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Cando dous obxectos caen sobre unha masa de auga, o de maior
peso  somérxese a maior profundidade.
Aplicando a física á literatura, hai quen cre que un relato, para ser
profundo, necesita ser pesado. 
A aquelas persoas que non pensan así, van dirixidas as seguintes
historias.
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O refresco

En calquera actividade laboral que levase a cabo, Pepe Ferreiro buscaba
sempre obter o máximo beneficio económico. O día da apertura da súa ta-
berna, Mesón Pepe, dixérao con claridade.
-Eu estou aquí para facer cartos!
Para lograr ese obxectivo, decretara unha norma extremadamente ríxida
no seu establecemento: todas as mercadorías estaban alí para ser vendi-
das. 
O Mesón Pepe estaba situado preto das praias de Pontevella, unha das

vilas turísticas atlánticas. Por esa razón, durante o verán, o local estaba
sempre abarrotado. O resto do ano, non obstante, a afluencia de clientes
era escasa e, en consecuencia, as mercadorías amontoábanse no alma-
cén. 
Cando retornaba o período estival, a terraza volvía ateigarse de turistas e
Pepe aproveitaba entón para darlle saída a todo aquilo que non dera ven-
dido no inverno.  
Pola vila, foise estendendo a fama de que naquel bar nunca se desperdi-
ciaba nada e de que moitos dos produtos que alí se servían non cumprían
coas esixencias habituais de conservación.
Un día, un dos clientes, cando se dispoñía a tomar un refresco, tivo a pre-
caución de comprobar a súa data de caducidade. Ao instante, dirixiuse ao
taberneiro para expoñerlle unha reclamación.
-Mire: este refresco caducou hai un ano.
-Señor -respondeulle Pepe, sen inmutarse-, a culpa é súa! Viñera tomalo
antes! 
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O Desgusto
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O Desgusto

Pepe Ferreiro sentira desde neno unha enorme paixón polo traballo, loable
inclinación que non herdara o seu fillo Duarte. Este, con case trinta anos,
nunca concluíra nunca ningunha clase de estudos nin tivera xamais nin-
gunha ocupación laboral. A súa vida transcorría nos locais de ocio diúrno
e nocturno, algo que enchía de amargura o seu proxenitor, que trataba in-
cansablemente de endereitar a conduta do descendente con innumerables
sermóns. 
Os esforzos de Pepe resultaban, con todo, completamente infrutuosos.

Por esa razón, outros compoñentes da familia decidiron incorporarse a
aquela altruísta misión.
Un día, Feliciano Ferreiro, tío paterno de Duarte, cruzouse na rúa con seu
sobriño.
-Duarte! Quería falar un momentiño contigo. 
-Fala, tío Feliciano. Xa sabes que eu sempre te escoito con afecto, res-
pecto e consideración.
Feliciano sorriu satisfeito ao constatar o elevado aprecio do seu parente,

circunstancia da que deduciu que era posible exercer unha influencia po-
sitiva sobre el.
-Duarte, sei dun traballo para ti: cargando sacos nun almacén de patacas. 
-Cargando sacos nun almacén de patacas! -repetiu, indignado, o mozo-.
Tío Feliciano, eu quero un traballo con xeito! 
-Duarte, tes case trinta anos e nin estudas nin traballas. Se queres un tra-
ballo mellor, ¿por que non o buscas?
-Como que non busco traballo? Esta semana, fun a catro probas de se-
lección para concursos televisivos deses de pasar meses pechados nunha
casa!
Feliciano non podía claudicar ante a primeira negativa. Ladeou a cabeza,
como xesto de silenciosa recriminación, e proseguiu, procurando ser  con-
vincente.
-Xa llo comentei a teu pai e pareceulle moi ben. Se non colles ese traballo,
Duarte, teu pai vai levar un desgusto.
-Ai, si, ho! E se o collo... ¡o desgusto vouno levar eu!
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A SEDUCIÓN
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A SEDUCIÓN

Duarte Ferreiro era un sedutor. Atractivo, alegre e delicado, semellaba po-
suír todo o que necesita un mozo para converterse nun idolatrado casa-
nova. A pesar diso, el xa constatara que lucir os encantos anatómicos non
sempre resulta suficiente para conquistar o corazón dunha dama. 
As persoas séntense atraídas pola beleza, pero tamén valoran outros mé-
ritos. Destes últimos, Duarte andaba algo escaso. Por esa razón, nas súas
aventuras amorosas, adoitaba valerse case sempre dalgunha mentira. Era
unha conduta reprobable, pero que el xustificaba sen rubor.
-Na vida -sentenciaba-, case todo o mundo mente. Mente o home que usa
perruca para ocultar a carencia de cabelo e mente a muller que usa recheo
para ocultar a carencia de peito. 
Entre as moitas carencias de Duarte, existía unha especialmente desta-

cada: carecía de profesión. Cando algunha moza lle preguntaba pola súa
ocupación laboral, el improvisaba unha ao momento.
-Son enxeñeiro -dixéralle nunha ocasión a Xiana, unha fermosa loura da
que se namorara repentinamente o día no que a coñecera.
Unha semana despois, a muller descubría con enorme tristeza que a afir-
mación de que el posuía ese título académico era totalmente falsa.
-Xa souben que non es enxeñeiro -reprendeuno ela-. Defraudáchesme! O
que máis me gusta nun home é a sinceridade.
Duarte gardou uns instantes de reflexivo silencio. Procurando o obxectivo
de seducir aquela rapaza, cometera un grave erro de estratexia: mentirlle
a quen veneraba a verdade. Conviña, pois, mudar de estratexia sen mudar
de obxectivo. Xa que a ela lle gustaba tanto a sinceridade, el ía converterse
no máis entusiasta practicante desa virtude.
-Entón -proseguiu a moza-, se non es enxeñeiro, ¿cal é a túa profesión?
-Ningunha -respondeu el, dando inicio á súa nova vida de home sincero. 
-Pero -insistiu ela-, ¿nunca traballaches en nada?
-Algunha vez -puntualizou el-, axúdolle a meu pai na súa taberna.
-Entón, ¿de que vives?
-Dos cartos que me dá meu pai.
-Aos teus anos, vives á conta de teu pai!  Pero como podes ser tan man-
gante! 
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Daquelas ásperas palabras, Duarte deduciu que Xiana era unha muller
contraditoria: acababa de reprendelo por contarlle unha mentira e agora
volvía reprendelo por contarlle unha verdade.
Intuíndo que as probabilidades de conquista se volveran case nulas, deci-
ciu que, polo menos, debía desquitarse do malestar que lle causaran aque-
las frases moralistas coas que ela o flaxelara.
-Pois ti, Xiana, tamén me mentiches! Andas presumindo de melena loura,
pero eu xa cheguei a saber que ti tes o pelo negro!
A muller trazou un xesto de estrañeza ante aquela crítica que tiña como
causa un feito tan irrelevante.
-Non son de pelo louro, senón de pelo negro. Que ten de malo que, de vez
en cando,  unha muller cambie de imaxe?
-Pois eu non son enxeñeiro, senón taberneiro. Que ten de malo que, de
vez en cando, un home cambie de profesión?

