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PPPeeelllaaasss   eeesssqqquuuiiinnnaaasss   dddooo   mmmuuunnndddooo:::   tttãããooo   lllooonnngggeee   eee   tttãããooo   pppeeerrrtttooo!!!   

...”quem o louco verdadeiro? 
 O que, acordado, sonha doidamente? 

... O que, mesmo vendado, vê o real e segue o sonho...”  
 

 

A vida inteira gostei de companhias para dividir a vida, os sonhos, as experiências. Enfim, 

compartilhar sempre foi uma palavra de primeira ordem. Olho em volta e vejo uma profusão de 

nacionalidades e idiomas, talvez em função do vôo direto. Prefiro imaginar alguma reunião secreta em 

Madri para, quem sabe, decidir o futuro da humanidade. Li outro dia que os astrônomos espanhóis 

têm um dos mais precisos telescópios do mundo. Fico logo imaginando novas tentativas de soluções 

para os eternos mistérios da origem e formação do universo. Convivi a vida inteira com pessoas das 

mais diversas nacionalidades, e o ouvido se acostumou à diversidade e musicalidade do som dos 

diferentes idiomas, soa natural.  

 

O ar, dentro do avião, está começando a ficar refrigerado. Lá fora o tempo anda quente, 

finalmente a temperatura e a estação se encontraram e é verão com sol e todo o calor a que nós, 

tropicais criaturas, nos acostumamos. Após os procedimentos de praxe, afinal é anunciado o início do 

vôo. O comandante, com voz ensaiada, dá as boas-vindas, e tem início a longa viagem. No casal ao 

meu lado vejo a mulher visivelmente nervosa, e o que posso entender do espanhol rápido que falam é 

que o problema dela é do mais genuíno pavor. Ouvindo-os conversarem, não posso deixar de 

lamentar não ter tido tempo, ou mesmo interesse, para fazer um intensivo do idioma – aqueles 

pacotes ultra-rápidos – para viajantes iniciantes como é o meu caso. Se não optar por um guia local, 

certamente vou ver a Espanha parcialmente, apenas no que o portunhol me permitir. O espanhol é um 

idioma que mostra uma facilidade que ilude, e constatamos isso quando tropeçamos naquelas 

palavrinhas que nem a melhor das deduções explica. Gosto mesmo é da interrogação invertida, que 

reforça e enfatiza a idéia.  

Olho para fora pela janela, cujo assento tanto insisti na hora de comprar a passagem, e gosto 

do que vejo: nuvens desenhadas como algodão doce ou desenho de criança, pairando no ar. Nunca 

entendi direito como, tendo tanto medo até de entrar em roda gigante, posso me sentir tão à vontade 

no ar. Aqui, assim tão perto das nuvens, vejo como somos, só mesmo e apenas pontinhos no 

Universo: uma ode à não-vaidade, aliás, aqui do alto, tudo fica, literalmente, apenas relativo! E 

ficamos nós, solitários voadores sem asas, envolvidos pelo céu, que prefiro seja de Ícaro; não acho 

muita graça no céu de Galileu.  

 

Olhando em volta, dá para definir os companheiros de delícia e dor na arte de enfrentar os 

perigos do ar. Há os que disfarçam o medo tentando dormir, os ansiosos pela bebida que não chega, 

os que puxam conversa falando alto, tentando espantar os maus pensamentos, e os que procuram 
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garantir a coragem e o sono com um remedinho básico, enfim, um prato de muito conteúdo para 

psicólogos de plantão. O marido, do casal ao meu lado, continua tentando acalmar a mulher que 

desacelerou o espanhol, talvez sinal de que entendeu que só resta aceitar a situação.  É o lado 

desconfortável do vôo sem escalas, não dá para desistir no meio do caminho. O tempo do roteiro é 

longo e cada um vai ter de se adaptar e descobrir um jeito de sobreviver às mais de onze horas de 

vôo, sem contar, naturalmente, os atrasos e turbulências, que são de praxe. 

