinilor. Mulți au plecat spre Oliveiroa,
destinația noastră de mâine. Localitatea e mică, câteva case cu
gospodări pline de animale. Aici predomină creșterea animalelor, în
special vaci.
O luăm în jos urmărind alți pelerini. Acesta e drumul pe care vom
merge mâine. Drumul spre Finistera, respectiv Muxia este un drum
parcurs din antichitate, atunci când pelerinii doreau să ajungă la
”capătul pământului”, Finistera.

La plimbare

Din secolul al XII-lea, Codex Calixtinus a asociat aceste meleaguri cu
tradiția pelerinajului. Acest „ghid” medieval al Camino spune povestea
modului în care discipolii Sfântului Iacob au călătorit în orașul Dugium,
în actuala Fisterra, cerând autorizația unei legiuni romane pentru a-l
îngropa pe apostol în locul în care se află astăzi Compostela. Romanii,
bănuitori de motivele lor, i-au aruncat în închisoare. Cu toate acestea,
în cele din urmă au reușit să scape și, tocmai când trupele romane
erau pe cale să îi ajungă din urmă, s-au repezit peste un pod care s-a
prăbușit exact în timp ce romanii încercau să treacă în urmărire.
Conform tradiției medievale, Fecioara Maria a venit în acest loc frumos
într-o „barcă de piatră” (de unde și numele său „Virxe da Barca”,
Doamna Bărcii) pentru a-l susține pe Sfântul Iacob.
Fisterra Camino este frecvent menționată în literatura odeporică. Cea
mai veche poveste este cea a lui George Grissaphan, un cavaler
maghiar din secolul al XIV-lea. Legenda povestește aventurile sale ca
pelerin și pustnic la Fisterra. La sfârșitul secolului al XV-lea, pelerinul
polonez Nicholas von Popplau a călătorit la Muxía după ce a vizitat
Compostela. El a descris rămășițele „corabiei distruse, din piatră
autentică” aparținând Fecioarei Maria.

Prânz bine meritat
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În pelerinajul său din Italia, călătorul venețian Bartolomeo Fontana
(secolul al XVI-lea), a vizitat Fisterra și a raportat că cei care erau liberi
de păcatul de moarte ar putea muta pietrele navei Muxía cu un singur
deget. Domenico Laffi (secolul al XVII-lea), duhovnicul și cărturarul din
Bologna, a călătorit și la Fisterra. El a scris despre farul care îi îndruma
pe marinari spre siguranță prin apele tulburi din zonă. Multe dintre
aceste povești menționează Muntele Sfântului William, care era un
pustnic legendar în zonă. Acest schit, care nu mai stă în picioare, este
asociat cu rituri de fertilitate.
Fisterra a fost sfârșitul pământului pentru romani. Este situat pe Costa
da Morte (Coasta Morții și țara legendelor ancestrale și a naufragiilor
din trecut). Mulți dintre pelerinii care ajung la Santiago își continuă de
fapt aventura pe jos până la capătul pământului - până la km 0.
O cină ”intimă” în doi

Noi cu personalul restaurantului

De fapt, nu este limita vestică a Europei, pentru că asta este Cabo da
Roca în Portugalia, dar romanii nu știau asta, așa că, din vremuri
vechi, oamenii au considerat că este „Finis Terrae”, Land's End - ușa
către altă lume ... așa cum credeau romanii când au asistat la
scufundarea soarelui în Oceanul Atlantic. Un simbol al reînnoirii vieții,
urmărind apusul soarelui, acesta va renaște - motiv pentru care
pelerinii ajung la sfârșit, privesc apusul soarelui și își ard hainele, așa
cum povestește legenda. Este strict interzis să arzi orice acolo. O
mulțime de incendii în acea regiune sunt cauzate de pelerini care nu
au învățat nimic despre respectul pentru natură în timpul plimbării lor.
Cu gândul la întâlnirea noastră cu ”capătul lumii”, ne reîntoarcem la
albergue. Un lucru e sigur. Când voi ajunge la km 0, cu siguranță că
nu îmi voi arde hainele, căci mai am nevoie de ele și în viitor.
Suntem din nou în dreptul restaurantului. E deja ora 17,11. Soarele e
încă sus pe cer. De mâncat nu prea îmi vine să mănânc. Sunt sătul
până la gât. Dacă de mâncare nu am chef, o bucățică de prăjitură
parcă mai merge, mai ales că trebuie să și scriu în jurnal.
Intrăm în restaurant și comandăm o bucată de ”tartă Santiago”, un fel
de chec. Eu beau tinto, Carmen se delectează cu cola cu gheață.
Scriu impresile de azi și încercăm să pierdem timpul până la ora 20
când se deschide bucătăria.

Captator de izvoare

Sosește ora fatidică 20, se deschide bucătăria, dar apetitul pentru o
nouă masă e la un nivel minim. Am mâncat cam mult azi.

Ne ridicăm de la masă și facem o poză de grup cu ospitalierul patron și
soția, care din jenă cred, refuză să se pozeze fără mască. Silvia și
Jesus, cu toate că ne vedeau pentru prima dată, au manifestat o
ospitalitate deosebită față de noi.

Și aici sunt ruine

Ne retragem la dormitor. Mâine avem de parcurs 21 km. Carmen
pregătește bagajele pentru mâine, sub atentul control al meu. Mai
avem 56,620 km până la Finistera.
Noapte bună.
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14 august 2020
Aseară, când am ajuns în dormitor am constatat că mai erau cazați
încă 6 pelerini, deci 16 paturi 8 pelerini, precis așa cum prevăd
normele oficiale de distanțare fizică.

Am rămas singuri, toți au plecat

A fost o noapte groaznică. 3 din cei 6 pelerini s-au sculat la ora 4 și au
început să facă zgomot cu înpachetatul. Groaznic zgomot, tocmai
când somnul e mai dulce. E clar că nu știu regulile nescrise ale
pelerinului. Se scot rucsacele pe hol și se împachetează acolo. La ora
4,40 se așternu liniștea, semn că au plecat. Nu înțeleg plecările cu
noaptea în cap, deoarece afară e întuneric și marcajul e mai greu de
identificat. Faptul că pe drum barurile sunt pline de tineri pelerini care
se relaxează, mă duce cu gândul că pleacă devreme știind că ulterior
pierd timpul prin barurile de pe traseu. În dormitor am rămas noi doi și
cu un băiat cu care am comentat situația, fiind și el deranjat de gălăgia
produsă de cei 3 care au plecat.
Ne sculăm, Carmen aranjase deja bagajele de cu seară. Doar mici
”retușuri” și precis la 7,19 suntem în mișcare. E răcoare, dar plăcut.
Știm drumul, așa că intrarea pe traseu a fost făcută fără dificultăți.

Gata de plecare

La început mergem pe șosea. În zare se vede un pâlc de case. Ne
apropiem, de fapt e o fermă cu mai multe anexe. Ferma e de vaci,
care ”strigă” după îngrijitor să le servească ”micul dejun” căci le e
foame. Din unul dintre grajduri iese o persoană ștergându-se pe mâini
de sânge. Îl însoțește se pare proprietarul fermei. După modul în care
e îmbrăcat cel cu sângele pe halat, trag concluzia că e veterinar și
asistase la nașterea unui nou membru al fermei.

Un indicator ne avertizează că până la km 0, mai avem 56,620 km.
Suntem cam la jumătatea drumului dintre Santiago și Finistera. Începe
urcușul. Îmi revine în minte fiecare amănunt al traseului. Cât de repede
a trecut timpul? Parcă mai ieri urcam panta singur cu rucsacul în
spate, entuziasmat de fiecare lucru pe care mi-l scoate Camino în
cale.

Mai avem doar 56,620 km

Norii încă nu s-au ridicat. În vale, clădirile sunt învăluite încă în nori.
Noi fiind pe vârf de munte vedem cum ies din nori, ici colo, copaci sau
case. E o priveliște de vis.
Începe urcușul cel de toate zilele. Panta e cam la 45o. Soarele, la
început timid, apoi în toată măreția lui se urcă încet pe cer. Luna încă
nu a capitulat, nu se lasă dusă.
Un indicator rutiar ne anunță că intrăm în Cornado, o localitate micuță
dar plină de flori. Sunt curios care e ponderea bărbaților și tendința
demografică a populației.

Suntem tot deasupra norilor

Alături de acest sat, au fost descoperite rămășițele a ceea ce este
probabil cel mai mare lagăr militar roman din toată Galicia, a cărui
extensie este echivalentă cu 17 terenuri de fotbal și din care s-a
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desăvârșit cucerirea sângeroasă a regiunii în secolul I î.Hr. Singurul
amănunt legat de populație e faptul că satul are 50 de locuitori. Nu tu
câți bărbați, câte femei, nimic, așa că ne continuăm drumul oarecum
dezamăgiți că nu știm ponderea femeilor din totalul de 50 de locuitori.

Azi soarele e cam nehotărât

Șoseaua coboară lin. Trafic 0, nici țipenie de oameni sau mașini.
Parcă totul e adormit. Mersul pe lângă șosea, chiar dacă folosim
banda pentru pelerini e monoton. Mersul pe asfalt e plictisitor, noroc că
poteca virează la stânga și intră într-o pădure de eucalipți tineri. Stau
aliniați ca soldații în front.
Ne-am bucurat că am scăpat de mersul paralel cu șoseaua, căci
începe un nou urcuș. Bine că nu e lung. Ajungem în vârful dealului și
evident începe coborâșul.
În fața noastră apare un imens ”ocean”. Nu e potecă ocolitoare, nu e
podeț, nimic care să ne ajute să trecem fără să ne udăm la picioare.
Bruc îmi aduc aminte faptul că bocancii noștri sunt impermeabili, așa
că e momentul potrivit să verific reclama care li s-a făcut. Vitejește mă
arunc în valuri. Apa îmi ajunge până la glezne, dar nu pătrunde
înăuntru. Exemplul meu e urmat ad-literam de Carmen, cu același
rezultat. Balta se făcuse deoarece jghebul de scurgere se înfundase
cu crengi de la ultima ploaie.

... cam lungi picioare am

Gata, pista pentru pelerini s-a terminat

Bine că deocamdată coborâm

Ei, aici e aici, cum trecem?

Ieșim din pădure. Lanuri de porumb furajer au înlocuit eucalipți cei
disciplinați. Un indicator ne avertizează că în scurt timp vom intra în
Sta. Marina. Trecem pe lângă câteva ferme de vaci și în zare se
prefigurează cimitirul localități.

Ne apropiem. Exact în fața cimitirului este Casa Pepa, albergue și
restaurant. Cum e ora americanei de dimineață ne oprim și noi. Peste
drum câțiva bărbați, îmbrăcați sobru se plimbă oarecum neliniștiți. Se
pare că va avea loc în curând o înmormântare. Întradevăr, la un
moment dat oprește o mașină și din ea coboară un ins îmbrăcat într-un
costum gri deschis. Deschide ușa din spate a mașinii și scoate de
acolo o uniformă de preot. O îmbracă și intră în cimitir unde se pare că
așteptau și alții. Nici urmă de coșciug sau urnă cu cenușă. Zăbovesc
cam 10 minute și încep să iasă. Preotul își scoate uniforma, se urcă în
mașină și pleacă. După el pleacă și ceilalți participanți la ceremonie. Îl
întreb pe ospătar ce fel de ceremonie s-a săvârșit. Îmi explică cu un
bogat arsenal gesticular că a fost un fel de pomenire. Nu tu colivă, nu
tu pachete, nu tu masă. Ce simplu e să mori în Spania:
Terminăm de băut americanele. Ne ridicăm, plătim și o luăm din nou la
drum. Îmi aduc aminte că din acest loc începe un urcuș greu, asta
dacă memoria nu mi-a jucat feste. Deja parcursesem 8 km, deci
repausul a fost bine venit, mai ales că am reușit să terminăm ultima
bucată din sandwich-ul vegetarian început aseară, și pe care îl luasem
la pachet.
S-a mai încălzit puțin, așa că renunțăm la scurte. Ieșim din Sta. Marina
și intrăm în pădure. Mergem pe un drum forestier plin de bolovani. Așa
cum îmi aminteam, ne angajăm într-un urcuș groaznic de abrupt.
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Grohotișul ne încetinește înaintarea. Începe gâfâitul care ne face să
facem popasuri din ce în ce mai dese. Unde e asfaltul pe care îl
blamam?
Ajungem în sfârșit în vârful muntelui. Atunci când folosesc termenul de
munte, mă refer la înălțimi cu o diferență de nivel de 700 - 800 m,
oricum tot munte e și ăsta. Sus dăm de un observator.
Casa Pepa.Americana cea de toate zilele

Acum îmi amintesc perfect. În 2017, când am trecut pe aici,
observatorul era în construcție, se turna fundația. M-am mirat atunci
cum cineva să își construiască o casă pe vârf de munte, departe de
orice așezare omenească. De fapt, acum am înțeles, fundația era
pentru un punct de observare, fantastic de bine poziționat. Un telescop
era instalat, și curios, a privi prin el este gratis. Observatorul este o
platformă de unde se vede toată zona, fiind plasat pe cel mai înalt pisc
al muntelui. E un fel de belvedere dotată și cu un telescop. Superbă
priveliște. Suntem pe muntele Aro.
Vârful Monte Aro este la 550 de metri deasupra nivelului mării, sau
230 de metri deasupra terenului înconjurător. Lățimea la bază este de
3,5 km.

Iar începe urcușul

Vigilență la observator

Terenul din jurul Monte Aro este deluros spre sud-vest, dar spre nordest este plat. Cel mai înalt punct din apropiere este la 634 metri
deasupra nivelului mării, la 8,1 km sud-vest de Monte Aro. În jurul
Monte Aro este destul de puțină populație, doar 29 de locuitori pe
kilometru pătrat. Cea mai apropiată comunitate majoră este Mazaricos,
la 1,9 km sud de Monte Aro. Împrejurimile din jurul Monte Aro sunt un
mozaic de terenuri agricole și vegetație naturală.
Clima mediteraneană predomină în zonă. Temperatura medie
anuală în vecinătate este de 12 °C. Cea mai caldă lună este august,
când temperatura medie este de 18 °C, iar cea mai rece este
decembrie, cu 5 °C. Precipitațiile medii anuale sunt de 1.874
milimetri. Cea mai ploioasă lună este ianuarie, cu o medie de 267 mm
de precipitații, iar cea mai uscată este iulie, cu 42 mm de precipitații.

Concluzia: nu vă aventurați pe aici iarna. Mergeți ca noi în luna august.
Începe coborâșul. Ca și urcușul, și coborâșul e la fel de dificil. Am ieșit
din pădure. Poteca șerpuiește pe o pajiște destul de înclinată. În vale
se zărește un pâlc de case, semn că ne apropiem de civilizație.
Aici în 2017 construcția era în toi

Un indicator ne înștințează că ajungem în curând în localitatea Logo.
Intrăm în localitate. Drumul trece pe lângă un albergue ce are și un
bar. E albergue Monte Aro. Nostim albergue, plasat chiar la intrarea
localități în buza pantei de coborâre. E timpul să facem o mică pauză.
O americancă e binevenită.
Ne așezăm afară la o masă. O ospătăriță cam morocănoasă ne
întâmpină. Dăm comanda și așteptăm. Se pare că am deranjat-o din
activitatea de curățenie. Ei ce să îi faci, așa e cu pelerinii? În fața

Începe coborâșul
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noastră e ”parcată” o vacă în dimensiuni naturale. E din plastic, doar
ugerele sunt de cauciuc. Interesantă combinație de materiale.
Tot dând roată vaci, mă observă ospătărița. Fără să scoată o vorbă,
apare cu o găleată plină cu apă. Ridică un capac de pe spinarea
bietului animal și varsă apa în el. Pune găleata sub ugere și îmi face
semn să ”mă apuc de treabă”. Cum mulsul unei vaci nu a fost
niciodată un vis al meu, deleg activitatea lui Carmen. Carmen își
așează profesionist scăunelul lateral și apucă zdravăn ugerele.
Fantastic. Din ugere iese apa pe care o turnase ospătărița.