11



a impuntualidade
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a impuntualidade

Un día, Pepe Ferreiro fartouse de manter o seu fillo sen traballar e deixou
de darlle cartos. Duarte Ferreiro viuse entón na necesidade de buscar un
emprego. 
Debido a que nunca tivera obrigas laborais, aquel rapaz nunca fora unha
persoa puntual. Aínda que a puntualidade é unha virtude moi importante,
hai profesións nas que  non resulta imprescindible. Nada grave sucede se
unha orquestra chega tarde a unha verbena ou se un cura chega tarde a
un enterro: nin a festa vai quedar sen celebrarse nin o defunto vai quedar
sen enterrar. 
A puntualidade, non obstante, resultaba esencial no organismo no que

Duarte fora contratado: o servizo municipal de bombeiros. 
Un día, algo antes das seis da tarde, Duarte foi avisado para acudir a un
accidente automobilístico. O accidentado era unha médico que, cando ía
atender un enfermo, caera por un barranco. O condutor non sufrira danos
de importancia, pero quedáralle atrapada unha deda do pé dereito e debía
procederse a cortar unha engrenaxe do vehículo para poder liberarlla. 
Duarte, informado de que o afectado non corría perigo, agardou a que re-
matase o partido de fútbol que estaba vendo e chegou ao lugar do acci-
dente cunha hora de atraso. Como consecuencia da tardanza, ao ferido,
houbo que amputarlle a deda.
Debido á súa neglixencia, o bombeiro novizo foi despedido. Ademais, o

afectado presentou unha denuncia ante o xulgado. 
No momento da notificación da sentenza que condenaba o acusado ao

pagamento dunha indemnización, o denunciante quixo aproveitar a opor-
tunidade para darlle unha lección moral.
-Mire o que lle pasou pola súa mala cabeciña. A vostede, custáballe o
mesmo traballo facer as cousas mal que facelas ben. Por que chegou ao
accidente ás sete cando lle custaba o mesmo traballo ter chegado ás seis?
-Pois -retrucou Duarte- o mesmo lle digo. Por que vostede se accidentou
ás seis, cando lle custaba o mesmo traballo accidentarse ás sete?
O home sorprendeuse pola extravagancia do razoamento e insistiu con

entoación paternal.
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-Mire. Eu tamén estaba vendo o fútbol, pero, como son responsable, acu-
dín ao meu traballo cando me chamaron. Se vostede tivese feito coma min
e tivese acudido cando o chamaron, agora vostede tería conservado o tra-
ballo e eu tería conservado a deda.
-Pois -replicou o mozo, cargado de razón -se vostede tivese feito coma
min e tivese quedado na casa cando a chamaron do traballo, agora vos-
tede tería conservado a  deda, eu tería conservado o traballo e os dous
teríamos visto tranquilamente o partido.
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A CLÍNICA
Acababa de almorzar cando a visión daquel torrente de luz que entraba
polas ventás me incitou a abandonar a casa e a deambular pola cidade
sen rumbo fixo. Gozosamente mergullado na luminosidade do día, perco-
rrín varias rúas da zona vella sen apenas reparar nas vitrinas dos comer-
cios nin no aspecto dos viandantes.
De pronto, ao entrar na praza de Galicia, observei un letreiro que me de-
tivo.

A frase estaba impresa na fotografía dun home e dunha muller de propor-
cións perfectas que ocupaba un escaparate completo.
Eu acababa de cumprir os 55 anos e os estragos causados polo paso do
tempo no meu corpo saltaban á vista. A miña vida sentimental entrara nun
claro declive. Esa circunstancia contribuíra a diminuír a miña autoestima
de varón que vía como os sus poderes de sedución minguaban cada día
sen ter chegado nunca a ser elevados.
Non o dubidei: entrei naquela clínica de cirurxía estética. 
Nada máis traspasar o limiar, o recepcionista saudoume cun sorriso e
acompañoume ata unha sala onde agardaba un grupo de persoas. Al-
gunhas delas eran dunha idade próxima á miña e deducín que espera-
ban ilusionadas o momento de introducirse no cirúrxico túnel do tempo
que as devolvería a épocas pretéritas da súa vida. Outras, aínda moi
novas, probablemente desexaban, como indicaba o letreiro da entrada,
que un bisturí máxico lles deseñase o corpo sedutor que a limitada sa-
bedoria da natureza lles negara.
Pouco despois, unha doutora recibíame na súa consulta. Solicitoume

entón que me espise e examinou exhaustivamente a miña anatomía. Ao
cabo duns minutos, indicoume que xa podía volver vestirme e expuxo as
súas conclusións.
-Debemos aumentarlle os bíceps, que os ten pequenos, e reducirlle as ná-

16

O corpo que sempre desexou ter, agora ao seu alcance



degas, que as ten grandes. Poñerémoslle o cabelo que lle falta e quitaré-
moslle o velo que lle sobra. Os pectorais, que os ten planos, poñerémosllos
redondos; a barriga, que a ten redonda,  poñerémoslla plana.
O diagnóstico era claro: o meu corpo era un caos xeométrico onde nin-

gunha curva estaba no seu sitio nin ningunha recta ocupaba o seu lugar.
Unha forza caprichosa e malvada fixera abundante aquilo que os canons
establecían que debía ser escaso e fixera escaso aquilo que debía ser
abundante.
Despois de anotar todo nun caderno, a muller abandonou o despacho.

Regresou algúns minutos máis tarde, acompañada dun home vestido
cunha elegancia presuntuosa que se presentou como o asesor financeiro
da clínica.
-Acabo de analizar o seu caso -dixo el-. Xa lle fixen un orzamento: por só
90.000 euros, vai ter vostede un corpo moi competitivo.
Repasei mentalmente, os meus conceptos filosóficos. Sempre tiña oído

que a beleza e a riqueza adoitan ir separadas, pero agora observaba que
só poderían chegar a ser belos aqueles que previamente chegaran a ser
ricos. Aquel prezo resultaba totalmente prohibitivo para as miñas modestas
finanzas.
-Podería vostede -preguntei -facerme unha desagregación do orzamento,
indicando o importe de cada operación?
O asesor asentiu e entregoume unha folla onde se pormenorizaba cada

unha das rectificacións (extirpacións, reducións ou engadidos) que eu ne-
cesitaba con urxencia.
Collín as gafas e estudei os números calmosamente. Facíase necesario

fixar prioridades e, pola miña mente, fluían os dilemas. 
O primeiro deles consistía en escoller entre eliminar as pregaduras faciais
ou aplanar a barriga. Era, pois, preferible ter a cara engurrada e o ventre
liso ou quizá era mellor ter a cara lisa e o ventre engurrado? 
Que era máis importante, a depilación do velo ou o enxerto do cabelo?