 

 Paira uma falsa calmaria no ar! Como é que se faz para enganar o medo? Temos todo o Oceano 

Atlântico para descobrir!  

 

 O que me faz decidir por essa rota e não o Marrocos, a Austrália ou talvez a França que anda, 

ultimamente, tão na moda? Isso é uma historinha antiga.  

 

 Não me lembro que idade tinha quando alguém tentou me explicar o que era o mundo, por meio 

de um mapa. Achei fantástica a idéia de que cada palavrinha daquela, naquele desenho, 

representasse tanta infinidade de coisas, incluindo lugares e pessoas. Era um mapa do mundo, meio 

velhinho, cheio de rabiscos e mesmo assim parecia deslumbrante! Se era para brincar de faz-de-

conta descobri ali uma brincadeira e tanto! Quem melhor que Fernando Pessoa para falar sobre 

mapas: “...caminho abstrato para a imaginação concreta... Tudo quanto sugere, ou exprime o que não 

exprime. Tudo o que diz o que não diz E a alma sonha, diferente e distraída...”  

 

 A proporção das coisas do mundo é muito difícil para a cabeça de uma criança, mas há a 

genuína curiosidade e aí ela certamente irá acompanhando vida a fora tantas e todas as constantes 

descobertas.  

 O tempo foi passando, e a visão do mundo, claro, se ampliando. Entretanto, hoje ainda acho que 

um mapa-múndi é a mais convincente idéia da exatidão abstrata do “contém” que nos ensinam na 

matemática. Está tudo contido no mapa, mesmo parecendo, à primeira vista, tão abstrato, como tão 

bem diz Pessoa. Um autêntico baú de novidades, expectativas e sonhos. Acho até que não existe 

nada que a imaginação humana possa criar que não caiba num mapa.  

 O tempo só vem reforçando essa idéia! E aí, desde que me entendo por gente, tenho essa 

atração quase fatal por eles. A beleza das formas dos mapas antigos me encanta até hoje.  

 

 E foi num belíssimo mapa antigo que fui apresentada concretamente à Espanha. Ele tinha um 

fundo ocre com linhas em azul e amarelo contornado com imagens da bandeira, brasão e cenas do 

cotidiano de época. Parecia mais um mapa antigo de navegação, com a Espanha ali, compartilhando 

com Portugal a Península Ibérica.  
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 A Espanha é um país representado por muitos signos e influências: foi fenício, romano, visigodo, 

árabe e cristão. E tem Miró, Dalí, Gaudí, Buñuel, Almodóvar, Garcia-Lorca, dentre tantos.  

 

 E aí a Espanha foi entrando na minha vida, naturalmente, sem muitos alardes, pela porta 

deixada entreaberta pela ingenuidade de um cavaleiro andante, que vivia num mundo de sonhos, em 

busca de aventuras: Miguel de Cervantes, com seu Dom Quixote. Inicialmente, na versão de muita 

fantasia de Monteiro Lobato e muito tempo depois revisitado a partir dos traços de Dalí, Picasso e 

Portinari; aqui o interesse pela imagem precedeu o texto. Uma versão completa em cinco volumes, de 

capa dura na cor vinho, com desenhos do cavaleiro e seu fiel escudeiro em dourado, muita ilustração 

em bico-de-pena de Gustavo Doré e prefácio de Câmara Cascudo, que fala de Quixote no folclore 

brasileiro. E muito recentemente a belíssima versão de Ferreira Gullar. Ler Dom Quixote e não 

embarcar no seu jogo de sombras de imaginação versus realidade é não ter amor pela liberdade! 

“...La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 

pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se 

puede y debe aventurar la vida...” 

  

 Nunca tinha pensado em sair do Brasil. Percorrê-lo, para mim, já era uma façanha e tanto! Invejo 

quem tem alma de nômade, quem corta o vínculo com as origens e se adapta a qualquer longínquo 

lugar pelo simples prazer da novidade. Poderia ter nascido na cidade mais moderna e avançada do 

planeta que a minha alma continuaria, como genuinamente é, interiorana. E talvez por isso mesmo me 

espante tanto essa viagem!  