Un adevărat urmaș al lui Decebal

Distracție, dar mai trebuie să și muncești

Curios, mulgem vaca, dar americanele tot nu apar. Merg la bar în
dorința de a debloca situația. În loc să deblochez problema, sunt dat
afară din bar pe motiv că nu purtam mască. Auzi ciudățenie, să bei
cafea cu masca pe nas. Eu nu purtam mască pentru că eram pregătit
să mă delectez cu o americană lungă. După acest incident minor din
punctul meu de vedere, apare și cafeaua. Pun masca pe figură pentru
a împiedica un nou posibil conflict. intru în bar și achit consumația. Mă
așteptam să mi se facă o reducere pentru că am muls vaca, dar nimic.
Îmi iau rămas bun de la ursuza ospătăriță și plecăm.
Recunosc drumul, parcă sunt în 2017 singur pe drum. Nimic nu s-a
schimbat, doar eu am mai avansat în vârstă cu 4 ani. O nimica toată,
asta dacă ținem cont că mi-am propus să continui pelerinajele până la
vârsta de 87 de ani, și asta anual. Acest lucru l-am negociat dur cu
”Șeful”. El zicea că 80 de ani sunt suficienți pentru un pelerin, eu
susțineam că 90 de ani ar fi rezonabil. După negocieri intense, am
stabilit că 87 de ani e o vârstă acceptabilă. Am bătut palma, așa că vă
așteaptă multe jurnale de acum încolo.

Continuăm drumul. Coborâm destul de brusc. Șoseaua e lipsită de
trafic, așa că șansele de poluare sunt aproape excluse. Trecem pe
lângă un site arheologic. Pe aceste locuri s-au descoperit urme de
așezări umane datând din perioada 4500 - 3000 îHr. Ce o fi căutat
bieții oameni pe aceste coclauri? Cine poate ști? E vorba de Necropola
Pedras Miudas.
... și după muncă ... și răsplată

Din sens opus ne întâlnim cu o familie de pelerini: tată, mamă și un
copil de cam 2 ani, în cărucior. După sensul de mers, se pare că se
îndreptau spre Santiago. Cam lung drum mai ales cu un copil mic în
cărucior. Cer permisiunea de a le face o poză. Primesc permisiunea cu
condiția ca să nu intre în cadru copilul. Mulțumesc, mă conformez
dorinței tatălui și plecăm mai departe.
Supermarked

”Garsoniere”

Pe partea dreaptă se ridică semețe un ansamblu rezidențial de
garsoniere. Acum 4 ani erau în construcție. Acum sunt gata și date în
folosință. Câteva sunt ocupate deja. Flori proaspete stau martore
faptului că familiile nu i-au uitat pe cei plecați. Mai jos e cimitirul vechi
plin până la refuz. E tot în stil gotic, dar timpul și-a pus amprenta.
Cripte frumoase, placate cu marmură, dar oarecum părăsite. Se pare
că nimeni nu le mai îngrijește.
Intrăm într-o zonă industrială pe partea dreaptă a șoselei și câteva
ferme pe partea stângă. Nimic nu e schimbat de acum 4 ani. Parcă
timpul a încremenit totul.
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Trecem pe lângă o fermă de vaci. Interesant e faptul că în fața casei
are puse câteva butoaie de plastic umplute cu pământ. Din loc în loc,
pe toată circumferința au făcut tăieturi, ca niște mici buzunărașe în
care au plantat căpșuni. Extraordinar de frumos și ingenios aranjament
floral. Oricum nu la căpșunii ăștia se înghesuie românii la cules.
E cald, zăpușeală. E greu de mers pe asfaltul șoselei. Pe aici nu ș-au
gândit să facă piste pentru pelerini ca cei de pe celălalt versant al
muntelui. Ar fi prins bine. Oricum traficul e deosebit de redus. Din când
în când mai trece câte un tractor.

Idee super

Mini pelerini

Intrăm în Ponte Olveira, o mică așezare în care e un albergue și un
bar. Ne intersectăm cu șoseaua principală ce duce la Oliveiroa, șosea
destul de circulată. În intersecție, în fața noastră e un supermarded
mobil, pe 4 roți. Ușa dubiței e deschisă. În fața uși e o femeie cu o
roabă semi umplută. Cum loc în roabă mai este, ea continuă
cumpărăturile. Ciudat mod de a face comerț.
Lăsăm bătrâna doamnă să continue cumpărăturile, trecem pe lângă
albergue Ponte Olveira și o luăm spre dreapta către Oliveiroa. Îmi
amintesc foarte bine traseul.
Trecem pe lângă o fermă cu un grânar uriaș. Ferma se pare că în
vechime avea o recoltă îmbelșugată dacă a fost nevoită să își
construiască un așa mare grânar. De fapt acest tip de grânare sunt
specifice Galiciei. Grânarul se construiește pe piloni de piatră, asta
pentru a împiedica rozătoarele să ajungă la grâne. Interesant este că
fiecare grânar are o cruce deasupra, semn că se află sub directa pază
divină.
Ajungem la un pod. Podul traversează râul Xallas și este o necesitate
pentru toți pelerinii care doresc să intre în oraș. De pe pod și însoțind
cursul râului, este posibil să ajungi la lacul de acumulare A Fervenza.

Pricopsită fermă

Supă galiciană ... super gustoasă

După ce trecem podul, cam la 100 m drumul se bifurcă. O străduță o ia
drept înainte, în timp ce șoseaua virează la stânga. Pe partea dreaptă,
cam la 50 m din intersecție este un punct de informare turistică. Ca și
acum 4 ani, punctul turistic este frumos amenajat, dar închis. Ce să îi
faci, sigur că are și Spania miniștri în genul lui Elena Udrea. Deci
singurul lucru care ne rămâne este să ne continuăm drumul pe
marginea șoselei.
Șoseaua continuă înainte, iar o mică stradă virează la stânga. Cum
indicatorul Camino ne sugerează să o luăm la stânga, pentru a evita
un posibil cartonaș roșu din partea lui Carmen, decid să îl urmăm
conștincioși. Acum mă simt transpus cu 4 ani în urmă, când transpirat
căutam albergue. Trecem pe lângă albergue unde reîntâlnisem pe
studenta din ultimul an de la medicină și pe care o învățasem să
”lungească picioare”. Nu mai e atâta agitație la albergue ca atunci.
Mult mai puțini pelerini, de, efectul pandemiei.
Albergue Santa Lucia unde avem rezervare se află pe una din
întortocheatele străduțe din zonă. Am dori să întrebăm pe cineva, dar
în jur sunt numai pelerini. Într-un târziu dăm de o băbuță care ședea
pe o băncuță în fața casei și privea la agitația din jurul ei.
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Urmând îndeaproape direcția brațului ei, ajungem în sfârșit la
albergue. Aici, surpriză, dăm de aceeași băbuță care ne aștepta.
Înțeleg că este cea care face curat în albergue și ca extra job, face și
pe recepționista. Sărim peste formalitățile obișnuite, și primim cheia de
la cameră. Iar suntem singuri în tot albergue.
Ne instalăm confortabil. Singurul dezavantaj este faptul că grupul
sanitar e comun, pe coridor, dar ăsta nu e un impediment atâta timp
cât suntem singuri în tot albergue. Carmen are însă o problemă vitală
pentru existența ei, Wi-fi lipsește. E trecută o parolă, dar nu
funcționează, iar băbuța nu îi poate da de cap.

Unii adaugă în meniu pește

În căutarea albergue

Coborâm în localitate ca să mâncăm și să onorăm paharul de bere de
bun venit. Ne învâtim puțin prin sat și descoperim un bar cu terasă. Ne
așezăm afară la o masă și așteptăm. Lângă noi, la altă masă stă un
pelerin venit pe Camină pe bicicletă. Stăm ce stăm și nici-un ospătar
nu vine să ne întrebe de ce ne-am oprit acolo. În dreapta e un fel de
muzeu cu echipamente antice. Sunt prese care doar rugina le ține
împreună. Oricum e un muzeu. Stăm și așteptăm. Nimeni nu apare.
Pelerinul se uită iscoditor la noi. Se pare că nici el nu înțelege rostul
nostru acolo. Într-un final îmi face un semn discret din care eu trebuie
să înțeleg că trebuie să merg înăuntru la bar și să comand, lucru pe
care îl urmez în cele mai mici detalii.
În urma intervenției mele în forță, sosesc pe masă 2 porții de supă
galiciană și o salată mixtă cam pricăjită cantitativ, dar suficientă pentru
prânz. Berea a fost la înălțime. Supa a fost un deliciu. Carmen se
distrează cu pește, un merlicius la grătar, în timp ce eu savurez salata
mixtă fără ton. Interesant e faptul că pentru spanioli, tonul e o
vegetală. Eu cer salată vegetariană și îmi aduce salata presărată cu
bucățele de ton.
Ne întoarcem la albergue. Rucsacul ne așteaptă, așa că facem un duș
recomfortant. Carmen pune rufele la spălat. Spălatul durează 80
minute, așa că ne retragem în dormitor. Carmen ațipește repede, eu
mă forțez să nu adorm, ca să pot să dorm la noapte, când sunt
convins că voi recupera precedenta noapte.

... și iată-ne ajunși

Noi cu prietenii italieni stabiliți în Spania

Se termină spălatul și rufele sunt transferate în uscător ca să continue
procesul. Carmen suferă datorită lipsei internetului, așa că iată-ne din
nou pe stradă. De data asta alegem barul Casa Manola, unde sperăm
că ne va băga cineva în seamă.
La bar întâlnim 2 italieni ce locuiesc în Spania. Cel cu barbă e Davide,
iar celălalt e Mariano. Sunt studenți, dar au și un job ajutător. Vorbim
de toate, sunt băieți deschiși. Abordăm subiectul celor 4 tipuri de
pelerini: cei ce vin într-un concediu ieftin, cei habotnici religioși, cei ce
merg pe Camino pentru că e cool și noi care venim pentru a ne simți
reintegrați în natură și în armonia Universului. Ei fac parte din ultima
categorie ca și noi. Sporovăim cam o oră și brusc își aduce aminte
Carmen că am lăsat rufele în uscător.
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Comandăm meniul deja intrat în tradiție, adică Carmen pește, eu
salată mixtă cu cartofi prăjiți. Aici apare diversitatea, eu rămân loial
berii, în timp ce Carmen se luptă cu o cola cu gheață.
Ne întoarcem la albergue ca să recuperăm hainele. Tot singuri suntem
în tot albergue. Mâine avem un traseu de 18 km splendid. La început
vom urca un munte, după care vom trece pe o curbă de nivel ce
însoțește creasta. În vale vom vedea un baraj și un lac de acumulare
artificial.
Acum vom dormi ne deranjați de nimeni, căci tot singuri suntem în tot
albergue.
Noapte bună.
O cină cu pește pentru unii

15 august 2020
Azi noapte a plouat. Sper să nu ne ploaie și pe drum. Ar fi păcat de
priveliște.

Carmen se ocupă de bagaje

La ora 7,31 pornim la drum.. E răcoare, așa că punem scurtele pe noi.
Trecem pe lângă terasa unde luasem ieri prânzul cu interesantul
muzeu al ruginii, trecem pârâul și începe urcușul.
Ploaia s-a întețit, iar pelerinele noastre fiind subțiri, le umflă vântul.
Privim spre vârf, e învăluit într-o ceață deasă. Sper să avem totuși o
bună vizibilitate.
Începe urcușul. Un urcuș istovitor. Urcăm pe costișa muntelui. Undeva
sus se întrezărește cerul, deci nu mai avem chiar așa de mult.

Suntem gata de plecare

Începe urcușul

Suntem în sfârșit pe vârf, ce a fost mai greu a trecut. Ceața s-a mai
ridicat puțin. Peisajul e unic. Noi suntem sus, aproape de creastă iar
undeva jos, ca niște piese de lego se vede lacul de acumulare
A Fervenza care este un lac artificial creat în 1966 pe râul Xallas (cel
mai mare râu din zonă), situat între municipalitățile Dumbria,
Mazaricos, Vimianzo și Zas. Capacitatea sa este de 103 hm³ și
acoperă o suprafață de 1.250 de hectare. Barajul, cu o înălțime de 27
m și o lungime de 127 de metri, se află la granițele care separă
municipalitățile Dumbría și Mazaricos, și își ia numele de la unul dintre
cele două dealuri mici care formează defileul în care se află fundațiile
sale: Castelo da Cascada (în parohia Olveira).
Construcția sa a schimbat viața locuitorilor acestei regiuni, deoarece a
inundat văi mari și zone extinse de cultivare. În plus, volumul apei
îndiguite a variat ușor climatul zonei, crescând umiditatea și formând
frecvent valuri mari de ceață. Sub apele sale se afla și dolmenul
A Gándara de Baíñas, vizibil doar atunci când nivelul apei scade
considerabil.

Iată și barajul A Fervenza

Continuă să burnițeze. Ne oprim să facem poze. Priveliștea e superbă.
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Suntem pe creastă

Am ajuns pe creastă. Burnițează în continuare. Cerul e acoperit și norii
ne împiedică să ne bucurăm de priveliște. Jos undeva, sub plapuma
de nori, se întrezărește timid firul șerpuitor al pârâului ce alimentează
cu apă lacul de acumulare. De fapt de pe valea fiecărui versant se
adună apele care susțin apa din lac. Cascade mici sau mai mărișoare
fac ca priveliștea să nu fie monotonă. O potecă aproape verticală duce
jos la luciul apei. Ploaia face impracticabilă coborârea. Pericolul de
alunecare și prăbușire în gol e enormă, așa că abandonăm tentativa.
Îmi aduc aminte că și acum 4 ani am prins o vreme oarecum
asemănătoare, fapt care și atunci, ca și acum, m-a făcut să renunț la
incursiune.
Suntem în continuare pe curba de nivel ce poartă poteca imediat sub
creasta muntelui. Drumul e bun, dar mai burnițează încă, așa că
pelerinele sunt în funcțiune.
De la această înălțime se văd munții cu văi abrupte străjuind cascade
sălbatice a căror ape se varsă înspumate în lac.
La un moment dat ploaia se oprește. Scoatem pelerinele de pe noi. E
neplăcut să mergi cu pelerinele atunci când bate vântul. Devi aproape
un balon ce e gata gata să își ia zborul. Nesperat, apare curcubeul. E
splendid. Un arc de cerc ce unește două creste. Parcă și norii au afșat
o poziție mai prietenoasă cu noi. Coborâm de pe versant, pentru a
urca pe versantul alăturat. Trecem peste un pod de piatră construit
peste un pârâu ce se rostogolește din munte.

Priveliște de vis de pe creasta muntelui

A ieșit curcubeul

Începe din nou urcușul pe celălalt versant al muntelui. După o scurtă
întrevedere cu un curcubeu superb, începe din nou să burnițeze, așa
că trecem urgent la ținuta cu pelerine. Urcușul nu e atât de greu, dar
lung. Îmi amintesc că undeva prin apropiere ar trebui să fie un
albergue cu bar, dar deocamdată de jur împrejur sunt doar copaci și o
ploaie mocănească.
Am trecut podul cam de o jumătate de oră și încă nu se vede vârful.
Memoria nu mă înșeală, barul trebuie să fie undeva prin apropiere. Eu
susțin că am o memorie foarte bună a locurilor pe unde trec, dar,
sincer să fiu, nu am memoria oamenilor pe care îi întâlnesc. Mă refer
la memoria vizuală a lor. Am avut de multe ori problema ca să
întâlnesc pe cineva care să mă recunoască, iar eu să nu știu de unde
să îl iau.
Poteca virează la stânga și apare un luminiș. Ei bine, în luminiș e
albergue și barul Logoso. Gata, sunt acasă. Scoatem pelerinele și le
punem afară ca să se scurgă de apă. Intrăm. Înăuntru sunt câțiva
localnici, dar nici-un pelerin.