Víame forzado a elixir entre dúas opcións: resignarme a ter o corpo con-
vertido  nun bosque ou resignarme a ter a cabeza transformada nun de-
serto.
Despois daquela atormentada meditación, acabei concluíndo que non

eran aconsellables solucións parciais. A restauración do meu caduco or-
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ganismo non debía quedar a medias por insuficiencia de orzamento.  
Intuíndo as miñas aflicións monetarias, o asesor interveu de novo.
-Se non dispón desa cantidade, pode pedir un crédito a 15 anos nunhas
condicións moi vantaxosas.
Sen meditalo máis, asinei os papeis do préstamo. Acababa de empeñarme
durante 15 anos para levar a cabo unha exhaustiva rehabilitación da miña
obsoleta figura; rehabilitación que, entre outras reparacións, incluía a eli-
minación das engurras. Dentro de 15 anos, cando acabase de pagar aquel
crédito, moi probablemente tería que solicitar un novo financiamento para
eliminar as novas engurras que me terían ido chegando co paso dos novos
anos.
A doutora estendeume a man como xesto solemne de conclusión do

acordo e, facendo un tópico alarde de cultura literaria, dixo sorríndome.
-Felicítoo. Vai recuperar a mocidade, como o Fausto de Goethe, pero sen
necesidade de facer un pacto co demo e entregarlle a súa alma.
Deixei a clínica e saín á rúa. Cando atravesaba un parque, albisquei un

grupo de anciáns, conversando alegremente. Creo que mirei con envexa
aqueles homes que acadaran con dignidade a senectude. 
Lembrei entón as palabras que a doutora me dedicara. Para recuperar a

mocidade, eu non ía necesitar un pacto con Satanás. Ía necesitar, non obs-
tante, atrasar dez anos a miña xubilación para poder pagar o crédito. Agar-
dábame moi pronto unha segunda xuventude, que pasaría traballando, a
cambio de renunciar a unha despreocupada, sosegada e ociosa vellez.
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OS MILAGReS

I
Tiña eu vinte anos cando fun convidado ao casamento dun primo meu

que vivía en Caná de Galilea. Foi alí onde me presentaron a Xesús de Na-
zaret. Deseguida nos caemos ben e, cando comezou o xantar, sentamos
xuntos.. 
Na metade do banquete, a nai de meus primos, miña tia Sara, chamou á
parte ao Mestre.
-Acabóusenos o viño -díxolle ela, preocupada. 
-A xente -respondeulle el, sentencioso -non debería beber tanto! 
-Certo. O alcolismo é a primera causa de mortalidade en Galilea -engadiu
Xeremías, outro dos meus primos, que se daba certos aires de intelectual.
-A ver se podes facer algo -imploroulle miña tía-. Vou quedar nunha ver-
gonza diante dos veciños.
Xesús mandou traer un barril de auga e converteuna de inmediato en viño.
Os convidados, vendo que as xerras retornaban cheas á mesa ao pouco
de baleirarse, corresponderon cun incremento do consumo, xa que, se-
gundo alegaron algúns con certa lóxica, beber pouco podería ser interpre-
tado como unha descortesía ou un desprezo á xenerosidade da anfitrioa.
Cando, á última hora da tarde, abandonamos a celebración, o Mestre con-
templou, apesarado, como algúns dos invitados intentaban infrutuosa-
mente subir aos seus cabalos para regresar á casa. 
Outros camiñaban a gatas ao tempo que entoaban cancións obscenas e

pecadentas. Varios xacían xa tombados á beira do camiño, coa roupa de
estrea completamente enlamada.
Só uns poucos  lograran librarse de dar un espectáculo tan lamentable

ante os ollos dos viandantes: eran aqueles que permanecían no comedor,
sentados nas súas cadeiras e incapaces de desprenderse delas.
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II
Levanteime cedo, cando aínda estaba a abrir o día, pois quedara co Mes-
tre pola mañá. 
Despois de andar un bo anaco, cheguei á súa casa e petei. Desde dentro,
oíuse a voz del.
-Vou agora, que, hoxe... ¡pegáronseme as sabas!
De alí a pouco, abriu a porta e ofreceume asento nun tallo situado a carón
da entrada. Aínda non acabaramos de acomodarnos cando apareceu un
viaxeiro a cabalo. 
-Bos días -saudou.
-Bos días -correspondemos os dous a coro.
Era un home aínda novo, pero a súa pel curtida e prematuramente ave-

llentada delataba a acumulación de anos de duros traballos a pleno sol.
-Son Caifás Barrabás, Secretario Xeral da Unión de Viticultores de Xudea.
Por fontes fidedignas, cheguei a saber que onte vostede converteu auga
en viño, facéndonos competencia desleal aos que elaboramos esta bebida
seguindo o fatigoso proceso de fabricación vitivinícola tradicional.
A pesar de que as súas palabras non eran precisamente adulatorias,

Xesús escoitaba con verdadeiro deleite a pulcritude con que se expresaba
aquel home. Era curioso ver como un campesiño, supostamente iletrado,
dominaba os recursos da oratoria: o selecto vocabulario, a coidada dicción,
a corrección na sintaxe...
Caifás Barrabás proseguiu a súa intervención con argumentos estatísticos
sobre o número de empregos directos e indirectos que xeraba o sector vi-
tivinícola, realizando un pormenorizado estudo do impacto económico e
social que se produciría se se chegasen a repetir condutas tan lesivas
como a do Mestre durante a voda.
Pasou logo a avaliar a perda de empregos no sector de transporte de be-
bidas alcólicas e no da distribución retallista ao consumidor, evitando en
todo momento referirse a estas persoas polas súas denominacións co-
múns de arrieiros e taberneiros.
-Ben -concluíu o forasteiro-, prégolle que reflexione sobre todo o que lle
acabo de dicir.
-Así o farei -respondeu Xesús, anegado por aquela catarata de argumen-
tos.
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III
Algunhas semanas máis tarde, Xesús acudiu a Betania para resucitar a
Lázaro. Ese día, co cemiterio ateigado de veciños da localidade e doutras
aldeas próximas, todo foron aplausos, parabéns e louvanzas. Resucitar
era un acontecemento prodixioso, admirable, épico, algo que a ciencia mé-
dica nunca acadara.
Aínda saboreaba o Mestre o seu éxito cando, tres días despois do milagre,
un home presentouse na súa casa.
-Son Xonás Anás -dixo-, Presidente da Organización Médica Colexial de
Galilea.
-Encantado de coñecelo -respondeulle Xesús, coa amabilidade que o ca-
racterizaba.
-Debo comunicarlle -continuou Xonás -que me chegaron queixas de ilus-
tres membros da nosa entidade que aseguran que vostede presta servizos
médicos non remunerados, ou sexa, falando rápido e claro: que vostede
cura sen cobrar
-Pois, si; algo diso haille -admitiu Xesús con entoación de modestia.
-Pois saiba vostede que toda actividade laboral debe ter a súa  correspon-
dente retribución. Non está ben curar sen cobrar.
-Peor está -refutou Xesús -o que fan algúns médicos: cobrar sen curar.
-Mire, non me veña agora con xogos de palabras. A xente só valora as
cousas cando ten que pagar por elas. Ben sabe vostede que os médicos
máis caros son os máis apreciados.
-É posible -transixiu Xesús -que teña vostede algo de razón.
-Tráiame o título de médico -aclarou con certo aire imperativo Xonás Anás-
, colexiámolo e entrégolle un papiro coas tarifas mínimas.
-É que eu -contestou Xesús, algo avergonzado, -non teño título de médico.
-Ou sexa que, por riba, intrusión profesional.
Cando o forasteiro  marchou, despois de reiterarlle as súas recriminacións,
o Mestre  sentíase confuso e sentou a meditar nunha rocha situada ao lado
dun camiño. 
Non ben comezara a meditación, cando a voz dun viaxeiro a cabalo o fixo
descender dos seu altos pensamentos.
-Bos días, señor. Busco un home chamado Xesús.
-Con el está falando, cabaleiro.
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-Son David Salomón, secretario da Oficina do Rexistro Civil de Betania.
-Dígame -respondeu Xesús cun sorriso-, ¿podo axudalo en algo?
-Non quero que me axude. Conformaríame con que non me crease pro-
blemas.
-Non acabo de entendelo -respondeu Xesús, sen ocultar un xesto de es-
trañeza ante aquelas palabras hostís.
-Vostede -proseguiu David -acaba de armarme unha boa lea. Eu envío
cada ano a Xerusalén unha listaxe cos nacementos e outra coas defun-
cións. Ao resucitar vostede a Lázaro, tiven que rectificar as dúas listaxes
e envialas de novo. 
-Pois -desculpouse Xesús -sinto terlle causado esas molestias
-Xa, pero Marco Pompeo, o xefe da Oficina Imperial do Censo en Xerusa-
lén díxome que, como se repita este descontrol, despídeme. E todo -re-
calcou, sinalando co índice-, ¡pola súa culpa!