 

 A proporção das coisas em mim é paulatina, nunca diretamente do brejo à avenida litorânea. 

Carrego uma alma de pouca ansiedade que tem dificuldade, na maioria das vezes, em acreditar na 

realização de grandiosos atos. Redimensiona tudo para uma medida do horizonte que avista, 

dimensiona o mundo à sua moda. E, por isso, o primeiro contato com a cidade grande foi 

acompanhado de muita desconfiança e, principalmente, a convicção de que era apenas uma breve 

estada, por pouquíssimo tempo. Pensar que há um lugar para voltar ajuda a se sentir menos 

estrangeiro, traz a possibilidade da adaptação e, quem sabe, até mesmo permanência na terra 

estranha.  

 

 Apesar de tudo isso, ter a vontade de conhecer a Espanha me pareceu, para meu grande 

espanto, até bem natural. Em que a Espanha se assemelha ao Brasil? Talvez pelo mosaico de 

culturas e costumes. Qual vínculo poderia existir? Não sei... Talvez o coração se antecipando ao 

futuro!  
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 E, como não poderia deixar de ser, fiz o mapa do meu roteiro em terras tão distantes e 

estranhas. Leon, Zamora, Ávila, Cuenca, Mérida, Salamanca, Toledo, Granada, Zaragoza, Málaga, 

Barcelona, Sevilha, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Catalunha, Madri, Andaluzia: sopa de letras, teu 

nome é cultura. Bom mesmo seria ter feito essa viagem em tempos de pesetas. O euro influencia, 

inflaciona, limita, e muito, qualquer possibilidade de roteiro! 

 

 No avião já paira uma certa calmaria no ar! Pego o mapa onde criei as duas opções de roteiro. 

Reparo que, nas linhas em que tracei as minhas rotas, repito as cores do meu mapa do passado: em 

azul, Madri, Toledo, Cuenca, Córdoba e Sevilha; em amarelo, Madri, Barcelona, Valência, Granada e 

Sevilha. Não se trata de mera coincidência a insistência em Sevilha, assim tão repetida nos dois 

roteiros. Influência do poeta que se deixou fascinar pela região da Andaluzia, elegendo para a si a 

cidade de Sevilha.  

 

 E assim, perdida nos meus pensamentos, ouço a companheira ao lado – a mulher à beira de um 

ataque de nervos –, agora bem mais serena, perguntar sobre o meu mapa. Explico que é a minha 

primeira vez na Espanha e que estou ainda muito indecisa na escolha do roteiro. Eles – aí, o marido 

também se inclui na conversa – contam que são de Madri e que também foi a primeira vez no Brasil. 

Ele escritor, ela botânica, passaram um mês no Brasil, ela a trabalho. Não tiveram o meu problema. O 

roteiro deles, preestabelecido, era Amazônia e Rio de Janeiro. Tenho muita curiosidade pelo que nós, 

Brasil, despertamos no olhar estrangeiro de quem chega pela primeira vez. Acho que acabamos de 

encontrar, os três, uma opção de ocupação do nosso tão ocioso tempo. Ele, como os escritores em 

geral, observa mais do que fala. Com ela, entretanto, a conversa flui como se já nos conhecêssemos, 

talvez pelo interesse em assuntos comuns.  

 

 Falamos da imagem de devastação dos incêndios florestais no Acre e da incrível seca na 

Amazônia. Não há como justificar, mas essa não é uma emergência só nossa, afinal, o planeta e a 

ecologia andam absolutamente incompatíveis mundo afora. Ela viu uma população brasileira com 

cara diferenciada, estrangeira, fruto de toda nossa miscigenação.  