Suntem încă pe munte

Ne așezăm la o masă și comandăm croisant și americane. Barmanul
ne servește cu o atenție și eleganță demne de un ospătar rasat, asta și
pentru faptul că pe o ploaie atât de nemiloasă, ne-am încumentat să
ajungem până aici.
Îmi aduc aminte de cuplul cu copilul, care trecuse cu siguranță pe aici.
Cum s-o fi descurcat pe potecile astea de munte cu căruciorul?
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Terminăm cafeaua și ne pregătim de drum. Astăzi vom saluta din nou
Atlanticul, dar de data asta de pe coasta de vest a Spaniei.
Ieșim din bar și aud strigăte de bucurie. Când mă uit pe potecă veneau
Davide și Mariano cu brațele pregătite pentru a ne îmbrățișa. Ne
îmbrățișăm și schimbăm câteva cuvinte. Ei intră în bar, în timp ce noi
continuăm coborâșul de pe munte. Ei vor merge astăzi până la
Finisterra, în timp ce noi ve vom opri la Cee. Lor li se termină
concediul, așa că trebuie să se grăbească.
Ieșim din pădure. Continuă să burnițeze, e o zi mohorâtă. Poteca
însoțește șoseaua. În zare se vede barul O Costelino. Acum 4 ani aici
am înoptat. Nu la bar, ci în albergue. Aici patroana ne-a urcat bagajele
în mașina ei personală și ne-a dus cam 500 m până la alberguele ei,
situat în imediata vecinătate cu grajdurile fermei ei. Pentru cină a venit
cu mașina și ne-a dus la bar. La bar era pregătită o masă lungă în jurul
căreia stăteam cam 16 pelerini.
Americana cea de toate zilele

La masă sunt perechea de francezi și Pernile, care e suedeză și niște
tineri italieni, simpatici. Țin minte că după biruirea a 2 pahare de vin leam cântat francezilor o parte din La Marseillaise, spre amuzamentul și
satisfacția lor, o pereche cam trecută de 60 de ani, deci cam de leatul
meu.
De data asta intrăm doar pentru o plăcută aducere aminte. Nu mai era
aceeași atmosferă ca acum 4 ani. La bar nu mai era patroana, era o
puștoaică cam plictisită de munca ei. Ei ... au trecut anii.

Iată vin prietenii noștri italieni

Ne continuăm drumul, tot nu scăpăm de pelerine. Poteca urcă un deal
pentru ca apoi să coboare tot în șosea. Noi urmăm conștiincioși
indicațiile Camino, nu de alta dar dacă m-aș abate de la marcaj, ar
exista posibilitatea apariției iminentului cartonaș roșu pe care Carmen
îl are la îndemână. Degeaba am încercat să îi explic că nu facem
altceva decât să ocolim, căci tot în șosea ajungem, totul e în zadar,
așa că mă las păgubaș și urc și cobor dealul, numai să nu stric
armonia pelerinajului.
Pe partea stângă, puțin în vale, se vede combinatul siderurgic, un
combinat imens cu furmale și toate acareturile aferente unui combinat.

Coborâm de pe munte

Barul O Castelino

Așa cum prevăzusem, ajungem din nou în șosea. În fața noastră e o
bifurcație. Aici se despart drumurile. Spre stânga mergi spre Finisterra,
iar spre dreapta spre Muxia. Evident că o luăm spre Finisterra. Lăsăm
pe partea stângă porțile combinatului siderurgic și urmăm poteca care
ne scoate de pe șosea și ne poartă printre pâlcuri de copaci. Relieful e
destul de bolovănos, și mă refer aici la bolovani uriași, jumătate
îngropați în pământ. Peisajul e în genul decorurilor filmelor SF.
Intrăm în pădure. Suntem tot singuri, nici țipenie de pelerini. Pe partea
dreaptă se fac defrișări. Cu mașini interesante sunt curățați copacii de
ramuri și coajă. După aceea urmează toaletizarea zonei. Toate
crengile și scoarța rămase pe sol sunt strânse și legate în baloturi,
gata pentru a fi îndepărtate.
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Începe coborâșul spre Ceea. Poteca, care de fapt e o șosea forestieră
asfaltată, coboară destul de brusc prin pădure. Așa că pare destul de
ciudată expresia ”șosea forestieră asfaltată”. Da, dar așa este. E o
șosea forestieră prin pădure care a fost asfaltată și care nu prezintă
gropi sau denivelări, ca porțiunile de 1 km de autostradă de la noi,
inaugurate cu fast ca realizări epocale.

Spre Finisterra sau Muxia? Dilemă

Coborâm versantul, fiind pregătiți să escaladăm următorul versant.
Jos, la punctul de congruență al celor doi versanți, în mijlocul pădurii,
fără case în apropiere se găsește Capilla da Nosa Senora das Neves.
Mergând spre Finisterra înainte de a urca pe Muntele Osuado, acest
Sanctuar este situat într-un cadru frumos. Datând din secolul al XVIIIlea, este o sursă sfântă de adorație, unde multe fotografii și gânduri au
fost lăsate în cartea de impresii. Din păcate e închisă. În față are un
cruciero (cruce de piatră) foarte frumoasă.

În drum spre Ceea

Chiar dacă nu se mai slujește înăuntru, afară, lipit de zidul bisericii se
află un altar pentru pelerini. Aici pelerinii se pot opri și pot să închine o
rugăminte de ajutor din partea celui de sus.
Într-o nișă practicată în zidul bisericii, deasupra altarului de piatră se
află, în spatele unei ușițe, o carte de oaspeți în care pelerinii își pot
lăsa amintirile. Scriu și eu și Carmen în cartea de oaspeți, o pun la loc
în nișă și plecăm, căci ne așteaptă urcușul pe muntele Osuado. Cam
neinspirată perspectivă.

Igienizarea pădurii după defrișare

Începe urcușul. Acum 4 ani pe aici am întâlnit bătrânul corean cu
nepotul. Nu pot spune ”moșul corean”, deoarece era cam de vârsta
mea, ori eu nu sunt moș, încă. Acesta venise însoțit de nepot, ca să
vadă Santiago înainte de a muri. Erau catolici. Nu am știut că sunt așa
de mulți asiatici catolici.
Urcăm, suntem aproape de vârf. La un moment dat poteca
intersectează o șosea ce traversează pădurea. Pe partea opusă a
potecii este o cruce plasată pe o coloană de piatră. Traversăm
șoseaua și ne afundăm din nou în pădure.
Încă burnițează, așa că pelerinele de ploaie sunt în funcțiune. În fața
noastră se văd siluetele a doi pelerini. Merg destul de repede. De bună
seamă că sunt tineri.

Coborâm spre Ceea

În sfârșit se termină urcușul. Intrăm pe o curbă de ninel aflată cam la 3
- 4 m sub creastă. Din câte îmi aduc aminte, acesta a fi ultimul urcuș
pe ziua de azi.
Ploaia s-a oprit. Scoatem pelerinele și le punem în rucsace. Nu mai
plouă dar o ceață deasă s-a lăsat. E călduț, chiar dacă ne aflăm în vârf
de munte.
Drumul a devenit relativ bun. Pe partea dreaptă, undeva sus pe deal
se află o tabără pentru copii catolici, Fuente de San Pedro Martir.

Nu suntem singuri
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Suntem sus pe muntele Ousado și ajungem la Fuente de San Pedro
Martir într-un loc fermecător, cu o biserică și o cruciero lângă ea. Se
spune că aici este o fântână miraculoasă pentru tratarea diferitelor
probleme. Fântâna, A Fonte Santa, se spune că are o apă cu puternic
efect curativ pentru reumatism, picioare dureroase și negi.

Capilla da Nosa Senora das Neves

Ne continuăm drumul prin pădure. Ceața e din ce în ce mai deasă. De
pe deal, iviți parcă din ceață, un grup de 6 oameni coboară în urma
unui câine. Sper să nu fi intrat din greșeală pe un fond de vânătoare,
iar aceștia să nu fie alceva decât gonași. Trec pe lângă noi fără să ne
bage în seamă. În urma lor, mergând mai încet, venea o fată. De la ea
aflu că nu suntem pe un fond de vânătoare, iar grupul care alerga
după câine nu făcea altceva decât să omologheze aptitudinile câinelui
ca salvator. Acum îmi explic de ce atunci când am vrut să dau atenție
câinelui, cei care îl alergau au țipat la mine să las câinele în pace. Nu
voiau să îi distrag atenția de la ”jobul” lui. Dacă a fost omologat drept
câine salvator sau nu, nu știu, dar știu că noi ne-am continuat drumul.
Grupul pătrunde în ruinele unei foste intreprinderi de mobilă, aproape
de câinele care continuă să adulmece. Din câte am înțeles ”urmăritorii”
câinelui fac parte dintr-o asociație de întrajutorare a pelerinilor rătăciți
sau în dificultate de a își continua drumul.
Ajungem din urmă pe cei doi pelerini pe care îi văzusem înainte. Sunt
un cuplu de spanioli cam de 35 - 40 de ani, relativ gălăgioși. Mai
gălăgioasă este doamna care vocifera continu. Îi depășim și observăm
un indicator care ne semnalează că dacă ne abatem de la drum, avem
posibilitatea de a avea o imagine panoramică asupra întregii regiuni,
fiind un fel de belvedere.

Cu toată opziția verbală a lui Carmen, o luăm pe poteca indicată către
”Cruce Ro Armada”. Eu știam locul, de aceea am și insistat să
mergem. Peisajul e mirific. Cu toate că e ceață, printre micile ferestre
de nori se întrezărește oceanul. Pentru splendoarea priveliștii a meritat
să ne abatem 100 m din poteca spre Cee. Pe un mic platou înconjurat
de râpe abrupte se află o cruce plasată pe o coloană de piatră,
specifică zonei. E liniște. Ploaia s-a oprit. Scoatem pelerinele căci timid
a apărut și soarele.

Altar pentru pelerini

Drumul se lățește, semn că ne apropiem de o localitate. Da, după o
mică curbă apare orașul Cee, locul de finish al etapei de azi. Pe partea
dreaptă a drumului este o mică troiță din piatră închinată Sf. Maria. Se
pare că mulți pelerini s-au oprit pentru câteva momente și s-au rugat ei
pentru ajutor. Ne oprim și noi și îi mulțumim că ne-a ajutat să ajungem
până aici, acum în plină pandemie.
Suprafața municipiului Cee este destul de neregulată. Am putea spune
chiar că limitele sale sunt oarecum arbitrare și nu răspund unei unități
geografice definite. Singurul lucru despre care am putea generaliza
este să spunem că aparține zonelor de coastă din zona Finisterra,
deși, în ciuda acestui caracter de avanpost de coastă, dealurile înalte
din Sete Grises, Alto das Penas și munții Quenxe îl protejează de
vremea nefavorabilă. a vânturilor celui de-al patrulea cadran.
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Ceața nu s-a ridicat încă

Geografic trebuie menționat faptul că spre nord orașul se învecinează
cu valea râului Castro, netedă, cu excepția ultimelor sale secțiuni când
se precipită spre Lires. În al doilea rând, orașul se învecinează cu
zona de coastă a estuarului Corcubión, de unde orașul începe să se
stabilească, până în vecinătatea Ézaro (Dumbría). Este o coastă înaltă
și abruptă, cu micul golf de la Caneliñas, unde exista o fabrică de de
prelucrare a cărni de balenă, care s-a închis în 1986, fiind ultima din
toată Spania. În al treilea rând, mica enclavă a Estorde, o plajă sigură
și liniștită, adăpostită de arcul finisterran .
Orașul Cee se află la 95 de kilometri de La Coruña, unde drumul C552 de la Coruña la Finisterre se alătură șoselei C-550 de la Cee
la Tuy.

Spre tabăra de copii

Acest C-550, care provine tocmai din Cee, este cel care rulează de-a
lungul întregii coaste de vest a Galiției, fără a părăsi linia de coastă,
până la La Guardia și Tuy. Ambele drumuri sunt principalele două
artere de comunicație ale municipiului.

O serie de trasee mici leagă diferitele parohii și locuri, dintre care
unele sunt pitorești, cum ar fi cea care urcă de la Brens spre Buxantes,
care duce spre regiunea Dumbría, sau cele care trec prin Cabaleriza și
Lagoa spre estuarul Lires.

Dresură de câini salvatori

În numele lui Cee, precum și în alte locuri de pe această coastă, unii
istorici au dorit să vadă urmele cuvintelor grecești, Ézaro, O Pindo și
Chios în acest caz, ceea ce ar însemna o colonizare semnificativă. Dar
această posibilă elenizare a coastelor spaniole nu este încă suficient
dovedită. Mai plauzibil pare o etimologie derivată din ”cetarea” (cetus)
(în latină fiind denumirea pentru ton sau balenă) care, la fel
ca Cedeira, s-ar datora fabricilor de prelucrare a cetaceelor marine.
Există, de asemenea, diverse teorii care susțin originea gaelică a
toponimiei, precum cea a cercetătorilor din proiectul gaelic care susțin
că Cee derivă din cuvântul gaelic „Cé” sau cele care propun că
originea etimologică a acestuia are legătură cu zeitatea Ceceaigis.
Oricum ar fi, este dificil de găsit originea toponimiei din cauza lipsei de
documente medievale datorită: dispersiei textelor mănăstirilor din
zonă, pierderii primelor sale cărți de origine ecleziastică și distrugerii
arhivei municipale. De-a lungul istoriei moderne, Cee a avut trei nume
de locuri: Ceé, Cée și Cee.

Crucea de la Belvedere

Există o abundentă documentație despre Cee în secolul al XVIlea. Pescuitul a avut o importanță considerabilă, în special cea
a cetaceelor. Atunci a fost construită biserica sau sanctuarul, în stil
gotic târziu. Biserica a fost reconstruită după pagubele provocate de
francezi, dar păstrează unele părți ale vechii clădiri.
În secolul al XVIII-lea, cetatea „ Castelo do principe ” a fost construită
în parohia Ameixenda pentru a apăra estuarul de lângă „Castelo do
cardeal (Castelul Cardinalului)” al primăriei Corcubión. Construcția a
fost declarată de interes cultural în 1994.
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Populația este implicată în principal în industrie, servicii, agricultură
și comerț, pe lângă comerțul permanent al orașului, care deține o piață
în fiecare duminică, deschisă de peste un secol. Sectorul pescuitului
este inexistent astăzi.
Da, acesta e orașul în care vom înopta, pregătindu-ne de ultimul asalt
de mâine asupra Finisterei. Poteca a devenit o adevărată stradă.
Intrăm în Cee. În față e un golf înconjurat de case multicolore, golf ce
se desprinde din Atlantic.

Suntem aproape de Cee

Albergue O Bordon

Privesc retrospectiv pe ordinea de zi. Punctul ce urmează să fie bifat
este identificarea albergue și recuperarea rucsacului mare. Începe
procesul de interogare al localnicilor. Acum, după experiența avută în
Sigueiro când mi-a fost aproape imposibil să aflu de la localnici unde e
plasat albergue Miras, schimb tactica. În loc să întreb unde e albergue,
arăt lista cu adresa albergue și pun degetul pe O Bordon. Tactică
infailibilă. Aflu cu o nedisimulată plăcere faptul că albergue e chiar la
50 m de locul unde ne aflăm. Nu mai fusesem pe aici. Ne opintim în
ușă din dorința de a recupera rucsacul. Ușa ni se împotrivește cu
stoicism. E încuiată în mod ostentativ.
Ce să facem? Un vecin care ne supraveghea atent din spatele
gardului casei de vis a vis, îmi face semn să sun la telefon.
Recepționez mesajul și sun la numărul afișat pe geamul ușii. Îmi
răspunde un individ, care ulterior aflu că e chiar proprietarul albergue.
Binevoitor îmi comunică că în 5 minute va ajunge la albergue.
Apreciere greșită, dar după 10 minute coboară dintr-o mașină pe care
o parchează lângă albergue. Își cere scuze pentru întârziere, scuze pe
care le accept fără reținere. Deschide ușa și intrăm. Lângă ușa de la
intrare stătea rucsacul nostru, nerăbdător să ne vadă.
Proprietarul e un tip simpatic, vorbăreț, dar nu știe o boabă de
engleză. Încercăm să facem o poză cu el, dar nu are cine să ne facă.

În spate se vede oceanul Atlantic

După formalitățile de rigoare suntem conduși în dormitor. Un dormitor
imens cu paturi suprapuse, dormitor în care până la această oră
suntem singuri și sper să rămână așa.
Ne așezăm în pat și ațipesc instantaneu. E normal să fie așa după cei
21 km parcurși azi, km ce au constat din urcușuri și coborâșuri
continui, traversând practic 2 munți.
Pe la ora 17,12 ne trezim. Ne facem comozi, adică înlocuim bocancii
atât de încercați cu sandalele salvatoare. Hotărâm să ieșim și să
mâncăm ceva, căci se punea de o revoltă stomacală. Chiar la capătul
străzi e barul unde acum 4 ani am întâlnit-o pentru ultima oară pe
Pernile. Oare ce mai face ea acum? Sunt sigur că a învins total
cancerul și e acum sănătoasă.

