
Camí de Sant Jaume de la Bretanya francesa 

Dates: 11 al 28 de juny de 2015 

Participants (8): Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Pili Inostroza, 

Montse León, Dani Ros, Amèlia Salvat 

Aquest era un projecte que ja havíem mirat al 2008 quan ens van arribar les 

primeres referències del recorregut. A principis de 2015 ens vam posar en 

contacte amb l’Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de 

Compostelle, que ens va facilitar la descripció de les etapes, extretes de la 

nova guia encara no publicada. Vam decidir fer les dotze primeres etapes del 

camí que surt de la Pointe St-Mathieu, a l’extrem occidental de la península 

bretona, el seu Finistère, fins la ciutat de Vannes, uns 297 km en total.  

 
Camins bretons a Compostel·la 

 
Km 0 del camí 

 

El dijous 11 de juny volàvem de Barcelona a Brest on un microbús ens trasllada 

al punt de sortida. També havíem contractat una agència local especialitzada 

que ens fes els transport dels equipatges i les reserves dels allotjaments; no és 

fàcil encabir vuit persones quan alguns finals de etapa són poblets sense 

infraestructura. Farem servir nou hotelets, tres gîtes d’etape municipals i un dia, 

dos mobilhomes d’un camping. El divendres 12 de bon matí iniciem la 

caminada en el km 0 que marca una estela de granit. Anem pel GR34, sender 

de la costa bretona, que la voreja. Tot el paisatge és marí, el temps és boirós  

 
La Pointe St-Mathieu 

 
Camí vorejant la costa 

 

però la temperatura acompanya. Més tard surt el sol, tot és verd i es nota que 

aquí plou sovint. Al llarg del dia farem un parell d’aturades per menjar, el 

recorregut no té desnivell i el ritme és viu; travessem el nucli urbà de 



Plougonvelin, anem deixant enrere algunes platges i trams de bosc atlàntic 

amb roures, castanyers, falgueres, avellaners i grèvol, ¡a nivell del mar! El far 

Petit-Minou i alguns antics forts militars defensors de la costa precedeixen la 

cala de St-Anne du Portzic, primers 27 km de sender fets en casi 10 hores.  

 
Bosc de roure, castanyer i grèvol 

 
Castell de Brest i torre Tanguy s XVI 

 

La segona etapa de 22 km creua tota la ciutat de Brest, de 140.000 habitants, 

famós port i base naval militar. Tot i això, el recorregut urbà és força enjardinat i 

distret, passem el pont sobre el riu Penfeld, al costat del castell i la torre 

Tanguy, el ports comercial i esportiu, i sobre el pont Albert-Louppe salvem 

l’ampli estuari del riu Élorn, fent entre bosc el darrer tram de sender fins 

Plougastel, un sopem en una típica creperia bretona. La tercera etapa ja 

 
Calvari de Plougastel s XVII 

 
Sortint de Daoulas 

 

s’endinsa en el paisatge rural de granges, camps de conreu i pobles tranquils. 

A Doulas hi ha festa de diumenge, fira i un grup de gaiters tradicionals. El 

darrer tram és matador, vorejant una autovia, i arribem cansats a Le Faou 

després de 9 hores i 29 km. Quan cada dia som al final d’etapa, anem a 

l’allotjament previst, ens dutxem i busquem un lloc per sopar que ens agradi.  

 
Senyalització del camí 

 
Camí rural entre conreus 



En aquesta latitud i tant a prop del solstici d’estiu, el sol es pon passades les 10 

de la nit. Cada dia esmorzem a les 7, amb el sol ja fora, i a les 8 comencem la 

jornada. Aquí la gent acostuma a dinar a les 12 i sopar a les 7. La quarta etapa 

deixa el GR34 i segueix les marques específiques del camí de Sant Jaume.  

 
Descans a Vieux Quimerc’h 

 
Chateaulin i el  riu Aulne 

 

Entrem al Parc Natural d’Armòrica, nom d’aquest territori en època 

gal·loromana, que significa país enfront el mar. La majoria dels camins rurals 

estan revestits, potser degut a que és una zona plujosa i el fang deu ser un 

problema. El traçat històric de l’itinerari ens fa passar al costat de nombroses 

capelles, calvaris i creus, mostra del ric patrimoni cultural del país. El temps 

 
Travessant Briec 

 
La gîte de Landudal 

 

continua sent bo, amb fresca al matí però molt agradable al migdia, de moment 

no plou. Tot que hi ha poc desnivell, les etapes són llargues, de 25 km de 

mitjana, i esmercem tota la llarga jornada, descansos apart. Avui travessarem 

el poblet de Langolen i poc després el riu Odet i més camps i prats amb cavalls, 

vaques i ovelles. Molts dels rètols que veiem estan en francès i bretó.  

 
Cartells en francès i bretó 

 
Paisatge rural de la Bretanya 

 



Els megàlits proven l’antic poblament del país. El nom actual de Bretanya li van 

donar els celtes britònics, provinents de la Bretanya insular (l’actual Gran 

Bretanya) quan al segle VI la van repoblar i evangelitzar. A partir del segle IX 

Bretanya va ser un ducat que al 1532 es va incorporar a la corona francesa. 

 
Km 190 del camí 

 
Quimperlé 

 

Els dies passen com si res, camina que caminaràs. El divendres 19 arribem a  

Quimperlé, petita ciutat monumental fundada al segle VI. Aquí entronquem amb 

la branca del camí que ve de la costa nord. Els propis bretons s’estranyen que 

no plogui ni una gota, encara que per nosaltres és perfecte. Al petit Pont-Scorff 

tenim reservats dos mobilhomes al càmping, a gairebé 2 km del centre urbà.  

 
Paisatge verd i humit 

 
Mobilhome al càmping de Pont-Scorff 

 

Le muralles de Hennebont acullen els diversos escenaris per celebrar la festa 

de la música que vam poder gaudir el vespre del diumenge 21. Els llargs 

recorreguts sobre l’asfalt de petites carreteres secundàries sense trànsit és 

l’únic inconvenient que trobem en aquestes darreres etapes. Els peus  

 
Descans a St-Clément 

 
Prop de St-Anne d’Auray 

 



pateixen, però la progressió és ràpida. A Brec’h dormim a la darrera gîte 

municipal i l’endemà afrontem l’etapa final. Passem pel gran santuari de St-

Anne d’Auray i després de Mériadec i Plescop, entrem a Vannes. Està molt ben 

senyalitzat, com gairebé tot el camí, amb les famoses petxines blaves. 

 
Entrem a Vannes, el final 

 
Mont St-Michel 

 

Hem superat els 300 km en 12 dies, estem contents i ara ens dedicarem durant 

4 dies a fer una mica de turisme amb dos cotxes llogats, visitant els llocs 

emblemàtics de la costa nord: el concorregut Mont Sant-Michel, St-Malo, la  

 
Les famoses ostres bretones 

 
Posta de sol a St-Malo 

 

costa del Granit Rosa, els calvaris monumentals de St-Thégonnec i la 

península de Crozon al sud, abans d’agafar l’avió de tornada el diumenge 28 

sense haver patit la pluja ni un sol dia, capricis del clima en un país molt verd. 

 