 

 A especialidade dela na botânica é a farmacêutica, e quando falamos na Amazônia onde esteve 

não há como não falar em biodiversidade. Enquanto ela fala das suas impressões sobre o que 

conheceu na Amazônia não posso deixar de lembrar uma manchete que dizia que ”... em menos de 

dez anos, todas as plantas medicinais existentes [na Amazônia] estarão extintas, restando apenas um 

deserto vazio”. Na época achei meio alarmista, mas agora o que tenho são dúvidas e dúvidas... Toda 

nossa “megadiversidade”, e ainda a Floresta Amazônica – esta como uma espécie de “caixa preta” da 

biodiversidade do mundo, com sua imensa variedade de flora – não anda garantindo muita coisa! 
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Apenas os números parecem representar abundância. A realidade, infelizmente, é de muita 

devastação.  

 

 Um grande interesse dela, paralelo ao trabalho que desenvolve, são as bromélias. Tidas como 

raridades tropicais, fico sabendo que são hóspedes de muitas árvores amazônicas, formando um 

verdadeiro pântano suspenso sobre as árvores. E eu que sempre pensei em bromélias no chão, no 

máximo nos manguezais, fico sabendo que, além dos galhos das árvores, que usam como se 

fizessem ninhos, podem estar até em rochas. E que são extremamente resistentes e em inúmeros 

tipos: grandes, minúsculas, com espinhos, listradas, prateadas ou rajadas, com pendões coloridos e 

com florzinhas embutidas.  

 

 No Rio de Janeiro o casal percorreu parte da costa e nossa ainda pródiga e resistente natureza 

fez a sua parte de deslumbramento nas suas vidas. Além da flora amazônica, um luxo na vida 

profissional dela, está totalmente apaixonada pelo Jardim Botânico do Rio, morada privilegiada de 

flora nativa e rara.  Visitou, é claro, o Bromeliário com sua coleção das mais diversas origens. Lembra, 

com a sensibilidade de quem lida com minúsculas plantas, que com cada árvore derrubada na 

Amazônia vai junto, além delas próprias e muitas espécies de bromélias, uma quantidade enorme de 

seres abrigados entre as suas folhas. Penso que, além da botânica tropical brasileira, ela, certamente, 

teria gostado muito de Graziela Barroso. A nossa conversa parece tê-la distraído um pouco do seu 

grande medo de voar. E sobre esse medo ela usa a justificativa de que a vida de quem lida com 

plantas tem de ter raízes, terra, chão e que não acha possível aceitar e muito menos ser natural essa 

história de voar. Pensando bem, tem lá a sua lógica...  

 

 Retornamos para o meu mapa e minhas dúvidas. Segundo eles, os meus dois roteiros oferecem 

diferentes e ótimas possibilidades, mas dependem exclusivamente das minhas expectativas.  

 

 Penso ainda numa terceira opção. Por essas conspirações do universo, neste ano estão 

ocorrendo no mundo e, é claro, também na Espanha, as comemorações do quarto centenário da 

publicação de Dom Quixote, e por conta disso foi criada a “Rota Dom Quixote” na região Castilla - La 

Mancha. É um calendário especial que inclui edições especiais do livro, exposições, congressos, 

concertos, peças e outros eventos culturais. Nesta rota estão incluídas também Barcelona e a cidade 

medieval de Toledo. Acho que seria uma forma diferente do turismo tradicional.  

 

 Continuamos, por muito tempo, conversando sobre as minhas possibilidades na Espanha e 

dúvidas sobre o Brasil. Aproveito, naturalmente, para incorporar palavras novas e necessárias ao meu 

quase inexistente vocabulário espanhol. 
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 Não tenho relógio e ando meio perdida com o fuso horário, mas tento mesmo assim imaginar o 

tempo que falta para chegar ao nosso destino. Torço para que estejamos bem próximos. 

  

 No avião, quase silencioso, o clima agora, já é de calmaria! Já é de manhã, mas no avião os 

jornais ainda são os de sábado e penso que esse vai ser um domingo sem os “mínimos contos” da 

Heloísa. Pena! Mas, pelo menos, parece justa a causa, a troca.  

 

Finalmente chegamos! Para mim é o destino inicial. Despeço-me dos meus novos amigos que, 

gentilmente, se colocam à disposição.  