Prânz superb

Intrăm în bar. Parcă nimic nu e schimbat. Parcă și oamenii sunt
aceiași. Ne așezăm la o masă. Ospătărița se apropie de noi. Comand
bere, salată mixtă ți cartofi prăjiți cu ochiuri, meniul clasic. Șoc și
groază, bucătăria e închisă până la ora 20, deci înlocuim comanda cu
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bere și două sandwishuri vegetariene, care dispar aproape
instantaneu în stomacurile noastre. Mersul pe jos îți face o poftă de
mâncare extraordinară.

Noi cu patronul albergue

Hotărâm să ne plimbăm prin oraș până când bucătarul să își reia
serviciul. Mergem pe faleză. E lume destul de multă. Marea lor
majoritate se plimbă pe faleză. Nici urmă de virus. Se pare că virusului
nu îi priesc aerosolii. Facem poze. Stăm pe o bancă și ne desfătăm
plămânii cu aerosoli. Parcă suntem în vacanță pe litoral.
Aici totul e relaxant. Nici urmă de pandemie. Pescărușii se ceartă între
ei. Se pare că sunt divergențe majore de țipă în halul acesta. Ne
întoarcem la bar. Bucătarul se pare că venise. Repetăm comanda
inițială de la prânz. De data asta pe masă apare toată comanda. Cum
era și normal, berea mea e servită întro cană similară cu halba de la
noi.
Mâncăm în tihnă, căci albergue e lângă noi la doi pași. Ne retragem
sătui la albergue. Să sperăm că nu a mai sosit nici-un pelerin.
Intrăm în albergue. Între timp sosise și soția patronului, așa că are cine
să ne facă poze. Imortalizăm momentul. Proprietarul vrea să renunțe
la mască pentru poză, dar soția se opune vehement.
E timpul să scriu în jurnal impresiile zilei. Activitatea ar fi deosebit de
anevoioasă dacă proprietarul nu m-ar fi dotat cu o bere. Acum totul se
așterne altfel pe hârtie.
Gata, am bifat și acest ultim punct de pe ordinea de zi. Mâine vom
face cunoștință cu Finisterra și vom testa apa oceanului Atlantic.
Mâine vom avea doar 18 km de mers, cu ceva inerente urcușuri și
coborâșuri.
Ne așezăm în pat. Suntem în continuare singuri în dormitor. Asta e
foarte bine.

La plimbare prin Cee

Noapte bună.
16 august 2020

Gata de plecare

Aseară, pe la ora 21,30 mai apar niște tineri. Își aranjează cazarea cu
proprietarul și pleacă în oraș să se distreze, căci odată pe an e ziua
localității. De fapt distracția se rezumă în special la băutură. Dar așa e
tineretul de azi. Pe la ora 3 se întorc și până să se culce fac o gălăgie
infernală. La tot acest spectacol de groază i se alătură un țânțar care
mă atacă în șarje bine țintite. Interesant e că pe Carmen nu o
agresează, are ce are cu mine. Cum sunt chiaun de somn, orice
acțiune de represalii la adresa țânțarului este sortită eșecului.
În sfârșit sună telefonul lui Carmen. E ora 7,02. Carmen care și-a
atribuit sarcina de a se ocupa de bagaje, scoate lucrurile pe sală, asta
ca să nu deranjeze petrecăreții care încă dorm executând o piesă de
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un profund dramatism și virtuozitate, un adevărat trio de sforăit.
Carmen dă dovadă de spirit de adevărat pelerin.
La ora 7,32 suntem gata de plecare și ieșim din albergue, asta după
ce lăsasem rucsacul mare lângă bar pentru a fi preluat de Correos. E
răcoare, așa că jachetele ne mai feresc de briza ce scaldă golful.

Vedere din Corcubion

O luăm încet la pas. Trecem pe faleza pe care ne plimbasem aseară și
identificăm relativ ușor marcajul Camino. Drumul ocolește golful și în
scurt timp suntem pe malul opus al golfului. De aici Cee se vede în
toată splendoarea lui. Oamenii încă dorm. Ici colo vezi câte un pelerin
rătăcit. Nu mai este o așa de mare densitate de pelerini ca acum 4 ani.
Fără să băgăm de seamă, ieșim din Cee și intrăm în Corcubion, o
localitate liternamente lipită de Cee.
Corcubión este un oraș spaniol, o parohie și o municipalitate din
provincia La Coruña, situată pe malul estuarului cu același nume.

Nu știam că Carmen are casă în Spania

Conform datelor INE, în 2008 avea o populație de 1822 de
locuitori. Suprafața sa de 6,52 km², îl face cel mai puțin extins
municipiu din întreaga provincie și, în același timp, unul dintre cele mai
dens populate. Acest municipiu este alcătuit din doar două parohii,
Corcubión și Redonda, și este traversat de drumul C-552 care îl leagă
de municipalitățile învecinate și de La Coruña la 94 km. Orașul a fost
declarat sit istorico-artistic în 1985.
Corcubión se află pe o mică peninsulă, de formă dreptunghiulară și
înconjurată de municipalitatea Cee, pătrunde în Oceanul Atlantic, între
intrarea Estorde și estuar. În acest mic teritoriu cele mai înalte reliefuri
sunt în jur de 150 și 200 de metri altitudine, situate în centrul
peninsulei, de unde coboară spre mare. Pe dealul orientat spre sud,
protejat de vânturi și furtuni, se află orașul Corcubión.
Coasta este fundamental stâncoasă, cu excepția secțiunii
corespunzătoare estuarului care, pe această parte, începe la Cape
Cee și unde, după un sector al coastei înalte unde se află castelul
Cardenal, se află plaja Quenxe și apoi portul orașului. Acest teren,
anterior cu mai mult spațiu cultivat, este acoperit în principal de o
pădure deasă ( pin și eucalipt ).
Corcubión aparținea județului Traba, dar ulterior a trecut în mâinile
contelui de Altamira. În timpul Evului Mediu, orașul era locul obligatoriu
de trecere a pelerinilor care, după ce au vizitat Santiago de
Compostela, au continuat ruta către Finisterre. În timpul luptelor
dintre Spania și Anglia din secolul al XVIII-lea, sătenii au construit mai
multe nave de luptă.

Cam indecente opere de artă

În august 1747, în timpul Războiului de la Seat , nava de linie
a Armatei Glorioso spaniole a ajuns la Corcubión venind din America,
debarcând în oraș un transport de 4 milioane de pesos de argint după
ce a învins singură și în confruntări succesive două unități engleze.
Glorioso a efectuat reparații de urgență în Corcubión, înainte de
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a pleca pentru a învinge o altă flotă inamică în apropiere de Capul San
Vicente. Această navă va fi capturată într-o nouă luptă împotriva
navelor britanice după epuizarea muniției sale. Acest episod este
cunoscut sub numele de Cursa Glorioasei .

... chiar și pentru un pescar

Americana de dimineață

La 13 și 21 aprilie 1809, francezii, știind că atât Corcubión, cât și
orașul vecin Cee se pregăteau de luptă împotriva lor, au atacat zona.
Cruzimea atacului i-a determinat pe oameni să se refugieze în munți,
iar orașul a fost mistuit de flăcări. Francezii au trimis 1000 de oameni
pe 13, precum iși 2000 de infanteriști și 200 de cavaleriști pe 21. Pe
21, apărătorii au fost ajutați de un grup de marinari britanici conduși de
un ofițer de marină.
În ianuarie 1809, dragonii francezi ocupaseră deja orașul, jefuind
mâncare și cerând bani. Marchizului de la Romana i s-a cerut să
trimită instrucțiuni despre cum să reacționeze și le-a trimis un mesager
numit Cayetano Melgar. Serviciul francez de informații a conștientizat
acest lucru și a trimis dragoni pe 5 martie pentru a-l prinde pe el și pe
un dezertor francez care se refugiaseră în sat. Femeile din oraș au
lapidat dragonii francezi până când au fost obligați să plece fără
prizonieri, ceea ce ar putea provoca cruzimea ulterioară atunci când
francezii s-au întors în aprilie.
În secolul al XVIII-lea, fortăreața „Castelo do cardeal (Castelul
Cardinalului)” a fost construită în Corcubión cu scopul de a apăra
estuarul de lângă „ Castelo do principe (Castelul Prințului) ” al primăriei
de Cee.

Mă simt total satisfăcut de cele aflate, chiar dacă nu știu ponderea
bărbaților și a femeilor din totalul de 1822 de locuitori câți erau în 2008.
Orașul e interesant. Cam fiecare balcon oferă privitorului imagini
nostime. Sunt diferite statuete de dimensiuni normale, surprinse în
ipostaze diferite. Un individ în pielea goală, surprins întro poziție
similară cu cea a lui Kate Winslet, pe Titanic, înainte de a se scufunda.
Pe un alt balcon e balerină în plin avânt scenic, iar pe alt balcon e o
prințesă. În oraș, la intersecția a două străzi e un pescar cu năvodul pe
umăr, dar în pielea goală. Un oraș plin de suspans.
Intrăm în oraș, de fapt facem un pas din Cee în Corcubion. Pe dreapta
e un bar deschis. E Cafeteria Pazo. Înăuntru sunt câțiva clienți
așteptând să vină presa. În timp ce ședeam la o masă pe terasă,
apare o mașină și din ea coboară un ins cu ziare sub braț. Ne sorbim
în liniște americana, privind cu interes setea de știri a locuitorilor
Spaniei.

Cam îngustă poteca

Ieșim din bar și o luăm la pas. Din amintiri știu că ne așteaptă un urcuș
greu la început, apoi coborâș până la Finisterra. Indicatorul ne cere să
pătrundem pe o potecă deosebit de îngustăm aflată între două case.
Nu cred că poteca e mai lată de 2 m. Bucăți mari de piatră e pusă din
loc în loc. Noroc că nu plouă, altfel am fi definit eroi ai lacului
lebedelor, varianta de iarnă.
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Urcăm, la un moment dat ieșim din strânsoarea caselor ce sufocau
poteca și ne trezim la marginea pădurii. Știu acum că urcușul cel dificil
a fost dovedit. Ieșim la lumină. Poteca trece pe lângă câteva case cu
aspect luxos. Suntem pe coama dealului. De aici se deschide o
panoramă splendidă asupra golfului și a orașului Cee.

Cee văzută de pe munte

Întro curte e o plantație de varză. E o varză specială, nu face
căpățână, ci doar frunze asemănătoare verzei. Oamenii rup câteva
frunze de la bază și fac ciorbe, iar planta crește în continuare.
Intrăm în O Vilar, de drumul de coborâre spre Finisterra. O Vilar de
Toba este o localitate a Parohiei Toba din Corunna Consiliul de Cee
în regiunea Finisterra. Avea 79 de locuitori în anul 2009 conform
datelor Institutului Național de Statistică, 37 de bărbați și 42 de femei.
Sunt liniștit. Și aici bărbații sunt în minoritate.

”Varza” minune a spaniolilor

Coborâm prin pădure destul de abrupt. Poteca e plină de rădăcini ale
copacilor, rădăcini ce pun la grea încercare aptitudinile noastre de
drumeți. E greu la coborât, dar frumusețea din jur ne recompensează
efortul.
Poteca ne scoate din pădure și se alătură șoselei ce leagă Cee de
Finisterra. Intrăm în A Amarela. A Amarela este o localitate a
parohiei Redonda din consiliul Corunna din Corcubión din regiunea
Finisterra. Avea 47 de locuitori în anul 2009 conform datelor Institutului
Național de Statistică, dintre care erau 17 bărbați și 30 de femei. E
clar, și aici bărbații sunt la preț. Ferice lor.

În perfectă formă de mers

Continuăm drumul pe marginea șoselei. Aici e trafic mai intens. Parcă
și pelerini sunt mai mulți. Drumul pe șosea e obositor. Intrăm în
localitatea Estorde. Estorde este un sat în provincia A Coruña
a Comunității Autonome Galicia. Aceasta este situată pe calea extinsă
a Sfântului Iacob, Camino a Fisterra și este dependentă administrativ
de municipalitatea Cee.
Localitatea este de mare interes turistic, mai ales în perioada verii. Ea
are o plajă de nisip semicirculară cu apă liniștită în imediata apropiere
a golfului inferior. Nu ne oprim să facem baie, cu toate că plaja e plină
de turiști de toate vârstele.
Un indicator ne anunță că am intrat în zona de jurisdicție Finisterra.
Deci ne apropiem de atingerea țelului etapei de azi. Trecem prin mici
comunități pitorești. Intrăm în Sardineiro.

Am ajuns pe celălalt versant al muntelui

Sardiñeiro sau San Xoan de Sardiñeiro este un sat din Parroquia. Se
compune din opt raioane ( sate și cătune ) cu un total de 819 locuitori
(2011) și este dependentă administrativ de Fisterra. Informație
incompletă. Care e ponderea bărbaților? Sunt convins că și aici sunt în
minoritate.

Ne apropiem de Finisterra

Trecem pe lângă biserica din localitate. Bineînțeles că e închisă, cred
că din lipsă de personal calificat. Biserica parohială (Iglesia Parroquial
de San Juan) este închinată Sfântului Ioan. Clădirea cu un singur naos
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din secolul al XVIII-lea și al XX-lea prezintă dispozitive stilistice baroce
și clasiciste.
Conacul Pazo do Sardiñeiro din centrul satului, construit în zidărie
spartă și zidărie de piatră, nu este deschis publicului. Interiorul său
este decorat cu coloane și găzduiește un Hórreo de granit.

Dar înainte mai avem o bucată de drum

La orizont e Finisterra

Pentru a ne feri de poluarea generată de trafic, poteca se desparte de
șosea și urcă în pădure. Vremea e frumoasă. Ne întâlnim cu un pelerin
cam excentric pentru gustul meu. Un păr și o barbă uriașe pe care cu
greu îmi închipui cum le poate spăla. Are o privire cam ciudată, cred
că a consumat ceva ”fâneț”, altfel nu îmi pot explica comportamentul
lui. E pentru prima dată când întâlnesc un asemenea ”pelerin”. Îl salut
totuși, nu îmi răspunde, dar privindu-l cu coada ochiului, observ că se
uită cam chiorâș după noi, așa că iuțim pasul ca să realizăm o distanță
de siguranță suficient de mare față de el.

Drumul coboară și traversăm șoseaua. Brusc începe o ploaie
torențială. De abia reușim să scoatem din rucsace pelerinele de ploaie.
Pe partea stângă e o pensiune și un restuarant spre care aleargă
câțiva turiști. Hotărâm că nu e cazul să ne oprim, căci pare o ploaie
scurtă de vară. Intrăm într-un parc ce însoțește plaja. E o plajă lungă
cu un nisip fin. Știu că e fin deoarece mi-a intrat în bocanci. Parcul e
splendid, are aleile placate cu dale de marmură și spre cinstea edililor
are WC-uri cu lacăt la ușa de acces.
Ploaia s-a transformat în burniță. Pelerinele flutură în vânt, iar noi
suntem uzi leoarcă, deoarece sub pelerină s-a format condens.

Iar plouă

Trecem pe lângă terasa Chiringuito as Dunas. Pun în funcțiune un
raționament logic: suntem în Finisterra, deci la sfârșit de etapă, ... deci
se poate bea berea de bun venit. Cum logica e imbatabilă, ne oprim la
terasă și comandăm o bere. Ploaia s-a oprit, așa că împăturim
pelerinele de ploaie și le punem în rucsac. E frumos faptul că berea e
însoțită de măsline din partea casei. Carmen face notă discordantă și
în loc de bere se delectează cu coca-cola cu gheață.
Timpul trece repede, și albergue e încă departe, se pare, mai ales că
nu știu unde e poziționat albergue. Plecăm ușurați că a ieșit soarele și
s-a îndreptat vremea.
Continuăm mersul prin parc. De pe o alee lăturalnică apare o doamnă
împingând un cărucior de copii. Mă uit în cărucior și constat că în loc
să văd un bebeluș, locul era ocupat de un cățeluș mic cu blana creață.
Părul era creț, nu blana însăși. Cățelușul se cheamă Bela. Intrăm în
vorbă cu stăpânii lui Bela și aflăm că are 15 ani și se deplasează greu,
de aceea e plimbat în cărucior. Norocos cu asemenea stăpâni. Mai
sunt oameni inimoși pe pământ.