IV
A fama dos poderes admirables de Xesús foise estendendo por toda Ga-
lilea, Samaria e Xudea. Das aldeas máis remotas, chegaban multitudes
coas máis diversas doenzas a implorar a súa milagrosa intervención. 
Un día acudiu a Xerusalén a curar a un cego. Cando xa marchaba, ache-
góuselle unha moza con rostro aflixido.
-Mestre, ¿podería curar o meu  mozo? Agradeceríallo moitísimo!
-Claro, muller. Faltaría máis! O teu mozo é tamén invidente ?
-Non; é impotente.
Xesús enmudeceu. Marchou de inmediato para a casa e, durante algunas
semanas, permaneceu pechado, sumido na meditación. Segundo me co-
mentou algún tempo despois, comezaba a decatarse de que algunhas per-
soas interpretaban o seu labor dun modo bastante frívolo. A xenerosidade
divina era infinita, pero a xente tamén debía saber que todo tiña un límite.
Cando, transcorrido aquel período de reflexión, un día se dispoñía a saír

a predicar, presentouse ante el un dos sobriños de Lázaro, o resucitado. A
súa situación era grave: pedira un préstamo co aval da herdanza que lle
correspondía por seu tío, préstamo que agora non ía  poder pagar, e o
prestamista ameazaba con denuncialo e levalo a prisión. 
-E eu que quere que lle faga? -exclamou Xesús, véndose incapaz de au-
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xiliar aquel home ao cal as precipitacións propias da mocidade levaran a
unha situación tan lamentable.
-Eu -proseguiu o Mestre -xa teño criticado os prestamistas en varios dos
meus sermóns. E non só por razóns morais, xa que os prestamistas cobran
xuros de usura, senón tamén por razóns estritamente económicas.
Xesús adoptou nese momento un ton máis próximo á frialdade dunha lec-
ción maxistral que á emotividade característica dun sermón.
-Os economistas coinciden: unha taxa de xuro elevada nos préstamos pro-
voca unha diminución do consumo, o cal implica un descenso da produ-
ción, o cal supón á súa vez un incremento na taxa de desemprego, o cal…
-Eu non quero que me explique esas cousas -interrompeuno aquel home,
con cara de aflición-. Eu só quero que me axude.
-Dígame vostede como podo facelo -respondeulle Xesús, intrigado.
-Do mesmo modo que multiplicou os pans e os peixes, podía multiplicar
os cartos e darme cincocentos denarios.
-Diso, nada!
O Mestre xa non podía conter a súa indignación.
-Acusáronme de competencia desleal por facer viño sen uvas e agora, se
fago diñeiro, o goberno vaime acusar de incrementar a masa monetaria e,
en consecuencia, de aumentar a inflación.
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o CABO LUCIANO

Hai moitos anos, ocorreu unha pequena guerra entres dous pequenos pa-
íses, chamados Ailalalelo e Ailalalalo. Os dous exércitos eran pequenos e
posuían armas de pequeno alcance. Por esa razón, non houbo mortos nin
feridos. Os únicos danos foron as pequenas molestias causadas polo ruído
dos disparos.
Transcorrido algún tempo, asinouse un acordo de paz. A pesar diso, a ten-
sión proseguiu e as tropas dos dous bandos continuaron realizando pe-
quenas incursións na zona inimiga.
A fronteira entre os dous estados estaba delimitada por un pequeno re-

gueiro, o cal, aínda que se podía cruzar a pé dando un pequeno salto, le-
vaba o pretensioso nome de río Grande, por ser algo menos pequeno cós
restantes regueiros do territorio. 
Nas dúas beiras da liña divisoria, estaban apostadas as forzas combaten-
tes. No lado de Ailalalelo, alzábase o cuartel de Monteespantoso; no de
Ailalalalo, o cuartel de Metemedo. 
Este último era unha pequena guarnición que contaba con vinte soldados.
Ao mando da fortificación, figuraba o capitán Robustiano Guerra, un home
malfalado, malhumorado e malencarado que estaba sempre ordenando
ataques, actividade que lle desgustaba profundamente ao cabo Luciano
Paz, persoa de rostro alegre, estatura diminuta e espírito pacífico.
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O ATAQUE 

Un día, o capitán Robustiano chamou o cabo Luciano ao seu despacho e
dirixiuse a el con voz potente.
-Cabo Luciano, o noso servizo de espionaxe comunícanos que o inimigo
está acumulando tropas no seu cuartel de Monteespantoso. Pasou de ter
alí vinte soldados a ter corenta.  Todo indica que ten intención de atacar-
nos!
O capitán Robustiano fixo unha leve pausa e proseguiu.
-Pero nós imos sorprendelos: atacarémolos antes de que nos ataquen.
Vostede, cabo Luciano, vai achegarse ás liñas inimigas e vai lanzar un te-
rrible ataque preventivo.
O cabo Luciano considerou que as tropas de Monteespantoso estaban

formadas por persoas ás que nunca vira, que nunca o molestaran e ás
que, en consecuencia, non tiña ningún motivo para atacar. Por iso, tratou
de convencer o seu superior de que anulase aquel desapiadado plan.
-Ao mellor, capitán Robustiano, os soldados do cuartel inimigo non se xun-
taron para atacarnos. Se cadra, xuntáronse para celebrar unha voda, xogar
un campionato ou escoitar un concerto.
-Déixese de lerias, cabo Luciano -cortou con brusquidade o capitán Ro-
bustiano-. Colla os seus recrutas e diríxase de inmediato a cumprir a miña
orde.
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Profundamente apesarado, o cabo Luciano púxose á fronte da tropa e
atravesou os campos que abeiraban a fronteira. Era unha cálida mañá de
primavera: o sol resplandecía no ceo, as flores brillaban nos campos, os
paxariños piaban nas árbores e as vacas pacían nos prados. Nun día tan
sosegado e pracenteiro, nada invitaba a facer unha guerra.
Preto xa da noite, os expedicionarios avistaron o cuartel de Monteespan-
toso, onde se agrupaban as forzas rivais. O cabo Luciano situou entón os
seus soldados a unha prudente distancia da posición inimiga. 
Cando, varias horas despois, se oíu unha detonación, procedente da es-
copeta dun cazador que se disparara accidentalmente, o cabo Luciano or-
denou a alarma xeral. Cando escoitou un segundo disparo (en realidade,
era o primeiro, repetido polo eco), dirixiuse aos seus subordinados.
-A potencia de fogo do inimigo é moi elevada. Non temos máis remedio
que retirarnos.
Á mañá seguinte, as tropas atacantes estaban de retorno no cuartel de