 

Madri nos recebe com uma ensolarada manhã, e tenho a intuição de que, por aqui, é fácil ser 

perturbado pelo belo.   

 

A caminho do hotel, uma sucessão de catedrais, castelos e monumentos. Mais tarde uma vista 

panorâmica da cidade com suas “plazas” famosas. Palácio Real, Teatro da Ópera, jardins e fontes. 

Dos meus roteiros originais decido optar pelo primeiro (Toledo, Cuenca, Córdoba e Sevilha) com 

pequenas adaptações para incluir parte da “Rota de Dom Quixote”.  

 

Inicio por Toledo, que é uma espécie de capital da região de La Mancha, para onde pretendo ir 

de trem. Parece que viajar de trem é bom em qualquer lugar do mundo, ajuda a descansar o 

pensamento!  

 

Tão longe de casa e ainda assim tão inexplicavelmente à vontade! Continuo achando essa 

situação mesmo muito estranha...  

 

Pela estrada, uma sucessão de moinhos de vento, vinhedos e oliveiras e inacreditáveis 

campos de girassóis.  

 

Cheguei em Toledo por volta das sete da noite, e o sol ainda está lá, firme. No Hotel Parador, 

na parte velha da cidade, uma necessária visão de toda a cidade, construída sobre uma colina e 

quase que totalmente contornada pelo Rio Tajo (que vira Tejo em terras portuguesas). Com destaque 

principal para a catedral e a fortaleza de Alcázar e em torno deles um emaranhado de ruelas estreitas, 

além de mosteiros, palácios renascentistas, torres medievais, sinagogas e ruínas. Agora, por volta das 

nove horas, um espetáculo à parte: o céu começa a ficar avermelhado, e o rio adquire um fabuloso 

tom prateado, numa conversa muito especial entre céu e mar... só resta usufruir!  
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 Bem perto de Toledo, fazendo parte da “Rota Dom Quixote”, ficam os povoados de Esquivias, 

Porto Lápice e Toboso, todos com atividades comemorativas dos 400 anos.  

 

 Nesta manhã de mais um dia tão iluminado vi no Museu de Santa Cruz a exposição “Celosías – 

tesouro dos conventos de clausura de Castilla-La Mancha” que faz parte das comemorações dos 400 

anos de Dom Quixote. Tão bonito estar na presença de tanta história. Na Casa Zavala tem, por 

exemplo, a interessante exposição “Dali e Quixote”, numa bela parceria.  

 

Minha próxima parada é uma cidade, no mínimo misteriosa: Cuenca. Sua parte medieval, 

chamada Casco Antíquo, encontra-se assentada sobre uma enorme rocha. Oferece espetáculos tão 

distintos quanto impressionantes: vista de cima, estamos cercados de abismos; nos vales, a visão é 

de uma cidade pairando no ar. As “casas colgadas”, literalmente debruçadas no abismo dá a idéia 

exata dessa leveza. Caminhar pelas ruelas medievais de Casco Antíquo ou pelas trilhas que 

atravessam bosques e jardins com vistas da Cidade Velha, lá de cima, é sempre um bom programa.  

  

 Prossigo a viagem pelo litoral de Andaluzia que tem belas paisagens cercadas de muitas 

montanhas. Dizem que nessa região mora a alma da Espanha. Nessa altura da viagem sinto a 

dificuldade de ter de fazer opções. Eu, que não quero me render aos roteiros puramente turísticos, 

tenho de fazer escolhas. Com exceção de Sevilha, sem hipótese de ser retirada do roteiro, sobraram 

Córdoba, Cádiz, Nerja e Granada. O que mais lamento excluir está em Granada, Alhambra – o maior 

castelo mouro da Europa – e o flamenco das cavernas escavadas nas encostas dos montes em 

Sacromonte apresentada, ainda hoje, como os ciganos faziam há mais de 200 anos. A decisão por 

Córdoba foi, em grande parte, pela proximidade com Sevilha, e mesmo porque sempre existe algo 

interessante por fazer.  