Nu e afișat cine are cheia, deci ... succes

Suntem pe malul golfului. În depărtare se vede orașul Finisterra, deci
mai avem de mers o bucată bună de drum.
Aproape de plajă dăm de un comerciant ambulant de suveniruri.
Pentru Carmen vederea tarabei cu suveniruri e o gură de oxigen după
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un drum atât de lung. Bineînțeles ne oprim să admirăm creațiile
expuse.
Cu greu reușește Carmen să se desprindă de taraba comerciantului
ambulatoriu. Camino cere și sacrificii, iar plecarea de la un stand cu
suveniruri sau de la un magazin, pentru Carmen, e echivalent cu un
sacrificiu.
Berea și cola de bun venit

Marcajul părăsește limita plajei și intrăm în oraș. Acum e acum, unde e
Sonia, albergue unde trebuie să înoptăm?
Capul Finisterre este o peninsulă legată de zona stâncoasă a coastei
de vest a Galiției.
În epoca romană se credea că este un sfârșit al lumii cunoscute.
Numele Finisterre, ca și cel de Finistère din Franța, derivă
din latinescul ”finis terrae”, care înseamnă „sfârșitul pământului”.
Uneori se spune că este cel mai vestic punct al Peninsulei Iberice. Cu
toate acestea, Cabo da Roca din Portugalia este la aproximativ 16,5
kilometri mai departe spre vest și, prin urmare, cel mai vestic punct
al Europei continentale. Chiar și în Spania, Cabo Touriñán este mai la
vest.

Și cățeii ies la plimbare

Unde sunt suveniruri e și Carmen

Monte Facho este numele muntelui de pe Capul Finisterre, care are un
vârf care este la 238 metri deasupra nivelului mării. Un far proeminent
se află în vârful Monte Facho. Orașul de pe litoral Fisterra este în
apropiere. Zona se pare că a fost locuită în vechime de către Artabri,
un vechi trib celtic.

Capul Finisterre are mai multe plaje, inclusiv O Rostro, Arnela, Mar de
Fora, Langosteira, Riveira și Corbeiro. Multe dintre plaje sunt încadrate
de stânci abrupte care duc până la Mare Tenebrosum (sau marea
întunecată, numele dat Atlanticului în Evul Mediu).
Există mai multe stânci în această zonă asociate cu legendele
religioase, precum „pietrele sfinte”, „pietrele de vin pătate”, „scaunul de
piatră” și mormântul zeiței cronei celtice Orcabella.
Capul Finisterre este destinația finală a multor pelerini de pe Calea Sf.
Iacob, pelerinajul la sanctuarul apostolului Sfântul Iacob cel Mare din
Catedrala din Santiago de Compostela. Capul Finisterre se află la
aproximativ 90 km de mers pe jos de Santiago de Compostela.

Am intrat în oraș

Originea pelerinajului la Finisterre nu este sigură. Cu toate acestea, se
crede că datează din timpurile precreștine și a fost posibil asociată cu
statutul lui Finisterre ca „marginea lumii” și un loc pentru a vedea
ultimul soare al zilei. Tradiția a continuat în epoca medievală, când sau înființat „spitale” pentru a răspunde pelerinilor de-a lungul traseului
de la Santiago de Compostela la Finisterre.
În zonă există multe locații sacre precreștine. A existat un „Altar Soli”
pe Capul Finisterre unde celții se închinau la la soare și au asociat
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ritualuri acestui cult. Istoricii greco-romani au numit locuitorii locali din
Capul Finisterre „Nerios”. Monte Facho a fost locul în care Nerios celtic
din Duio au adus ofrande și rituri în cinstea soarelui. Monte Facho este
locul investigațiilor arheologice actuale și există dovezi de locuire pe
Monte Facho cu circa 1000 î.Hr. Există un drum roman către vârful
Monte Facho și rămășițele structurilor antice de pe munte.

San Guillerme, cunoscut și sub numele de Sfântul William
de Penacorada, locuia într-o casă situată pe Monte Facho. Lângă casa
lui San Guillerme se află o piatră cunoscută acum sub numele de
„Piatra Sfântului William” ( Pedra de San Guillerme ). Cuplurile sterile
obișnuiau să copuleze pe piatra Sfântului William pentru a încerca să
conceapă, urmând un rit celtic al fertilității.

Suntem în centru

Fenicienii, în epoca bronzului au navigat de la această coastă stabilind
legături comerciale cu Marea Britanie, Mount Batten, fiind un posibil
punct de debarcare pentru comercianții fenicieni.
Deoarece este o zonă proeminentă pe ruta din nordul Europei spre
Mediterana, mai multe bătălii navale au avut loc lângă Cape. Bătăliile
notabile includ prima bătălie de la Capul Finisterre din 1747 în timpul
războiului de succesiune austriac și bătălia de la capul Finisterre din
1805 în timpul războaielor napoleoniene. Ambele bătălii au fost
între Marina Regală Britanică și Marina Franceză, care luptau constant
pentru controlul mării în secolul al XVIII-lea. Coasta, cunoscută local
sub numele de Costa da Morte (Death Coast), a fost cimitirul a
numeroase epave, inclusiv cele ale Marii Britanii. Naufragiul vasului
Ironclad HMS, duce la pierderea de aproape 500 vieți, în 1870.
În plus, legile care guvernează coloniile Imperiului Britanic (inclusiv
amendamentul din 1766 la Legea zahărului din 1764) foloseau
latitudinea Capului Finisterre ca fiind latitudinea pe care anumite
mărfuri nu puteau fi expediate spre nord direct din coloniile britanice.
De exemplu, era interzisă expedierea trestiei de zahăr direct din
Jamaica în Nova Scoția, întrucât o astfel de tranzacție traversa
această latitudine. În schimb, legile impuneau ca trestia de zahăr să fie
expediată mai întâi din Jamaica în Marea Britanie, unde urma să fie
reexportată în Noua Scoție.

Am ajuns la albergue Sonia

La fel, latitudinea Capului Finisterre a fost folosită pentru a semnaliza
că era necesară o schimbare a steagurilor arborate de navele
comerciale norvegiene și suedeze. După independență și unirea
ulterioară cu Suedia în 1814, navelor comerciale norvegiene li s-a
cerut să arboreze pavilionul suedez (până în 1818) și pavilionul
suedez cu pavilionul norvegian (Dannebrog cu leul norvegian) pe
catarg. Din 1818 până în 1821, navele comerciale suedeze au arborat,
de asemenea, acest pavilion în locul pavilionului suedez (până în
1844) când navigau la sud de Capul Finisterre.
Finisterre a fost fostul nume al zonei maritime actuale FitzRoy folosită
în Forecast Shipping UK. Acesta a fost redenumit FitzRoy în 2002 (în
onoarea fondatorului Met Office ) pentru a evita confuzia cu zona
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maritimă mai mică, cu același nume, care figurează în prognozele
marine produse de oficiile meteorologice franceze și spaniole.
Suntem deci într-un oraș cu o bogată istorie. E trist că nu am
descoperit ponderea bărbaților în cadrul populației actuale, dar ce să-i
fac, asta e situația. Bine că am reușit să fac cât de cât lumină în
trecutul acestei localități.

Unii pește alții cartofi prăjiți

Prima baie în Atlantic anul acesta

Începe procesul de interogare al localnicilor legat de poziția geografică
a albergue Sonia. Intrăm într-un magazinaș de unde ieșim cam
”desumflați”, căci până la albergue am mai avea cca. 2 km. Proastă
veste, căci ne cam ajunsese pentru azi mersul pe jos.
Într-un final intrăm pe o stradă cam suspectă. Trecem pe lângă un
albergue pentru homo, asta după steagul arborat la intrare. Cam
ciudat cartier. Aproape de capătul străzi dăm de albergue Sonia, un
albergue puțin atipic. La recepție sunt o pereche de tineri cam hipi
după aspectul exterior, dar cumsecade în rest. Plătim 10 euro în plus
și primim o cameră cu 3 paturi ne suprapuse., așa că vom fi singuri în
cameră. Ne cazăm și coborâm în oraș. Dragul nostru rucsac ne
aștepta cuminte la recepție.
Scopul ieșirii noastre este în principal masa de prânz. Pentru cină nu
se pune problema meniului căci intrasem în magazinul care ne
informase că mai avem 2 km, și cumpărasem pâine, cașcaval feliat,
roșii, bere și lipici. Lipiciul nu era destinat consumului, dar se dezlipise
talpa sandalei mele drepte. O lipisem eu ieri, dar se pare că intervenția
nu era suficientă.

Aici am stat acum 4 ani

Testăm mai multe terase, dar meniul nu părea tentant. În sfârșit găsim
o terasă cu un meniu acceptabil. Bineînțeles că pe Carmen o tentează
peștele, căci doar suntem pe malul oceanului. Eu mă mulțumesc cu o
superbă salată mixtă și cartofi prăjiți. Meniu clasic.
Cum masa a fost superbă, nu puteam încheia ziua fără o baie în
Atlantic. Apa e rece, dar o răcorire a picioarelor e bine venită. Chiar
dacă am intrat doar cu picioarele în apă, se cheamă totuși că am făcut
baie în Atlantic.

Cină și activitate intelectuală

Se lasă ceața. Ce facem mâine la far?

Ne retragem la albergue, facem un duș și ne așezăm în pat. Aproape
instantaneu mă fură somnul. A fost o zi super. Peisajele s-au succedat
cu o repeziciune fantastică. Cu toate că mai fusesem prin locurile
astea, și azi m-au impresionat la fel de mult ca și prima dată. Totul a
fost superb.
Pe la ora 19,10 coborâm la sala de mese ca să cinăm și să scriu în
jurnal. E o atmosferă foarte plăcută. Gazda a făcut un fel de plăcintă și
ne servește și pe noi. Gazdele sunt foarte ospitaliere deși sunt tineri.
Regret că i-am catalogat ca hipi, se pare că așa sunt o parte din tinerii
de azi, mai libertini.
Ne retragem în cameră și ne culcăm. Mâine vom ajunge la far.
Noapte bună.
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17 august 2020
A fost o noapte superbă. Ne-am trezit de voie. Pe ordinea de zi avem
doar vizitarea farului Cobo Finisterra și plimbare prin oraș. Am încheiat
cu succes tot ce ne-am propus pentru acest Camino. Afară e ceață
deasă, așa că sunt șanse minime să vedem oceanul de la far. Și acum
4 ani am prins tot ceață, dar peisajul merită să îl guști și pe ceață, e
ceva de îți taie respirația.
Coborâm în oraș pentru a ne informa despre orarul autobuzelor către
Muxia. Nu are rost să ne întoarcem cam 3/4 din drumul făcut ieri.
Identificăm un autobuz ce pleacă la ora 10,05 și facem cam 30 minute
până la Muxia.
Capela da Nosa Senora do Bo Suceso

Identificăm Oficiul Turistic de unde vom primi diplomele de pelerini.
Șoc, oficiul se deschide la ora 10,30 și acum e ora 9,40. Prea mult de
așteptat, așa că luăm drumul farului. Parcă ceața e și mai deasă.
Aproape nu se vede nici la 50 m.
Urcăm ușor, dar urcăm. E călduț, dar ceața îți crează o stare trezire
matinală, adică o plăcută buimăceală. Trecem pe lângă Biserica
Capela da Nosa Senorado Bo Suceso, dar e închisă.

Parroquial de Santa Maria, Vila Finisterra

Nu sunt morți, doar dorm

Biserica Nossa Senhora das Areias ( Nosa Señora das Areas ) construită la sfârșitul secolului al XII-lea, a suferit mai multe modificări
și extinderi de-a lungul mai multor secole. Datorită acestei istorii,
aceasta conține stilurile romanice, gotice și baroce, care corespund
diferitelor intervenții arhitecturale ale căror obiecte au făcut-o. În
această biserică se găsește imaginea lui Santo Cristo de Finisterra „Hristos al Barbei de Aur” - înaintea căreia miile de pelerini care au
ajuns în Finisterra s-au închinat pentru au putut termina Camino de
Santiago, după ce au vizitat mormântul apostolului în Santiago de
Compostela. Conform tradiției, acolo trebuiau să-și ardă hainele, să se
scalde în mare și să se întoarcă la locurile de origine ca „oameni noi”
după pelerinaj.
Capela do Bom Sucesso (gl: Capela do Bo Suceso ; es: Capilla del
Buensuceso ) - clădire din secolul al XVIII-lea situată în centrul urban,
în stil baroc este dedicată Fecioarei lui Bom Sucesso. Aceasta face
parte din complexul Biserici Nossa Senhora das Areias.

În drum spre far

Intrăm pe șoseaua care duce la far. Trecem pe lângă Biserica Santa
Maria Vila Finisterra.
Santa María das Areas de Fisterra se ridică pe drumul de acces la far,
la poalele Muntelui Cape.
Originea sa este stabilită în anul 1199 conform unei scrisori de donație
de la Doña Urraca Fernández, fiica contelui de Traba pe care scrie „V.
modios de pane și tertian vacarum mearum de montealto. Ad opus
ecclesie Ste. Marie de finibus terre ” .
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Inițial avea un plan de bază pătrat, dar odată cu trecerea timpului i sau atașat mai multe capele și sacristia.

Cimitirul municipal

Legătura legendară a Apostolului Santiago cu aceste ținuturi a făcut ca
Finisterra să fie foarte vizitată ca sfârșit al Camino-ului, pentru a se
ruga înaintea Sfântului Hristos, în așa fel încât în secolele XIV, XV și
XVI numărul pelerinilor era atât de mare încât preotul paroh al Vila,
Alonso García, a decis să fondeze Spitalul de pelerini Nuestra Señora
del Rosario în 1479, construit în fața fațadei principale a bisericii.
Bogăția sa artistică iese în evidență în acest templu, influențat
întotdeauna de curentele arhitecturale aplicate în Catedrala din
Santiago și de influența Camino de Santiago, fără îndoială, de numărul
mare de pelerini care, după ce au vizitat mormântul Apostolului, s-au
îndreptat spre aceste meleaguri să se roage înaintea Sfântului Hristos
și să vadă marea, pentru mulți dintre ei aceasta era pentru prima dată
în viața lor.
Custodia clopotelor care sunt folosite în procesiunile din Corpus
Christi, au fost venerate mulți ani în interiorul bisericii, fără îndoială, și
au fost făcute să dispară din cauza fricii că navele franceze, care la
acea vreme devastau acest litoral, jefuiau bisericile.
Din fericire acestea au fost recuperate în 1890, în timpul unor lucrări
de renovare.

Suntem printre prieteni

Capela Sfântului Hristos din Finisterra are un plan dreptunghiular și un
stil baroc. Există cercetători care îi atribuie autorul profesorului
Domingo A. de Andrade, un artist proeminent în construcția Catedralei
din Santiago, sau lui Fray Gabriel de las Casas. În orice caz,
construcția sa a început în 1695 pentru a găzdui ritualul care
protejează imaginea Stmo. Hristos din Fisterra. Acest altar datează
din 1721, și este opera lui Miguel de Romay, din etapa sa de
maturitate artistică.
Conform tradiției, imaginea gotică a lui Hristos (începutul secolului al
XIV-lea) este opera lui Nicodim. Legenda spune că a fost transportată
de o navă care a trebuit să o arunce în mare, în Punta Cabanas ,
pentru a ușura vasul în timpul furtuni care a lovit zona și, astfel, nava
să-și poată continue călătoria.
Printre cele mai faimoase minuni ale lui Cristo da Barba Dourada se
remarcă convertirea unor mauri care, după ce au descălecat lângă
biserică, au pătruns în ea cu intenția de a o profana. Există și alte
imagini similare în Burgos și Ourense, acesta din urmă venind dintr-un
dar al episcopului Fisterrán Vasco Pérez Mariño, când a venit să
conducă scaunul episcopal din Ourense.
Această capelă (de la mijlocul secolului al XIV-lea) face parte din
proiectul original al bisericii în ansamblu, împreună cu naosul central,
care a format un întreg înainte de încorporarea capelelor rămase,
păstrând multe părți ale s. XII .