Metemedo. O cabo Luciano procedeu entón a informar ao capitán Robus-
tiano, quen, profundamente defraudado, alzou a voz, enfurecido.
-Cabo Luciano, ¿por que ordenou a retirada sen tan sequera entrar en
combate?
-Señor, o inimigo era moi superior a nós! Dispoñía de miles de soldados!  
O capitán Robustiano ruchou os labios e dirixiulle unha mirada escéptica
ao seu subordinado.
-Pero vostede, cabo Luciano, ¿puido ver eses miles de soldados?
-Claro que non puiden velos, señor! Era de noite!
-Entón, se non os puido ver ¿por que supuxo que eran tantos? 
-Pois por iso mesmo que non os vin, ¿por que había de supoñer que eran
menos?
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O TRAXE 

No cuartel de Metemedo, ao cabo Luciano e aos recrutas, resultáballes
moi aburrido realizar algúns labores domésticos, como lustrar o calzado,
lavar a roupa ou pasar o ferro. As súas actividades preferidas eran xogar
ao fútbol,  ao tute ou aos agochos. Por esa razón, o aspecto externo da-
queles soldados amoldábase pouco ás normas da elegancia.
Un día, o capitán Robustiano ordenoulles aos seus subordinados que for-
masen no medio do patio para pasar revista. O cabo Luciano e os solda-
dos, que nese momento estaban disputando un emocionante partido,
presentáronse na formación con rostro suado, botas luxadas, pantalón
manchado e chaqueta engurrada.
-Cabo Luciano -berrou encolerizado o capitán Robustiano-, é unha falta
moi grave presentarse con ese aspecto tan deplorable. Como castigo, que-
darán arrestados unha semana e, despois, sairán a combater co inimigo.
Se as actividades domésticas non eran do seu agrado, a prisión e a guerra
aínda o eran menos. Descontentos, pero resignados, transcorridos os sete
dias de reclusión, os sancionados emprenderon uma nova expedición de
ataque. 
Camiñaron con pouca présa durante unhas poucas horas ao longo duns

poucos quilómetros e, ao achegarse á fronteira, dispararon ao aire uns
poucos tiros. O cabo Luciano considerou entón que a misión de atacar xa
fora cumprida e ordenou o regreso ao cuartel.
Tan pronto como entraron na gornición de Metemedo, o capitán Robus-

tiano chamou o cabo Luciano á súa presenza e pediulle un informe ex-
haustivo dos resultados do ataque.
-Entón, cabo Luciano, tal como lles ordenei, ¿atacaron as posicións do in-
imigo?
-Así foi, capitán Robustiano! Lanzámonos contra o inimigo con todas as
nosas forzas e combatemos ata exterminalo! Foi unha batalla terrible na
que correu o sangue a regos!
O capitán Robustiano dirixiulle entón unha detallada mirada aos expedi-
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cionarios: todos eles regresaran pola tarde co mesmo aspecto co que par-
tiran pola mañá. Traían os rostros perfectamente aseados; os cabelos, ar-
tisticamente peiteados;  os zapatos, intensamente brillantes; os pantalóns,
asombrosamente limpos, e as chaquetas, magnificamente alisadas.
-Cabo Luciano, vindo dunha batalla tan sanguinaria, resúltame moi estraño
que ningún dos combatentes traia unha soa mancha nin unha soa engu-
rra.
-Non sei por que lle estraña! Como a semana pasada nos castigou por ter
mal aspecto, desta vez, xusto ao acabar a batalla, o primeiro que fixemos
foi ducharnos, peitearnos, lustrar as botas, lavar os pantalóns e pasarlles
o ferro ás chaquetas.
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BREVE INTRODUCIÓN HISTÓRICA

No século VIII, os árabes ocupan a Península Ibérica, dominada con an-
terioridade por outros pobos, como os suevos ou os visigodos. 
En séculos posteriores, nas terras do Norte non conquistadas polos novos
invasores, aparecen e desaparecen distintos reinos (Galicia, Asturias, León,
Castela, Navarra...). Cada un destes está dividido en feudos ou señoríos,
territorios sometidos á autoridade dun señor feudal e onde existe un grupo
social próximo á escravitude: os servos. 
Son frecuentes as guerras entre os reinos cristiáns e os reinos árabes ou
musulmáns (denominados infieis polos cristiáns). Non se trata de guerras
de relixión: os señores feudais e os reinos cristiáns tamén guerrean entre
si. 
As fazañas bélicas son recollidas en brillantes crónicas.
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I A CRÓNICA 

Corría o ano de 1228 cando D. Nuno de Castro, conde de Nogareda

pola graza de Deus, casou con Dª. Sancha de Souto. Era D. Nuno home

forte e bravo, de mirar honesto, que, cando saía do seu castelo, causaba

admiración entre os seus vasalos polo súa gallardía e pola súa moita fer-

mosura. 

O cronista Bernal de Valboa procedía a realizar algunhas correccións na
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biografía de D. Nuno que estaba a punto de rematar. Canso de tantas

horas de labor, pousou a pluma no tinteiro e, erguéndose da cadeira, ache-

gouse á única ventá da estancia. 

Desde o fondo do patio do castelo, emerxía un intenso recendo a viño que

se mesturaba coa procacidade das conversas e os desafinados cantos dos

borrachos.

-Viva o conde D. Nuno, noso señor! -alzouse unha voz entre a algarabía.

-Viva! -respondeu a coro unha multitude. 

Calvo, pequeno e barrigudo, D. Nuno correspondeu aos vivas cun sorriso,

mentres o viño das ribeiras do río Avia, esvarándolle polos beizos, ía tin-

guindo de vermello as súas brancas barbas.
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II O ESPERTAR 

Aporta renxeu ao abrir e unha fenda de luz penetrou na estancia. D.

Xil, un home que xa acadara a senectude, solicitou permiso para entrar.

-Señor, viña simplemente para saber se vos encontrabades ben.

D. Nuno incorporouse no leito e bocexou estrondosamente.

-Pois non me encontro moi ben, non. 

-Non vos ides erguer, señor?

-Xa abriu o día?

-Xa case é  hora do xantar.

Con voz sentenciosa e suavemente recriminatoria, o venerable ancián in-

tentou aconsellar o conde.

-Perdoade o atrevemento, meu señor D. Nuno, pero tedes 60 anos e levades

unha vida moi axitada para a vosa idade. Facedes moitas festas e tedes

moi abandonada a vosa esposa, Dª Sancha.

-A miña esposa! Nin sequera me deu un herdeiro para o meu condado! 

D. Xil deu uns breves pasos pola estancia e retomou os argumentos.

-Tomade exemplo de voso tío D. Vermudo. Nunca probou o viño nin se

interesou polas mulleres e, dese xeito…¡durou moitos anos!