 

 Nessa nova manhã o destino é a tão aguardada Sevilha. “Há que sevilhizar a vida, há 

que sevilhizar o mundo.” Palavras de João Cabral de Melo Neto! Palavras de poeta! E o meu respeito 

pelos poetas vai além dos seus versos, porque para eles a ótica da vida ultrapassa a superfície do 

real. E por isso são poetas! Sem abandonar seu profundo vínculo com o nordeste, João Cabral fez 

paralelos: Sevilha/Recife; Guadalquivir/Capibaribe; cantadores/repentistas; Andaluzia/Nordeste 

brasileiro.  

 

E há o documentário “Recife X Sevilha”, narrado pelo próprio poeta, que fala de suas 

lembranças e andanças por esta cidade, com um inspirado fundo musical em cordas e muito 

flamenco. A Sevilha que ele mostra é, sem dúvida, uma das esquinas culturais do mundo – encontro 

do Novo e Velho Mundo. Na vida e na poesia de João Cabral , Recife é origem e memória e Sevilha, 
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uma imensa paixão. Acho que sei o que quero ver de Sevilha: seus contrastes, suas histórias entre o 

cigano, o exótico e o árabe.  

 E a primeira visão é, lado a lado, a catedral católica e a torre de La Giralda: na arquitetura, o tom 

da mistura entre culturas tão distintas. Uma sucessão de arcos, fontes e corredores em meio a um 

labirinto de estilos: são os Reales Alcázares – não é à toa que é plural.  

 

 Acho, entretanto, que a Sevilha que mais me interessa está nos bairros, nos becos. Nas ruelas 

estreitas de Santa Cruz, bairro típico, é andar e ver belos pátios e azulejos nas fachadas das casas. 

Na casa de Pilatos, uma colagem de estilos: pátio mouro, capela gótica, estátuas e pinturas 

renascentistas. O Hospital de Los Venerables, atualmente uma fundação cultural, tem pátio central e 

igreja em cores vivas. No  Arenal, outro bairro típico, um espaço sagrado para os espanhóis: a Plaza 

de Toros de La Maestranza. Tento entender a tradição, mas não há a menor possibilidade de incluir 

no meu roteiro o que acho a maior contradição desse povo. No centro histórico, um roteiro cheio de 

palácios, igrejas e cafeterias. No bairro vizinho, La Macarena, a única das portas medievais da cidade 

que sobreviveu ao tempo. Assim como os bares, o flamenco está em toda parte, está no ar. 

  

 Perdida em meio a tantas e estreitas ruas, estou num bairro que me lembra, não sei bem por 

que, os “pueblos blancos”. Característica da região de Andaluzia com suas casinhas brancas, de 

linhas retas e enfileiradas, aos montes.  

 

 Foi num desses vilarejos antigos, que encontrei aquela mulher de 86 anos, lenço muito colorido 

na cabeça, rosto marcado pela vida e pelo tempo. Ainda ativa, de bem com a vida, vende mel e na 

contramão da tão propagada globalização fala com visível satisfação do seu lugar. Cultiva um mundo 

simples e vive, aparentemente, à margem do tempo. Muito naturalmente conta que nunca saiu do seu 

pequenino “pueblo” e responde ao meu espanto: “Para que, se aqui eu tenho tudo?” Sem saber, ela é 

um alento para minha alma interiorana e sem querer, me mostrou o que tanto andei buscando vida 

afora. 

  

 De repente, uma sensação muito estranha  e é como se eu tivesse sido retirada de uma tela de 

cinema multicolorida e sido levada diretamente para um filme em preto e branco. No livro aberto em 

meu colo, o traço inconfundível de Dalí acompanhado do poema de Drummond. Olho em volta e está 

ali a verdadeira realidade, em preto e branco. Subitamente entendo que estive todo o tempo aqui, 

sentada na penumbra da minha varanda, e então relembrando a velhinha de Sevilha reflito: 

”quem o louco verdadeiro?   
O que, acordado, sonha doidamente...?  

O que, mesmo vendado, vê o real e segue o sonho...”  
Quem poderá saber!?... 