Nu e frumos să lași omul singur
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Aici se remarcă tabernacolul baroc, fereastra de pe peretele din față,
de origine romanică și imaginea magnifică a hramului parohiei Nuestra
Señora de las Arenas, o lucrare renascentistă din prima jumătate
a secolului al XVI-lea .
La fel, până la începutul acestui secol a existat un altar principal în stil
baroc realizat de Francisco Antas în 1640, care din păcate s-a pierdut
și din care se păstrează doar desene.
Probabil o parte din imaginile care se păstrează astăzi au fost
adăpostite în acest altar principal, cu Santiago Peregrino în naosul
central.

Am ajuns la km 0

Am ajuns la ”capul pământului”

Capela Purisimei Maicii Domnului din Carmen a primit numele
de Nuestra Señora de la Quinta Angustia și San Miguel. A fost fondată
de Roy Estévez și Alverta González la 3 aprilie 1496. De stil gotic
burgundian, această capelă, la care se accesează printr-un arc ascuțit,
are ca o caracteristică remarcabilă, bolta cu nervuri. Capela Fecioarei
de Carmen sub invocarea Fecioarei Rozariului, care a dat numele său
aceastei capele de mai mulți ani, a fost fondată de Maria Blanca,
văduva comerciantului Fernando de Mallo în 1524.
Naosul central datează de la începutul secolului al XV-lea, cu arcurile
și semicoloanele sale gotice, deși părți ale pânzei de pe peretele său
nordic, precum fereastra din peretele din față sau portalul principal,
sunt datate la sfârșitul sec. XII. Se remarcă aici imaginea lui Santiago
Peregrino, din secolul al XVII-lea.
Baptisteriul a primit numele de Capilla de Santa Lucía și este cea mai
veche dintre capelele atașate naosului central de-a lungul secolelor.
Probabil a fost fondată între 1225 și 1250, iar stilul său este în
întregime gotic, atât arcada de intrare, cât și bolta cu nervuri. Se
păstrează în interiorul ei două morminte ale binefăcătorilor acestei
clădiri.

La răscruce de vânturi

În pridvorul biserici sunt două corpuri ascunse total în saci de dormit.
Nu cred că sunt aceeași pelerini pe care îi întâlnisem, exact în aceeași
circumstanțe acum 4 ani. Aceștia sunt pelerini care trăiesc din mila
celor ce trec pe lângă ei. Ei nu cerșesc, dar te simți să îi onorezi cu
ceva. Ei sunt pelerini ce au luat pelerinajul ad-literam, așa cum se
practica în Evul Mediu.
Continuăm drumul spre far. Trecem pe lângă poteca ce coboară spre
unul din cimitirele orașului. E vorba de cimitirul municipal.
Acesta a fost proiectat de César Portela, primarul de atunci al
Finisterre (PSOE), iar atât primarul de mai târziu (PP), cât și cetățenii
au respins-o. Aproape 20 de ani mai târziu, încă nu este nimeni
îngropat acolo, deși orășenii nu mai sunt atât de reticenți.
Singurul chiriaș pe care l-a avut cimitirul a fost un pelerin care s-a
stabilit în el câteva luni, în 2011.
102

Se crede că persoanele în vârstă sunt cele mai împotrivă folosirii
acestui cimitir, deoarece oamenii sunt revoltați de locul ales și de căile
de acces, dificile de parcurs de către oameni în vârstă.
Cimitirul are vedere la mare și Muntele Pindo, sacru în cultura
populară galiciană. Putem spune că în principiu acest cimitir a fost și
este un fiasco utilitar, nu și arhitectonic.
Trecem de cimitirul renegat de finistirreni și în fața noastră, învăluit în
ceață, apare farul. În parcajul din fața lui sunt tarabe cu suveniruri,
acum fiind toate închise. Acum 4 ani era o densitate mare de turiști,
acum sunt ici colo câte un pelerin.

Mic dejun de lux

Ceața e deasă, nu se vede nimic

Vizibilitatea e sub 20 m. Facem totuși poze și urcăm la restaurantul de
lângă far. Lux, ăsta e cuvântul potrivit. Lux, dar aproape gol. Aflăm că
o noapte de cazare în hotel costă 200 euro. Cam mult în comparație
cu prețul unei nopți la un albergue, preț ce nu depășește maxim 12 16 euro.

Urcăm la etaj și ne așezăm la o masă. De sus se vedea barul de jos.
Se apropie de noi o domnișoară drăguță, dar totodată și amabilă care
pe un ton împăciuitor ne anunță că acolo servesc doar cei cazați în
hotel, așa că facem poze și coborâm la nivelul destinat nouă pelerinilor
”săraci”. Coborâm și suntem serviți cu o americană și un croisant.
Oricum, putem spune că ne-am băut cafeaua într-un bar de lux, tocmai
la ”capătul pământului”.
Ceața nu s-a ridicat încă, iar tarabele sunt tot închise. Decidem să ne
întoarcem în oraș. Între timp s-a deschis un stand cu suveniruri,
bucuria lui Carmen. Cumpărăm câteva atenții pe care să le facem
cadou la întoarcere. Cum ceața nu dă semne să se ridice, o luăm
agale spre oraș.

Cu prietena noastră româncă

Cei 2,2 km îi facem destul de repede căci coborâm. Ne prezentăm la
Oficiul de Turism ca să ne ridicăm diplomele. Intrăm în posesia lor și
bineînțeles Carmen începe sesiunea de shopping. Intrăm într-un
magazinaș aflat pe partea opusă cu oficiul. Vânzătoarea, care e și
proprietara magazinului, auzindu-ne vorbind românește, ne urează
bun venit în magazinul ei. O cheamă Claudia Victoria. În foarte scurt
timp ne împrietenim. Locuiește de 6 ani în Finisterra. Cumpărăm și de
la ea câte ceva, asta ca să îi facem vânzare. Cum e ora prânzului, ne
recomandă o terasă din apropiere, unde, după părerea ei, se mănâncă
bine și ieftin. Ne sugerează să comandăm o supă vegetariană.
Ne luăm rămas bun de la Claudia și coborâm în oraș în căutarea
terasei recomandate. Găsim terasa, mâncăm supa vegetariană și
coborâm pe faleză pentru a suplini supa cu ceva mai consistent. Se
pare că o terasă îi atrăsese atenția lui Carmen, terasă unde se mânca
pește. De fapt toate terasele au un meniu din care nu lipsește peștele
și fructele de mare.
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Intrăm. Carmen comandă pește sabie și scoici, iar eu cartofi prăjiți și o
salată mixtă. La toate astea asezonăm bere din belșug. După masă ne
retragem la albergue și ne culcăm. E obositor să nu faci nimic.

Sunt diferiți pelerini pe Camino

La un moment dat mă trezesc brusc. Mă uit pe geam, parcă ceața s-a
ridicat. Ne îmbrăcăm în grabă și coborâm în oraș. La stația de
taximetre nu era nici unul. Un telefon ciudat era plantat în mijlocul
stației. Ridic receptorul și vine tonul. Aștept câteva minute și pun
receptorul în furcă. De la celălalt capăt nu răspundea nimeni. Asta e,
ghinion cum zice sasu. Nu trec nici 3 minute și sună telefonul. Mă uit
de jur împrejur, nimeni nu reacționa la auzul soneriei. Îmi iau inima în
dinți și ridic timid receptorul. O voce tinerească mă întreabă unde sunt
ca să trimită un taxi. Spun unde mă aflu și mă roagă să aștept. Cam în
5 minute apare un taxi elegant, un mercedes. Spun șoferului unde
vreau să merg și pornim către far. Pe drum îl rog să ne aștepte 5
minute să facem poze și ne întoarcem în oraș.

Carmen e fericită. Aproape toate tarabele cu suveniruri s-au deschis.
Mai face un tur de orizont prin ele și ne întoarcem la taxi. Pe drum spre
oraș, constatăm că ceața aproape s-a ridicat de tot, așa că luăm
decizia să ne întoarcem la far, tot cu taxiul.

Un mic prânz

Dăm în stație de același șofer și plecăm pentru a 3-a oară spre far. De
data asta ne vom întoarce pe jos, deci taxiul nu mai trebuie să ne
aștepte. Cum era și normal, avem noroc căci ceața se ridicase
aproape de tot. Se vedea acum farul, și oceanul de jur împrejur.
E o priveliște de vis. Stânci ieșind din apă, valuri ce se sparg de țărm.
miros de alge marine și ... mulți turiști. Intrăm într-un bar și ne așezăm
la o masă pe o terasă deasupra mării.

Portul de agrement

Repetăm comanda, eu bere și Carmen cola cu gheață. E călduț, chiar
dacă o briză marină adie. Simți aerosolii. E o pace în jur, chiar dacă
turiștii forfotesc. Facem din nou poze.
Turnul farului este realizat din piatră și are o bază octogonală, înaltă
de 17 metri, cu o cornișă pe care se sprijină balconul. Bolta are un
felinar poligonal. Lumina sa, situată la 183 metri deasupra nivelului
mării, atinge peste 23 de mile marine. Ceața constantă de iarnă a
provocat adăugarea unei sirene în 1888, Vaca de Fisterra, pentru a
avertiza marinarii de pericolul existent.

Iar mâncăm, unii fructe de mare

Faptul că acest punct a fost Finis Terrae pentru antici a făcut să se
nască o serie de legende despre el. În ciuda existenței farului, zona a
fost scena naufragiilor, la fel ca în 1870, când căpitanul unui vas s-a
scufundat, transportând 482 de persoane din echipajul său, fiind cel
mai jalnic eveniment de pe această coastă.
Capul Finisterre este un deal de granit cu o înălțime de 600 de metri în
municipiul Fisterra, în Galicia.
Numele Finisterre este derivat din latinescul Finis Terrae , sfârșitul
lumii sau unde se termină lumea. Tradiția spune că locul a primit acest
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nume de la romani, care credeau că lumea occidentală a ajuns la
capătul acestei peninsule și nu mai departe.
Capul formează capătul unei mici peninsule cu o lungime de
aproximativ 3 kilometri. Este fără îndoială cel mai faimos cap de pe
coasta de vest a Atlanticului spaniol. Este, după Capul Touriñán, cel
mai vestic punct al părții spaniole a Peninsulei Iberice.
Pescuit ne sportiv

Capul formează granița nordică a Costa de la Muerte, așa-numită
pentru că este una dintre cele mai periculoase și perfide coaste din
lume. Multe nave au fost distruse aici. De exemplu, nava
panameză Casón s-a scufundat aici în 1987, înecând 24 din cele 31
de persoane aflate la bord. Dezastrul petrolierului Prestige din 2002 a
început la Capul Finisterre când nava a fost distrusă. De
asemenea, nava HMS Royal Sovereign s-a răsturnat și s-a scufundat
aici în 1870.
Capul Finisterre este asociat de unii scriitori cu Promontorio Nerio care
apare în descrierile romanilor, alții îl menționează ca o posibilă locație
pentru Ara Solis care a ocupat un loc important în cultura celtică (cultul
soarelui).

Sun după un taxi

Pe platou există un far și o clădire care este acum folosită ca
restaurant și hotel. Farul datează din 1853, are 17 metri înălțime și
farul propriuzis se ridică la 183 metri deasupra nivelului mării. Lumina
farului are o rază de acțiune de peste 30 de mile marine.

Capul Finisterre este în prezent și punctul inițial al traseului de
pelerinaj către Santiago de Compostella. Există mai multe explicații
posibile pentru acest lucru. Una este că Finisterre a făcut deja parte
dintr-un cult păgân iar creștinismul a preluat ritualurile. O altă explicație
ar fi că Iisus l-a trimis pe apostolul Iacob la sfârșitul lumii (Finisterre)
pentru a propovădui credința. Mulți pelerini își ard toate hainele pe
acest punct stâncos - la sfârșitul lungi lor călătorii.
Cabo Fisterra, care separă în mod convențional Rías Altas de Rías
Baixas reprezintă și punctul de sosire al Camino de Santiago de
Compostela, în mod specific, la Biserica Santa María das Areas și este
considerat, de asemenea, în virtutea numelui derivat
din latinescul Finis Terrae, care înseamnă „capăt al pământului“.
La restaurantul de la far

Jos, la 500 m e oceanul

Promontoriul este format din granit și se ridică la 600 m deasupra
nivelului mării. De-a lungul promontoriului se află plajele din O Rostro,
Arnela, Mar de Fora, Langosteira, Riveira și Corbeiro.
În timpul războiului de succesiune austriac, două bătălii între flotele
britanice și franceze au avut loc în largul Capului în 1747 fiind
considerată prima bătălie de la Capul Finisterre, la 14 mai, și a doua ,
la 25 octombrie 1747. În timpul războaielor napoleoniene, lângă Capul
Finisterre, la 22 iulie 1805 a existat încă o ciocnire navală între marina
britanică pe de o parte și cea franceză pe de altă parte.
În timpul celui de-al doilea război mondial, la aproximativ 300 de mile
vest de Capul Finisterre, la 23 mai 1943, submarinul italian Leonardo
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da Vinci, comandat de locotenentul căpitan Gianfranco Gazzana
Priaroggia, a fost scufundat de acțiunea combinată a distrugătorului
Active și a fregatei Ness a marinei britanice.
Costa da Morte ("Coasta morții") face parte din coasta Galiciei. Costa
da Morte se întinde de la satele Muros și Malpica .
Costa da Morte și-a primit numele deoarece au existat atât de multe
naufragii de-a lungul malului său stâncos perfid. Malul Costa da Morte
este expus direct Oceanului Atlantic. Este o zonă care a suferit o serie
de scurgeri de petrol, inclusiv deversarea de la Prestige în 2002 .

Din nou la far

... la o bere și o cola

Regiunea exterioară a peninsulei este cunoscută din motive
antropologice, istorice și geografice. Numele său în limba galiciană
este Fisterra, care provine din legenda romană care susținea că
această zonă era sfârșitul lumii ( Finis-terrae ). Zona a fost în mare
parte creștinizată de Biserica Catolică cu ajutorul unui flux mare de
pelerini creștini care soseau pe Calea Sf. Iacob .
Oamenii din zonă păstrează încă locuri ritualice pre-creștine și transmit
mai multe credințe tradiționale. De exemplu, există pedre de
abalar gigant (adică „pietre oscilante”, termenul comun în engleză
fiind rocking stone) în toată regiunea. Aceste pedre de abalar erau
locații sacre și erau folosite în diferite ritualuri care sunt amintite în
cultura locală. Există, de asemenea, o legendă locală conform căreia
vântul creează coșmaruri sălbatice în această zonă.
Gata cu informațiile turistice, gata cu shopping-ul lui Carmen, e timpul
să ne întoarcem pe jos spre oraș. Turiștii au început să se rărească,
deoarece soarele care ieșise un pic, plictisit de lipsa de activitate
turistică, se pregătește să se retragă.

Din nou la km 0

Am făcut o poză cu borna 0 km de pe Camino Finisterre - Santiago de
Compostela, farul a fost văzut, pe lângă cimitirul renegat de localnici
am trecut, ar mai fi o dorință: să participăm la o Misa, aici la ”capătul
lumii”.
Când ajungem aproape de Biserica Sf. Maria, observ o afluiență de
oameni ce se îndreptau fără să țină cont de ”distanțarea socială” de
intrarea bisericii. Intrarea se face pe o ușă aflată pe o laterală a
bisericii. Intrarea în biserică pe alt loc decât intrarea principală, mă
gândesc că a fost aleasă ca să nu se tulbure somnul celor doi pelerini.
E clar că Spiritul pelerinului a auzit dorința mea și ne-a adus exact la
momentul potrivit ca să putem asista la slujbă. Intrăm, oameni relativ
mulți, așezați pe bănci cu câte un loc liber între ei. Ne așezăm în
spate. Nu mai sunt alți pelerini. Când am intrat, câțiva localnici au
întors capul schițând o grimasă cam neprietenoasă. Ei erau îmbrăcați
decent, în timp ce noi purtam hainele noastre de pelerin. E pentru
prima dată când eram priviți cu o ostilitate nedesimulată.

Așa da ...

Apare un preot negru, se dezinfectează temeinic pe mâini și începe
slujba. E o slujbă din care nu înțeleg aproape nimic căci e ținută în
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galiciană, cum nu înțeleg nici de ce trebuia să se dezinfecteze atât de
des și de temeinic, când atingea obiecte de cult pe care numai el le
folosea. Ciudat comportament. O fi încercând să insufle teama de
virus în enoriași, folosind propriul exemplu?

