
A CUIDADORA DE POMBOS
 

Em recente viagem a Barcelona hospedei-me no Olivia Plaza Hotel,          
localizado na deslumbrante Plaça de Catalunya. Da janela do quarto, no           
sexto andar, tem-se uma ampla visão da praça, com suas estátuas e            
monumentos, além de um belo chafariz, que, ao cair da noite, ilumina-se            
com jatos de luzes e cores. Durante todas as horas diurnas e boa parte da               
noite muita gente circula pelas arborizadas vielas, desde turistas         
embevecidos (querendo registrar compulsivamente tudo o que veem), a         
passantes atarefados das mais variadas idades e condições sociais. Nas          
proximidades estão as famosas e também movimentadíssimas avenidas Las         
Ramblas, com seu calçadão, que vai até o mar, e a Passeig de Gràcia, com               
as construções de Gaudí e lojas de grife, além de majestosas e bem             
conservadas edificações, muitas delas centenárias.  

Num fim de tarde, percebi lá em baixo uma figura lépida distribuindo            
alimentos a um grande número de pombos (e pombas, certamente), que           
esvoaçavam e se aglomeravam ao seu redor. Mas não prestei muita atenção            
e nem consegui distinguir se a pessoa era homem ou mulher. Imaginei a             
princípio ser alguém incumbido pela municipalidade para realizar aquela         
tarefa.  

Na manhã seguinte, mais uma vez chamou-me a atenção a agitação           
de um bando de pombos seguindo a mesma figura, que conduzia pela            
calçada um carrinho de criança com passos miúdos e apressados. Agora           
dava para ver que era uma senhora, caminhando meio curvada com uma            
touca na cabeça e trajes hibernais, apesar da temperatura estar amena.  

Ela entrou na praça, subiu alguns degraus e encostou o carrinho           
numa coluna, passando, em seguida, a tirar do seu interior sacolas e sacos             
plásticos, de onde apanhava as rações e lançava aos pássaros, que se            
mostravam cada vez mais alvoroçados. Depois seguiu para um espaço mais           
amplo, no qual outra leva de pombos a aguardava e repetiu a mesma             
operação anterior. O que fez mais umas duas ou três vezes, em diferentes             
pontos, sempre atraindo mais comensais. Os recipientes vazios ela dobrava          
e colocava de volta ao carrinho.  

Passei então a conjeturar o que levava aquela senhora, que parecia já            
ter uma idade respeitável, a dedicar-se a tão exaustiva tarefa. Isto é: por que              
se preocupava com o bem-estar daqueles pássaros, que, muito         



provavelmente, se arranjariam por conta própria? Ela não possuía a          
aparência de uma servidora pública e toda a sua trabalheira deveria ser uma             
iniciativa pessoal.  

E, pelo jeito, não dava a mínima importância às advertências escritas           
em pequenos avisos colocados na grama alertando que “os pombos se           
multiplicam rapidamente e suas doenças também”, concluindo em tom         
proibitivo: “Não dê alimento, abrigo e água aos pombos. ” Mas ela não             
estava nem aí. 

Outras indagações me ocorreram: Teria família, marido, filhos,        
netos, ou seria uma solitária e caridosa mulher, que encontrava naquela           
atividade a sua forma de realização pessoal, transferindo aos pombos todos           
os seus sentimentos? Talvez considerasse que esta seria a sua missão na            
terra, conseguindo com isso a devida energia para manter-se viva. Onde           
conseguiria, porém, recursos para as dádivas diárias, que não cairiam do           
céu por uma providência divina. Para esclarecer essas questões só se eu            
fosse até onde ela estava e a abordasse. Mas não senti a menor disposição              
de interrogá-la e, além do mais, se assim o fizesse, todo o halo de mistério               
que a envolvia se dissiparia. Preferi, pois, continuar observando-a do alto,           
entregue às suas próprias motivações.  

Então, após esvaziar, todo o conteúdo dos recipientes que levava deu           
por concluída o seu dever matinal, pois, de certo, a exemplo do dia anterior,              
retornaria à tarde. E, tão rapidamente como chegou, retirou-se da praça e            
partiu pela calçada, empurrando agora o carrinho vazio, com seus passinhos           
miúdos, ainda perseguida por pombos retardatários. Aí cruzou a avenida e           
sumiu no meio da multidão. 

 (Estação Aeroporto – edição on line – dezembro de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