-Aí levas razón -respondeu D. Nuno, cun sorriso pícaro-. Vermudo durou

moitos anos... e os anos... ¡moito lle deberon durar a Vermudo!
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III O PRIMOXÉNITO 

Atorre do castelo dos condes de Moreira erguíase xigantesca sobre un

outeiro. Rodeaban a fortaleza fragas de carballos e de castiñeiros, onde

os señores de sangue nobre ocupaban o seu lecer na caza de cervos.

No patio interior da fortificación, dous homes discutían con voz e xestos

solemnes.

-Son eu, D. Fernán!

-Son eu, D. Álvaro!

-Asegúrovos que son eu, irmán.

-Estades moi equivocado, irmán. Son eu.

D. Álvaro de Souto fixo unha pausa na discusión, procurando agora unha
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entoación máis persuasiva.

-Téñovos moito aprecio, D. Fernán, pero debedes recoñecer que, aínda que

os dous nacemos o mesmo día, o primeiro en saír do ventre materno, o pri-

moxénito, son eu.

-O aprecio é recíproco, D. Álvaro, pero o primoxénito e, por tanto, o her-

deiro do condado  do noso  pai, son eu.

-É certo que nosa nai morreu no parto e non pode dar fe do que eu digo,

pero tende a total certeza de que o primoxénito son eu.

-É unha mágoa que noso pai morrese antes de nacermos e non poida dar

fe do que eu digo, pero tende a total certeza de que o primoxénito son eu.

-Irmán, tedes corenta anos, idade suficiente para entrar en razón. Salta á

vista que eu son o máis vello! Non vedes que son o que máis sentidiño

teño?

-Se de verdade tivésedes sentidiño, tratariades con máis respecto ao voso irmán

máis vello.
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IV O RECADADOR 

Xil -preguntou D. Nuno, erguéndose desganadamente do leito-, o re-

cadador, ¿entregou os tributos?                    

-Señor, o recadador faleceu. O seu fillo Dinís ocupa agora o cargo. Agar-

damos que chegue un destes días coa recadación.

-Non é sen tempo -respondeu o conde mentres se vestía e calzaba para saír

ao corredor.

-Quería dicirvos tamén, señor, que os vosos servos quéixanse de que traba-

llan moito e comen pouco. Préganvos que, pola vosa infinita xenerosidade,

melloredes a súa situación.

-Quéixanse de vicio, Xil. Ser servo ten moitas vantaxes.

-Dicídeme algunha, señor.

-Pois mira, Xil, vouche dicir unha: o servo ten un traballo fixo, que non

llo quita ninguén. 

-Señor, fan traballos moi fatigosos; ben sabedes que moitos xa intentaron

fuxir do voso señorío.

-O servo da gleba -sentenciou D. Nuno -non pode abandonar a terra do

señorío. Se eles son servos e eu son o seu señor, é pola vontade de Deus!

Eu non podo opoñerme aos designios divinos!

-Debedes recoñecer que levan unha vida moi dura.

-Vida dura os servos? Non me fagas rir, Xil. Vida dura é a miña! Teño

todas as responsabilidades ao meu cargo! Ademais, nin tan sequera teño

un fillo a quen deixarllas. 

O conde achegouse ao peitoril dunha ventá e estendeu o brazo, sinalando

cara aos campos.
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-Mira os servos aí fóra: tan felices recollendo as uvas e sen preocuparse de

nada. Non hai mellor vida que a de servo!

O cronista Bernal de Valboa apareceu nun recanto do corredor. Detívose

ante a presenza de D. Nuno e inclinouse nunha reverencia. 

-Señor, teño a crónica case rematada. A semana que vén, parto para a

Corte Real e xa llela entrego aos monxes do convento de Xunqueira para

que fagan copias.
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V A caza 

Na mesta fraga situada a carón do castelo, D. Álvaro estaba tensando

o arco para dispararlle a un cervo cando a estridente voz de seu irmán o

fixo sobresaltarse.

-Son eu, D. Álvaro! O primoxénito son eu!

-Outra vez, D. Fernán! Outra vez con esa absurda teima de que vós sodes

o primoxénito. Agora, acabo de errar o disparo pola vosa culpa.

-Acabades de errar o disparo pola miña culpa? 

-Pois, si. Acabo de errar o disparo pola vosa culpa e o cervo puido esca-

par.

-Pois dicídeme, entón, cando acertastes algún disparo. Nos vinte anos que

levo cazando convosco, nunca vos vin cazar nada.

D. Álvaro dirixiulle unha mirada ateigada de atormentada resignación.

Moitas persoas víanse forzadas a transitar pola vida soportando diaria-

mente a pesada carga dalgún familiar obstinado incapaz de entrar en

razón. Ese era o seu caso: levaba desde a infancia lidando con D. Fernán

nunha batalla dialéctica que semellaba non ter fin. 

Fatigado por tantos intentos infrutuosos, D. Álvaro respirou fondamente,

desprendeuse das armas e pousounas no chan. Naquelas interminables dis-

cusións con  seu irmán máis novo, non era necesario armarse de frechas,

senón de paciencia.

-Mirade, D. Fernán, estaredes de acordo comigo en que hai unha lei que

rexe entre nós, os nobres: o primoxénito herda o feudo e o fillo máis novo

entrégase á Igrexa, exercendo como sacerdote ou prior. 

-Efectivamente, D. Álvaro. Por unha vez na vosa vida, dicides unha cousa
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razoable.

-Entón, vós, D. Fernán, como fillo máis novo, podedes dedicarvos á

Igrexa: ser clérigo é tamén un estado moi honorable. Ademais, pódense

acadar postos de altísima relevancia: abade, bispo ou incluso Papa.

-Claro, D. Álvaro, que ser clérigo é un estado moi honorable e que, ademais,

pódense acadar postos de altísima relevancia. Por iso, non comprendo como

sendo vós o fillo máis novo, vos negades a abrazar a vida relixiosa.
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VI O RAPTO 

Chegou o recadador? -preguntoulle D. Nuno a D. Xil mentres daban

un paseo polo patio do castelo.

-Veu un criado seu, señor. O recadador e os acompañantes foron asaltados

hai uns días pola banda de Roi o Bravo e roubáronlles toda a recadación.

-Roi o Bravo! Ese malnacido! Ese malfeitor! Se chego a estar eu alí, teríao

destripado cun só golpe da miña espada.

D. Nuno xesticulou axitadamente, debuxando no aire a terrible estocada

coa que tería acabado co foraxido.

-Lamentablemente -respondeu D. Xil-, vós non estabades alí e non pui-

destes evitar o asalto.

-Ben -transixiu D. Nuno-. Agora xa foi. Esquezamos o asunto!

-Meu señor, non podemos esquecer o asunto. Roi o Bravo pide un rescate

de cen marabedís para liberar a Dinís, o novo recadador.

-Como? Por riba de quedar cos cartos da recadación, aínda pretende que

lle pague polo recadador! Se quedou coa recadación, que quede tamén co

recadador!

D. Xil non puido evitar que unha mirada de espanto se debuxase no seu

rostro.

-Pero, meu señor D. Nuno, se non pagades, pode suceder algo terrible: os

secuestradores poden matar o pobre Dinís.

-Pero, Xil, non pretenderás que me arruíne por ese tal Dinís, a quen nunca

vin na vida! Vou ofrecer unha recompensa de cen marabedís pola cabeza

dese Roi o Bravo.