Am ajuns la Misa

Indiferent care e motivul, este pentru prima dată când mă simt stingher
la o slujbă Misa. De fiecare dată când am participat la o slujbă Misa pe
Camino, în toți cei 4 ani de când bat potecile Camino, niciodată nu mam simțit ca un intrus în biserică. Sunt ortodox, slujbele Misa sunt
ritualuri catolice, dar de fiecare dată am fost considerat ca unul de-al
lor, chiar dacă purtam altfel de haine.
Plecăm de la biserică. Albergue e plasat chiar pe o mică stradă ce dă
în șoseaua ce leagă farul de oraș. Am un gust amar după participarea
la slujbă. M-aș fi așteptat ca finalul Camino din anul acesta să fie cu
totul altul, dar a fost și asta o stare pe care trebuia să o experimentez.
Ajungem la albergue. Trecem pe lângă acel albergue ciudat. Pe scări,
afară ședeau 2 pelerini care fumau. Aveau privirile duse, bănuiesc că
nu din cauza participării la Misa de la biserica Sf. Maria. Pe balcon
continuă să fluture steagul incomfundabil LGBT.

Un albergue cam ciudat

Intrăm în albergue Sonia. În sala de mese e un grup de tineri pelerini
foarte bine dispuși. Urcăm în cameră ca să luăm mâncarea căci
”astăzi mâncăm în familie”.
Gazda pregătise niște bunătăți pentru tinerii se pare proaspăt veniți.
Ne îmbie și pe noi, dar totul e cu carne, așa că refuz politicos și mă
concentrez pe pâine, cașcaval feliat, roșii și bere.

seara cu Ana, fata de la recepție

Ana, fata de la recepție e foarte amabilă. Ne îndeamnă să gustăm din
prăjitură. E delicioasă și Ana și prăjitura. La prima vedere nu ai da doi
bani pe ea. E în genul hipi, cu o groază de tatuaje, coafura ciudată și
inel în nas. Dar după ce stai un pic de vorbă cu ea, îți schimbi radical
părerea. E un om cald, educat și plin de umor.
Mâncăm, scriu în jurnal. Mâine Carmen va face cunoștință cu Muxia și
vom sta la același albergue unde stătusem eu acum 4 ani. Ne așezăm
în pat și fiecare reintră în visurile sale.
Noapte bună.
18 august 2020
Scularea de voie. A fost o noapte bună, odihnitoare. Mult timp după ce
m-am așezat în pat m-am gândit la episodul cu Misa de aseară.
Concluzia e clară, fiecare face doar ce poate el să facă în acel
moment, așa că nu trebuie să mă afecteze experimentul.
Cam până pe la 22,30 a fost puțină gălăgie făcută de tinerii pelerini,
dar după aceea s-au liniștit.

Gata de plecare
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Ne sculăm, facem bagajele, căci trebuie să duc rucsacul mare la
recepție pentru a fi luat pentru ultima dată de Correos. Știind că avem
autobuz către Muxia pe la ora 10,05, coborâm agale de la albergue
către stația de autobuz. Intrăm la o terasă să ne bem americanele de
dimineață. Nu mai suntem pelerini, suntem acum turiști.

În așteptarea autobuzului

Gata, suntem regulamentari în autobuz

Îmi vine ideea de a cumpăra din timp bilete de autobuz, asta ca să
stăm liniștiți la cafea. Aici apare stupoarea. Autobuzul pleacă
întradevăr la ora 10,05 dar nu din Finisterra, ci din Cee. Concluzia este
că trebuie să schimbăm autobuzul la Cee. OK, noroc că am avut ideea
cu cumpăratul din timp a biletelor, căci altfel așteptam liniștiți ora 10,05
și am fi constatat că ar trebui să mai dormim o noapte la Finisterra.
Suntem norocoși căci autobuzul ce pleacă din Finisterra către Cee
sosește în stație la ora 8,20 așa că avem timp și de cafea. Luăm bilete
și așteptăm cuminți sosirea autobuzului. Ar fi fost un dezastru planetar
să venim în stație la ora 10,05 așa cum ne informase băiatul de la
casa de bilete. Nu exclud să fi fost și o greșeală de comunicare cu cel
de la casa de bilete, căci eu întrebasem de un autobuz către Muxia,
fără să întreb și de unde pleacă. Deci tot răul e spre bine.
A început să ploaie. Nu mai e ceață, dar ploaia e sâcâitoare. Bine că
am reușit ieri să vedem farul. Cu o precizie de ceas elvețian, sosește
autobuzul precis la ora 8,20.
Sosește autobuzul și ne urcăm în el. Pentru o poză eventual
doveditoare a corectitudinii respectării regulilor de protecție, punem
măștile, după care eu o dau jos, în timp ce Carmen, conștincioasă, o
poartă în continuare. În autobuz sunt mulți pelerini ce se îndreaptă
spre Santiago de Compostela, asta după ce și-au încheiat cu succes
pelerinajul.

Suntem la Cee în autogară

Am ajuns la Muxia și plouă

Ploaia se întețește. Stergătoarele de parbriz ale autobuzului aproape
că nu mai fac față. Noroc că suntem în autobuz. Autobuzul merge la
Santiago de Compostela, de aceea sunt atât de mulți pelerini în el. Noi
cu toate că avem încă statut de pelerin, coborâm la autogara Cee.
Parcă mai trecusem pe aici. Totul e închis, doar un mic bar în interiorul
autogării e deschis. Până la ora 10,05 e destul timp de așteptat, așa
că luăm loc la o masă în bar și solicităm unei simpatice ospătărițe
două americane însoțite de două bucăți de tarte cu brânză. asta e tot
ce avea în frigider simpatica ospătăriță. În bar suntem numai noi doi,
însoțiți de rucsacele noastre ”la purtător”, fiind singura dovadă să
suntem pelerini. Marea parte a pelerinilor se reîntorc la Santiago de
Compostele de unde pleacă fiecare la casa lui.
La ora precisă, 10,05 apare un microbus de 15 locuri ce intenționează
să ajungă la Muxia. Ne urcăm și constatăm că în microbus, în afară de
șofer și noi, mai erau doar 2 persoane în vârstă. Cu un echipaj relativ
complet, plecăm hotărâți spre Muxia. Ploaia s-a oprit spre satisfacția
noastră. La ora 10,40 microbuzul oprește în autogara Muxia. Pe ceilalți
2 călători i-am pierdut pe drum, coborând în satele prin care am trecut.
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Cum știam unde e albergue, căci mai dormisem acolo cu 4 ani în
urmă, ajungem repede la el. E ora 11 și până la 11,30 nu putem intra
căci se face curățenie, așa că o pornim spre Biserica de pe stânci. E
ceață destul de deasă. Ajungem la biserică, facem câteva poze și ne
întoarcem. A început din nou să burnițeze, așa că ne punem pelerinele
de ploaie pe noi. E răcoare și burnițează, fapt pentru care activitatea
mea de pozar este pusă sub semnul întrebării.
Capela de Encarnancion și cimitirul

Ne întoarcem în oraș și ne pregătim de prânz. Era și timpul. Găsim o
terasă relativ ieftină și pe lângă berea de rigoare Carmen comandă
pește spadă la grătar, iar eu clasicul meniu, salată mixtă fără ton și
cartofi prăjiți.
Afară începe să se lumineze. Ploaia s-a oprit. Ne oprim la un punct
turistic ca să încercăm să aflăm ponderea bărbaților în oraș. Pe străzi
au început să apară turiștii. Sunt puțini localnici. Pe una din străduțe e
târg, fericire pentru Carmen. Toate tarabele sunt luate la studiat cu o
minuțiozitate de invidiat.
Muxía este un oraș de coastă și o municipalitate din provincia A
Coruña din comunitatea autonomă Galicia din nord-vestul Spaniei.
Este una dintre destinațiile finale pentru pelerinii de pe Calea Sfântului
Iacob după ce au vizitat sanctuarul apostolului Sfântul Iacob cel
Mare din Santiago de Compostela.

Albergue Bela Muxia

Muxía este cunoscută pentru plajele sale. Are o industrie activă a
pescuitului.
Există mai multe locații de-a lungul Costa da Morte , care au o „ Pedra
de Abalar “, (adică, o „piatră oscilantă“), sau piatra balansoar. Una
dintre acestea se află în Muxía, „Pedra da Barca”. Acestea sunt pietre
mari care sunt echilibrate într-un punct, astfel încât să poată fi
deplasate ușor înainte și înapoi sau chiar să se miște ca răspuns la
vânt. Acestea au fost folosite la un moment dat pentru a determina
vinovăția sau inocența celor acuzați de infracțiuni grave.
Aici a avut loc o deversare gravă de petrol care a implicat petrolierul
"Prestige" de-a lungul coastei, în noiembrie 2002, când s-au deversat
aproximativ 70.000 de litri de petrol în Atlantic .

E zi de târg

În secolele al V-lea și al VI-lea, Galicia a făcut parte din regatul
suevic german. Ulterior Maurii înlocuiesc conducătorii germanici, care
au fost strămutați în secolul al 8-lea sau secolul al 9-lea de către
regele Asturias.
Mănăstirea de lângă Muxía a fost numită „Mosteiro de Moraime”
pentru a cinsti sfântul San Xiao de Moraime și a fost înființată la
începutul secolului al XII-lea. Nu după mult timp, în 1105, a fost
atacată și distrusă de către pirați din nord, iar mai târziu de sași.
Alfonso Raimúndez, viitorul rege și împărat Alfonso al VII-lea de León
și Castilia, locuise în zonă când era mai mic și a fost educat de Pedro
109

Froilaz de Traba. Deși pe atunci avea doar 14 ani, Alfonso a restaurat
mănăstirea cu o donație în 1119.

Un mic dejun cu pește pentru unii

Biserica din apropiere cu hramul „Nosa Senora da Barca”, „ Santuario
da Virxe da Barca ” a fost inițial un altar pre-creștin celtic și un loc
sacru. Această parte a Spaniei a fost rezistentă la convertirea
la creștinism și a fost convertită abia în secolul al XII-lea. Creștinii au
construit un schit pe această locație la început, iar mai târziu biserica
actuală în secolul al XVII-lea. La 25 decembrie 2013, Santuario da
Virxe da Barca a fost distrus de un incendiu provocat de fulgere.
Legenda spune că unul dintre apostoli a încercat să creștinizeze
locuitorii locali și nu a avut noroc și a fost foarte descurajat. Fecioara
Maria a apărut în fața apostolului ca să îl mângâie. Se spune că
pietrele celtice din apropierea bisericii sunt acum rămășițe ale bărcii de
piatră a Fecioarei Maria.
Muxía a fost cumpărată de regele Carlos al Castiliei (Sfântul Împărat
Roman Carol al V), în secolul al XVI - lea pentru a putea avea un port
mai convenabil, îmbunătățind astfel comerțul și legăturile regatului său
cu Anglia.
Muxía a fost distrusă în secolul al XIX-lea de forțele lui Napoleon.
Deci nici urmă de statistică demografică. Mă întreb cum pot trăi
locuitorii orașului fără să știe câți bărbați și câte femei conviețuiesc
pașnic în oraș?
Cum suntem informați în mare despre istoria și importanța localității
pornim din nou spre biserica de pe stânci. Trecem pe lângă biserica
Santa Maria de Muxia.
Sub adăpostul muntelui Monte Corpiño și pe unele stânci, la capătul
nordic al orașului Muxía, se află biserica parohială Santa María de
Muxía. Există puține date despre originea acestui frumos templu. Știm
doar că în anul 1203 a fost donată de Papa Inocențiu al III-lea, cu
toate bunurile sale, mănăstirii cisterciene din Carracedo (O Bierzo).
Această biserică, ca multe alte construcții galiciene, aparține unui stil
romanic de tranziție, format dintr-un singur naos, cu acoperiș din lemn
și împărțit în trei secțiuni prin două arcuri ascuțite care se sprijină pe
coloane atașate pereților laterali.

Sanctuario Nuestra Sra. de la Barca

A Ferida

Absida este de formă dreptunghiulară, accesată printr-un arc triumfal
ascuțit, sprijinit, ca și celelalte trei pe care se sprijină bolta, pe
semicoloane toate finisate în capiteluri împodobite cu diferite motive.
Ușa principală a bisericii, care duce la vechea potecă care ducea la
Sanctuarul A Barca, este de asemenea ascuțită, cu o arhivoltă
împodobită cu o mulaj și susținută pe două coloane bazate pe două
capiteluri de marmură, pe care unii autori le consideră de origine
romană. Timpanul este neted, așezat pe corbele sculptate, dintre care
una seamănă cu figura unui frate. Este posibil ca sculptura în piatră
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care se află acum în interiorul bisericii, intrând în dreapta, să fi ocupat
odată acest timpan.

Vedere de ansamblu a bisericii

Atât în sud, cât și în partea din față a bisericii există contraforturi care
ajută la întărirea zidurilor. În partea de sud, între două contraforturi, se
deschide o ușă dreptunghiulară. Coborând niște scări și atașat la
același zid este sarcofagul preotului paroh D. José Fondevila Martínez,
care a murit în 1874, binefăcător al Sanctuarului din A Barca.
Pe aceeași parte a bisericii, în locul unde au fost construite niște nișe,
era capela Întrupării, demolată nu cu mulți ani în urmă. Această capelă
în formă de pătrat, cu o ușă arcuită semicirculară, a fost o lucrare din
secolul al XVI-lea și a fost fondată de Alonso García, un locuitor din
Muxía.

Atașat la peretele nordic, la care se accesează din interiorul bisericii
printr-o ușă ogivală, se află interesanta capelă în stil gotic a Rozariului,
construită la sfârșitul secolului al XIV-lea, de formă dreptunghiulară,
acoperită cu o boltă de transept în care arcurile diagonale se sprijină în
fiecare colț pe corbele finisate cu majuscule frumoase".

Alt km 0

Acum 4 ani, în drum spre biserica de pe stâncă, am fost martorul unei
procesiuni închinate Sf. Maria. O statuietă a acesteia era purtată pe
umeri de către 4 preoți în straie de sărbătoare. Alaiul era urmat de
localnici și de o formație de muzică populară îmbrăcată în port popular.
Cortegiul a intrat în biserică și a fost ținută o slujbă. Atunci era ziua
orașului.
Ne continuăm drumul pe sub creasta muntelui ce străjuiește partea
vestică a orașului și deodată, în fața noastră se deschide splendoarea
oceanului. Malul e stâncos. Roci imense fac ca apele oceanului să se
spargă cu zgomot de țărm.

Piatra care te scapă de boli renale

În fața noastră apare un monument impresionant. Este ”Rana” o
sculptură situată în Muxía fiind plasată în fața Oceanul Atlantic, pe un
deal lângă sanctuarul Virxe da Barca. Autorul său este artistul din
Burgos, Alberto Bañuelos-Fournier. Lucrarea a fost donată
de Asigurare Aegon orașului Muxia, ca tribut pentru voluntari care au
venit pentru a ajuta localnicii când a fost dezastrul vasului Prestige
pe 13 noiembrie din 2002 .
A Ferida (”Rana”), inaugurată în 2003, pe data de 12 septembrie, are
11 m înălțime și 400 tone în greutate, aceste două structuri
de granit din Porriño constituie cea mai mare sculptură
din Galiția și Spania.
Coborâm pe malul stâncos. Biserica Sanctuario Nuestra Sra. de la
Barca e închisă, dar spiritul comercial al catolicilor e prezent. În
spatele zăbrelelor de la intrare e montat un aparat cam ciudat. Un
bilețel te avertizează că dacă introduci 1 euro, se va face lumină în
biserică timp de 1 minut, asta ca să poți face poze. Deci 1 minut de
lumină = 1 euro. Bineînțeles că introduc și eu 1 euro, miracolul se
produce, biserica se luminează toată și fac câteva poze. Adevărat
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business. Acum 4 ani, aici am asistat aici la o Misa în italiană, ținută
pentru un grup de copii italieni veniți în excursie.