D. Xil gardou uns instantes de silencio na procura dun argumento de su-
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ficiente solidez para lograr convencer o conde.

-Señor, non sexades inhumano: é a vida dunha persoa. Ademais, se botades

contas, cústavos o mesmo pagar o rescate pola liberación de Dinís que

pagar a recompensa pola cabeza de Roi.

D. Nuno detivo os seus pasos e pousou as mans na cintura, colocando os

brazos en forma de asas.

-Ai, si, ho! E cada vez que me secuestren o recadador, vou ter que estar

pagando o rescate! Sería o conto de nunca acabar!
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VII As noites alegres

Cando o tépedo sol da tardiña esvaraba polo horizonte, o fresco viño

das ribeiras do río Avia esvaraba sonoramente polas gorxas dos festeiros

no patio do castelo de Nogareda.

Máxica apócema que alegraba os espíritos e perfumaba os alentos, o aro-

mático licor das terras do Ribeiro incitaba á danza, convidaba ao canto e

ía tinguindo de vermello barbas e vestimentas.  

44



VIII  O XANTAR

Cun sonoro bocexo, D. Nuno abriu a porta do cuarto, pechando os ollos

ante o repentino torrente de luz procedente do corredor. Arrastrando pa-

seniñamente os pés, alzou a voz para chamar por un dos criados.

-Godofredo!

Ouvíronse uns pasos á carreira polas escaleiras que comunicaban coa

planta baixa do castelo e, pouco despois, presentábase o servente.

-Mande, meu señor.

-A miña esposa, Dª. Sancha, ¿xa se ergueu?

-Xa hai tempo, señor. 

-E xa deu o seu paseo?

-Como todos os días, señor 

-Andou moito anaco?

-Deu unha volta ao patio, señor. 

-Non foi moito.
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-Houbo días peores, señor.

-Chámaa, logo, para xantar.

-Creo, señor, que non vai xantar con vós.

-Está sen apetito?

-En efecto, señor.

-Que lle pasa?

-Comezou a doerlle a cabeza e o peito.

-Viuna o médico?

-Viu, señor. 

-E aínda lle seguen as dores?

-Non, señor. Xa lle pasaron.

-Está xa curada, entón?

-Non, señor; está morta.
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IX  O CASAMENTO

Sentado nun dos bancos laterais dunha fiestra, D. Nuno contemplaba

como o sol do mediodía iluminaba os campos do seu señorío. D. Xil ache-

gouse e saudou, acompañándose dunha cerimoniosa reverencia.

-Bos días, señor.

-Bos días, Xil. Xa me impacientaba  a túa tardanza en regresar. Que novas

me traes? 

-Señor, concertei o matrimonio da vosa egrexia persoa con  Dª. Berenguela

de Trabada,  filla dos condes de Xunqueira.

-E que anos  ten esa dama?

-Acaba de cumprir dezasete.

-É fermosa?

-Moi fermosa.

-E pura?

-Inmaculada, señor. Recibiu unha esmerada educación entre as monxas

dun convento de Santiago de Compostela. 

-Estou doente por coñecela. 

-Seino, meu señor. Por iso, xa concertei unha cita de presentación pasado-
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mañá na casa de seus pais.

-E cando vai ser o casamento?

-Como vós dixestes que queriades casar canto antes, xa fixamos a data da

cerimonia para o vindeiro venres ás doce na igrexa de Xunqueira. 

-Paréceme unha decisión acertada, Xil.

-Ademais, meu señor, o pai da vosa prometida, D. Rodrigo de Trabada, é

xa un home ancián e quere tamén deixar a súa filla casada canto antes.

Don Nuno bosquexou un sorriso ao tempo que facía un aceno de asenti-

mento coa cabeza.

-E dime, Xil, ¿tiveches oportunidade de falar con esa dama? Que tal che

pareceu de entendemento? 

-Señor, non estaba na casa, senón no convento. Seu pai mandou varios

sirventes a buscala. Nestes momentos, ela xa debe estar en camiño. 

-Entón -concluíu o conde-, ¿estás seguro de que é a muller que me convén?

-Asegúrovos que a vosa prometida, ademais de extraordinariamente fer-

mosa, é extraordinariamente limpa, pura e inocente.
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X UNHA DONCELA INOCENTE

Acomitiva que levaba de retorno a Dª. Berenguela folgaba placida-

mente á beira dun regueiro. Mentres os soldados se refrescaban da calor e

lles daban de beber aos cabalos, Dª. Berenguela e Tareixa, serventa da

doncela, falaban confidencialmente un pouco apartadas do resto dos via-

xeiros. 

49



-Señora, deberiades estar alegre -recriminouna suavemente Tareixa-. Ides

casar! 

-Vaia alegría! Casar cun vello de 60 anos que podería ser meu avó!

-Non digades iso. Voso pai dixo que o voso prometido era un home ex-

traordinario: conde de Nogareda, emparentado cos condes de Moreira, de

Soutomaior...

A moza, oíndo con indiferenza aquela detallada enumeración de méritos,

estendeu a súa mirada polos campos e reparou nun pastor que estaba coi-

dando un rabaño.

-Mira, Tareixa! Mira aquel mozo! Que fermoso é!

-Señora, por que vos fixades nun pastor? Non ten sangue nobre!

-O seu sangue é cativo -admitiu Dª Berenguela cun sorriso-, pero, ¿que me

dis da súa carne? Voume achegar ata el!

-Señora -advertiuna Tareixa sen erguer a voz-, non vos acheguedes a ese

home!  Podería ocorrervos algo terrible! 

-E que cousa tan terrible me podería ocorrer?

-Poderiades perder a honra!

Mudando repentinamente a expresión do rostro, Dª Berenguela ergueu a

cabeza con altivez e encarouse imperativamente con Tareixa. 

-Cres que podería perder a honra?! Veña, respóndeme!

A serventa apoucouse ante aquel arrebato de enerxía  da súa señora.

-Asegúroche -continuou Dª Berenguela -que nin o máis fermoso e sedutor

de todos os homes sería capaz de facerme perder a honra!

-Alégrame ouvirvos falar así -respondeu Tareixa, xa máis serena-, pero,

¿por que estabades tan segura de que iso non vos ía suceder?

-Porque -respondeu a moza, sorrindo-, ¡porque a honra xa a perdín o ano

pasado!
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XI  A VIAXE 

Apoiándose en dous criados, D. Nuno camiñaba dificultosamente cara

á carroza que o agardaba no patio do castelo. Detívose e deu unhas fregas

sobre o abdome, tentando minorar os ardores que o atormentaban inten-

samente aquela mañá.

D. Xil achegouse a el para interesarse polo seu estado de saúde, aínda que,

despois de tantos anos de convivencia, xa coñecía moi ben a causa dos seus

padeceres matinais.

-Meu señor D. Nuno, ¿que vos sucede?

-Teño o estómago moi revolto! Onte, excedinme algo co viño. Asi, non podo

viaxar. Vaite alá concertar un aprazamento do casamento.

-Meu señor D. Nuno, non debedes facer iso.  A presentación da noiva é

mañá e sería unha falta de consideración pola vosa parte non aparecer.