Relaxare pe malul oceanului

Pe țărm există o stâncă imensă. Legenda spune că e o rămășiță din
barca de piatră cu care a sosit Sf. Maria la Muxia ca să consoleze pe
călugărul ce eșuase în tentativa lui de a creștina localnicii. Legenda
spune că dacă reușești să treci de 3 ori pe sub stâncă, te vindeci de
orice boală renală. Carmen după prima trecere pe sub stâncă
abandonează proiectul, urmând ca o posibilă afecțiune renală să o
trateze alopat.
Ne întoarcem în oraș pe drumul de sus, ajungem la albergue și ne
culcăm puțin, e vorba de somnul de refacere a pelerinului.
Dormim până la ora 17,30 când decidem că e timpul să coborâm din
nou în oraș să facem o plimbare pe faleză.

Pescar inimos

O cină îmbelșugată

La un moment dat apare o dubiță ce se oprește pe țărm. Din ea
coboară un ins, deschide ușa dubiței de unde scoate 3 coșuri mari pe
care le răstoarnă pe țărm. În secunda următoare cerul se întunecă
brusc. O imensitate de pescăruși aterizează pe țărm, făcând o gălăgie
imensă. Misterul se lămurește instantaneu. Coșurile vărsate pe țărm
conțineau pești ce se pare că nu mai puteau fi vânduți, fiind oferiți
pescărușilor drept hrană. Mă uit atent la câțiva pescăruși mai apropiați.
Aceștia luau peștele în cioc și îl înghițiau pe nemestecate. Se pare că
pești mari au fost aruncați în apă, în timp ce peștii mici au fost oferiți
pescărușilor.
Ne retragem la aceeași terasă ca să mâncăm cina. Carmen mănâncă
ton prăjit cu cartofi copți, în timp ce eu mă delectez cu meniul deja
clasic: cartofi prăjiți cu salată mixtă.
Satisfăcuți culinar ne întoarcem la albergue. Ne așezăm în sala de
mese, eu să scriu în timp ce Carmen se luptă cu o doză de cola. Aici
se încheie ziua de azi, dar și viața de pelerin pentru anul 2020. A fost
splendid că am reușit în plină pandemie să parcurgem un nou traseu
Camino.

Activități intelectuale

Mă încearcă o tristețe interioară, deoarece din starea de pelerin liber,
trebuie să mă întorc în cotidian. Acum îl înțeleg pe canadianul întâlnit
anul trecut și care se întorcea de la Santiago de Compostela și care
spunea că se află de 3 luni pe Camino. Întradevăr, viața de pelerin îți
dă o libertate ce nu poate fi sintetizată prin cuvinte. Viața de pelerin
trebuie trăită, nu citită.
Mă așed în pat și prin fața ochilor îmi trece toată aventura petrecută pe
Camino Englez. Au fost perioade obositoare, dar peisajele și trăirile au
reuțit să estompeze momentele în care parcă urcușurile nu se mai
terminau. Unde or fi acum Davide și Mariano? Ce o fi făcând acum
Maria, dar Claudia Victoria, dar Ana de la albergue Sonia?
Noapte bună.
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Scularea de voie. A fost o noapte relativ liniștită, cu excepția unor
polonezi care vorbeau atât de tare încât ar fi dat peste cap orice aparat
de înregistrare a dB-lilor. Parcă erau singuri în dormitor și striga unul la
celălalt cu toate că erau unul în fața celuilalt. Jenantă situație, mai ales
când vrei să dormi. De fapt această atitudine a polonezilor am întâlnito și alte ocazii. Un popor oarecum primitiv și arogant. Nu zic că toți
polonezii sunt așa, dar cei pe care eu i-am întâlnit pe Camino, se
înscriu perfect în această descriere.

Gata de plecare

Autobuzul pleacă la ora 14,30 așa că e timp suficient să mai facem o
plimbare prin oraș. Lăsăm rucsacul mare la recepție, deoarece
colaborarea cu Correos luase sfârșit odată cu sosirea la Bela Muxia.
Burnițează, dar e călduț cu toate că vântul bate destul de tare. Ne
oprim la terasa unde mâncasem ieri. Deja băieții ne cunosc. Bem
tradiționala americană, asta ca să treacă timpul.
La biserica de pe stâncă e cam mult de mers, și pe ploaie, parcă, nu
merită să mergem să o revizităm. Nu merită să mai băgăm 1 euro ca
să se aprindă lumina în biserică pentru poze, deoarece am folosit deja
această oportunitate. Singura soluție e să ne mai plimbăm prin centru.
Intrăm în alt bar, asta numai din curiozitate. De data asta bem bere.
Timpul trece foarte greu. După ce am fost învățați cu etape de 20 - 24
km de mers pe jos, acum nu ne găsim locul. Hotărâm să facem o
plimbare pe faleză.

Plouă, e ultima zi pe Camino

Plimbarea se anulează încă din faza de propunere, deoarece ne
trezim sub o ploaie torențială și vânt, deci condiții atmosferice
incompatibile cu o plimbare pe faleză.
Se apropie ora plecării, așa că merg repede la albergue ca să
recuperez rucsacul mare lăsat temporar la recepție. Luasem legătura
cu Correos, dar mă refuzase pe motiv că nu au cursă în zonă, așa că
trebuie să îl car eu în spate.
Cum mai e încă timp până la sosirea autobuzului, intrăm în a 3-a
terasă, asta ca să nu dezavantajăm membri HORECA din Muxia și
repetăm comanda cu berea, și caracatiță pentru Carmen. Modul de
preparare e destul de neprietenos cu bietul animal. Este luat, viu fiind,
și se scufundă într-o oală cu apă clocotită. După ce sărmana devine
roșie, un om fără milă se apucă să taie în bucăți tentaculele și pe o
farfurioară o servește clienților.

Micul dejun

OK, se face ora 14,32 și apare autobuzul. E condus de o șoferiță.
Biletele costă 8 euro/persoană. În autobuz zăresc și alți 2 pelerini,
semn că nu toți s-au oprit la Finisterra.
Pornim. Drumul durează o oră și 15 minute. Șoferița e extraordinară.
Conduce ditamai hardughia pe niște serpentine înguste de sunt nevoit
să mă țin, destul de des, de spătarul scaunului din fața mea.
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Ajungem pe ploaie la Santiago de Compostela. Autogara unde ne lasă
autobuzul e departe de catedrală, așa că suntem nevoiți să luăm un
taxi, care pentru 5,30 euro ne duce până la albergue unde aveam
rezervare, adică până la albergue Costa Azul, acolo unde mai
dormisem cu câteva zile înainte.

Așteptare activă

Cum suntem deja de-ai casei, primim aceeași cameră cu vedere spre
catedrală. Ne instalăm și ieșim la plimbare prin oraș. Bineînțeles că au
trebuit revizitate toate magazinele deschise la ora aceea.
Intrăm în catedrală pentru a îl saluta pe Sf. Iacob. Aproape e pustiu
înăuntru. Ici colo câte un pelerin. Urcăm să îl ”îmbrățișăm” pe Sf.
Iacob, apoi coborâm în subsolul de unde se vede sicriul cu moaștele
sfântului.

La autogară în Muxia

Privesc la sarcofag și mă cuprinde o tristețe plină de păreri de rău.
Gata, pelerinajul de anul acesta a luat sfârșit. Întotdeauna, la finalul
fiecărui pelerinaj mă cuprinde o tristețe similară cu momentul când mă
despart de un prieten bun. Zilele de libertate sufletească se încheie
aici și acum. Până la anul când voi reveni pe Camino, voi purta în
suflet energia primită în acesteste zile minunate.
Intrăm într-o librărie ca să cumpăr material bibliografic pentru
planificarea următorului pelerinaj, Camino Primitivo. Eu deja mă visez
din nou pe Camino.

Popas la un bar în Muxia

Ne oprim la terasa unde mâncasem delicioasa supă galiciană. Avem
noroc că e deschisă. Comandăm supă și bere. Sună cam ciudat să
mănânci supă și să bei bere, asta e, plăcerea clientului.
Ne ospătăm pe cinste și aniversăm terminarea unui drum minunat.
Totul a fost perfect, ca întotdeauna. De abia aștept ca anul viitor să o
pornesc din nou.

Mic dejun la Muxia

Ne retragem într-o tăcere apăsătoare la albergue. Fiecare din noi
simte că lasă aici ceva din noi, simte că de maine vom redeveni
aceiași oameni pe care îi lăsasem în urmă pe 3 august.
Cu pași aproape pierduți intrăm în albergue. Urcăm în camera noastră
pentru a ne pregăti de plecare mâine dimineață. Cobor la recepție și îl
rog pe recepționist să cheme un taxi mâine dimineață la ora 5, ca să
ne ducă la aeroport.
Bagajul e gata. De asta se ocupă Carmen și ne întindem în pat. Cam
tristă seară. Dacă ar fi acum începutul unui nou pelerinaj, situația ar fi
fost alta, dar din păcate e un final de drum.

În așteptarea autobuzului

Mă așed în pat, conștient că trebuie să adorm repede căci mâine ne
vom trezi devreme. Prin minte trec întâmplări petrecute. Revăd barajul
cu lacul de acumulare, îi văd pe Davide și Mariano venind spre noi cu
brațele deschise să ne îmbrățișăm în plină pandemie, revăd pe
taximetrista Maria. Ce oameni minunați.
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Încet, încet mă fură somnul.
Noapte bună.
20 august 2020

Am ajuns la Santiago de Compostela

Ultima zi pe Camino. Ne sculăm la ora 4,30. Împachetăm ultimele
lucruri și coborâm în stradă în așteptarea taxiului. Cu 5 minute înainte
de ora 5, apare taxiul. Drumul ne costă 21 euro și durează 14 minute.
La ora 5,10 intrăm în aeroport. Lume puțină, în general sunt pelerini ce
se întorc pe la casele lor. Facem check-in -ul, scăpăm de rucsacul
mare și așteptăm îmbarcarea.
Zborul a fost fără probleme, așa că la ora 8,00 aterizăm pe aeroportul
din Madrid. Aici începe aventura.

Așteptăm taxi

Recuperăm rucsacul mare și ieșim din aeroport ca să facem un nou
check-in pentru zborul Madrid - București. Aici surprize, surprize.
Check-in-ul se descchide doar la ora 12,30. Deci așteptare, așteptare.
Ne mutăm de pe un scaun pe altul în așteptarea orei fatidice.
În sfârșit facem check-in-ul și răsuflăm ușurați. Relaxarea durează
puțin căci trebuie să ne prezentăm la security și băieții mă descalță, nu
știu de ce. Poate aveam o față de suspect. Mă comformez. În rucsac
găsesc 3 tirbușoane luate ca suvenir la Santiago. Curios, la Santiago
la security nu s-au legat de ele. Mi se explică că am doar 2 posibilități:
să le confiște, sau să le pun în rucsacul mare pe care deja îl predasem
la chech-in. Cum era logic, aleg varianta a doua. Iau hotărârea de a
pune și rucsacul mic, cu tirbușoanele, la cală.
Ies din security și mă duc la ghișeul unde făcusem check-in-ul. Aflu că
distracția costă 24 euro. Cam scump.

Suntem în aeroport la Santiago

Norocos, dau peste o salariată căreia îi povestesc motivul pentru care
vreau să depun rucsacul la cală. Acum, logic, pe tirbușoane am dat 15
euro, iar ca să le duc în România mă mai costa 24 euro. Salariata,
aflând tărășenia, sună la serviciul bagaje și îi roagă să îmi pună
rucsacul mare înapoi pe bandă.
Recuperez astfel rucsacul și pun în el tirbușoanele buclucașe. Duc
înapoi rucsacul mare la ghișeul unde era fata aceea înțelegătoare, dau
bagajul, fără să mai plătesc ceva. Așa, cu ajutorul fetei de la check-in
am făcut o economie de 24 euro și am salvat și tirbușoanele.
Mă întorc la security. Dau să intru , dar nu mi se mai recunoaște
biletul. Intervine șeful de tură, îi explic situația, nu știu ce notează întrun registru și îmi deschide poarta de acces.

O americană înainte de decolare

Ajung din nou la cei care descoperiseră tirbușoanele, mă descalță din
nou și de data asta nu îmi mai găsesc nici-un cusur. Carmen îmi
pusese în rucsac o sticluță cu dezimfectant pentru mâini de care nu
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știam. Mă pun să scot din rucsac tot ce aveam în el și găsesc sticluța
cu pricina. Mă admonestează, susținând că trebuia să o scot de la
început.
OK, trec și de încercarea asta și ajung la gate. Încă nu e anunțat gateul de unde se face îmbarcarea. Iar așteptare, iar mutare de pe un
scaun pe altul. Timpul trece greu. În sfârșit ne îmbarcăm. Avionul nu e
plin. Decolăm. Ne așteaptă un zbor de 3 ore. Bine că suntem în avion,
alături de cele 3 tirbușoane ce călătoresc cu noi, ele fiind însă în cală.

Ne îmbarcăm spre Madrid

Suntem ”sortați” încă de la aterizare

Avionul aterizează în sfârșit pe pista aeroportului Otopeni. Aici o nouă
încercare. trecerea de cerberii de la DSP care controlau accesul în
țară a celor veniți din Spania. Toți trebuie să completăm un formular
din care să reiasă de unde venim. Primim formularul și la rubrica de
unde venim, scriem Santiago de Compostela. Ajungem la zona de
triere. Doi indivizi cam modești intelectuali, ne iau formularele. În față
aveau harta Spaniei. Ne întreabă de unde venim. Se pare că numele
Santiago de Compostela nu le spunea nimic. Ca să fim mai
convingători deschidem un credențial plin de ștampilele pe unde
trecusem. Era impozant să vezi așa ceva, recunosc. Cel care
răspundea de ”trierea” mea îl cheamă pe celălalt zicând: ”vino să vezi
ce nu ai văzut în viața ta”. Se holbează la șapca mea și îmi cere
permisiunea de a îi face o poză. În final, mă întreabă unde e Santiago
de Compostela. Răspund simplu, în Galicia. Cum văd că pe fața
interocutorului meu apare o umbră de deznădejde, mă aplec peste
harta ce o avea în față și pun degetul pe Santiago de Compostela.
Brusc fața i se înseninează, aha, veniți din zona verde a Spaniei. OK,
scrie verde pe formularul pe care îl predau polițistului de frontieră și
trecem. Așa am scăpat de DSP, dar și DSP-istul a plecat acasă
bucuros că a aflat unde e Galicia în Spania, dar și Santiago de
Compostela.
Mai avem un hop de trecut. Cât va costa parcarea mașinii pe care o
lăsasem la Otopeni în parcajul de lungă durată. Să vedem cât va
trebui să plătim? Introducem jetonul în aparatul de taxat și stupoare,
avem de plătit 260 ron, nu euro.
Nu aveam atâția lei, aveam numai ceva euro. Cu cardul nu se putea
plăti. Situație fără ieșire. Norocul nostru e cu un hamal ce se ocupa cu
strângerea cărucioarelor folosite de călători, care ne spune că știe un
oficiu exchange care are un schimb bun și nu percepe comision. Ne
reîntoarcem cu el în aeroport și întradevăr ne duce la un oficiu
exchange. Pentru oboseala lui primește 10 euro și toată lumea e
mulțumită.
Acum începe aventura găsirii mașinii. Parcă se evaporase. O căutăm
prin parcaj cam o jumătate de oră până dăm de ea. Pornim spre str.
Ciucea, unde ajungem fără alte peripeții.

Am ajuns

Așa se încheie Camino Englez. Mulțumesc Divinității și Spiritului
Pelerinilor pentru faptul că a fost cu noi pe drum.
Noapte bună și să ne vedem cu bine anul viitor pe Camino Primitivo.
Bon Camino
116

Postfață
Ca o concluzie finală, reafirm cu toată tăria, așa cum am făcut și în jurnalele anterioare, că pe
Camino se merge singur. Orice altă combinație, mai ales atunci când nu cunoști participanții va
duce evident la un eșec din punct de vedere al șansei de a te regăsi și de a reconcilia legătura
dintre Sinele tău superior și Scânteia Divină din tine. Vei rata comuniunea ta cu natura și cu
armonia ei.
Pe Camino englez drumul e relativ greu, multe urcușuri și coborâșuri, dar splendid. Peisajele
sunt de vis, așa că merită oboseala.
Nu căutați minuni pe Camino, ele vin singure, fiți doar atenți să nu treacă pe lângă voi. Minunile
încep cu însuși faptul că ați ales să fiți pe Camino. Simplu fapt că ați ales să vă reîntoarceți
către Sinele vostru este o minune.
Fiți bineveniți în acest Univers al armoniei.
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Planul pelerinajului

Adrese albergue
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