Lembrade que a familia da vosa prometida posúe un alto rango nobiliario:

son os condes de Trabada.

-Podes ir ata alá e dicirlles que enfermei.

-Meu señor D. Nuno, non debemos alterar o calendario dos actos do casa-

mento. Está xa todo disposto e están avisados todos os convidados. Onte,

mandeille recado aos vosos sobriños, D. Álvaro e D. Fernán, e xa deben

estar de cami...

Xusto cando estaba rematando a frase, unha forza repentina e incontro-

lable fixo que o conde lanzase os restos da cea sobre as coidadas barbas de

D. Xil.
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XII  UNHA TERRIBLE PERDA 

Miña señora -exclamou, angustiada, Tareixa-, non podo crer o que

me acabades de contar: vós perdestes a honra! 

-E que? -respondeu a doncela con decisión-. Acaso ti nunca perdiches

nada?

Había algúns minutos, cando recibira aquela revelación, Tareixa estivera

a punto de levar as mans á cabeza, clásico xesto que adoita realizar cal-

quera persoa cando é informada dun feito de extrema gravidade. 

A pesar da enorme inquietude que lle causaba aquela confesión, a serventa

tratou de manter a compostura, nun intento de evitar que ese malestar

fose percibido polos escoltas, situados a unha pequena distancia. Certo

que ela carecía de autoridade para amoestar a Dª Berenguela, pero tam-

pouco podía permanecer indiferente.

Adoptando un volume de voz que lle permitise manter a confidencialidade

da conversa, dirixiuse de novo á doncela.

-Señora, a vosa conduta tenme asustada! Esas cousas non volas ensinaron

no convento!

-Niso, Tareixa, levas moita razón -respondeu a moza-. Como esas cousas

non mas ensinaron no convento, non me quedou máis remedio que apren-

delas pola miña conta! 
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XIII A TABERNA

Con renxente ruído de armaduras, D. García de Andrada entrou na

taberna de Mourelos. Home de formas hercúleas, unha extensa exposición

de cicatrices, como baixorrelevos esculpidos no seu corpo, eran testemuño

indeleble da súa bravura en centos de combates.

-D. García -exclamou D. Álvaro, erguéndose-. Canto tempo sen vervos! 

-Estiven fóra -respondeu D. García-. Regresei onte da batalla de Campo-

grande. Coa axuda de Deus e para perpetua gloria da cristiandade, logra-

mos unha gran vitoria sobre os infieis!

O taberneiro trouxo outra cunca para o novo cliente e volveu servir viño. 

-Bebamos pois -dixo D. Álvaro -á vosa saúde, á saúde do noso Rei e á

saúde dos nosos bravos guerreiros 

Os tres homes alzaron as súas cuncas e o viño descendeu sonoramente polas

gargantas.

-E cal é -preguntou D. García-, o motivo da vosa presenza nestas terras?

-Pois nós -respondeu D. Álvaro -imos de camiño ao casamento de noso tío,

o conde D. Nuno, que se celebra dentro de dous días . 

-Non coñezo persoalmente a voso tío, pero eu tiña oído que estaba casado. 

-Estaba, estaba, pero enviuvou xa hai tempo: hai xa máis dunha semana.

D. García pousou o recipiente e limpou os labios coa man antes de dirixirse

de novo aos irmáns Souto.

-Por certo, o Rei inicia outra campaña contra os infieis; ¿ides participar

na expedición? 

-Por suposto -contestou con contundencia D. Álvaro-. Polo Rei e en de-

fensa da fe cristiá, nós combatemos en todas as batallas.
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-Combatedes en todas as batallas? -repetiu D. García con entoación es-

céptica-. Na batalla do Texo, non combatestes. Aparecestes cando o in-

imigo comezou a retirarse.

-Vós mesmo o recoñecedes: cando aparecemos nós, o inimigo comezou a re-

tirarse.  

D. Álvaro tomou outro grolo antes de expoñer a conclusión que se debería

deducir das súas palabras.

-Resulta evidente, pois, que a nosa aparición foi o que decidiu a vitoria

do noso exército.

-Pois se tan decisiva foi a vosa aparición -obxectou D. García-, ¿por que

non aparecestes na batalla de Oca, onde fomos derrotados?

-Así foi -respondeu D. Álvaro-. Vós mesmo o recoñecedes: para unha vez

que nós non aparecemos, sodes derrotados.

D. Álvaro saboreou o viño mentres D. García fixaba nel a súa recrimina-

toria mirada e insistía.

-E que dicides da batalla de Salinas? Tampouco estivestes nela!

-Que nós non estivemos na batalla de Salinas? Pero se incluso estivemos

falando con vós!

-Aparecestes ao final -precisou D. García-, no momento de repartir o botín.

-Pois menos mal que aparecemos! Había alí un botín de tres mil sacos de

fariña para repartir e ningún dos vosos homes sabía dividir! 
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XIV  OS VIÑEDOS

Escoltada por varios xinetes armados, a carroza de D. Nuno de Castro

ía atravesando as terras alimentadas polas augas do río Miño. Devorado

por intensos ardores, o conde contemplaba os viñedos de onde manaba o

máxico e traizoeiro licor que unhas horas antes o elevara ata o olimpo da

felicidade e agora o derrubaba polo precipicio do sufrimento.A súa  tensa

face  asomou de pronto pola ventá.

-Para -berroulle ao cocheiro-, para, Godofredo!

Cando a carruaxe se detivo, el correu cara unha coroa de xestas, deixando

un rastro de sonoros  indicios da urxente actividade que ía realizar.
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XV  A ARENGA 

Recórdovos, D. Álvaro -exclamou D. García, avanzando uns pasos e

situándose no centro da taberna-, que o ineludible deber de todo guerreiro

é estar sempre disposto ao combate.

-Niso, D. García, estou totalmente de acordo con vós! -respondeu D. Ál-

varo, erguendo altivamente a cabeza-. Ese é o seu ineludible deber! 

D. García de Andrada, heroe de mil batallas, apoiou a man dereita na

empuñadura da espada, buscando o modo de trazar un xesto que resultase

acorde coas súas bélicas proclamas.

-Lembrade, D. Álvaro, que, unha vez iniciada a batalla, o ineludible deber

de todo guerreiro é combater ata derramar a derradeira gota de sangue.

-Niso, D. García, estou totalmente de acordo con vós! Ese é o seu inelu-

dible deber! 

-Asegúrovos, D. Älvaro, que non hai maior honor no mundo que morrer

en defensa do noso rei e da cristiandade!

-Niso, D. García, estou totalmente de acordo con vós! Non hai maior honor

no mundo!

-Por iso, D. Álvaro, para recoñecer a bravura dos cabaleiros mortos na ba-

talla de Salinas, o noso rei vailles dar, aos finados, honores póstumos; aos

seus herdeiros, terras de señorío.

-Iso, D. García, véxoo moi inxusto. Danlles honores e terras aos que tive-

ron o honor de morrer polo seu rei (que ben o dicides vós, non hai maior

honor no mundo) e a nós, que non tivemos esa sorte, non nos dan nada.
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XVI  O SERVO 

Unha algarabía de cans rabiosos estremecía o val de Figueiredo. Co

terror debuxado no rostro e calmeando a causa da fatiga, un servo fuxía

ás carreiras das terras do señorío no que levaba padecendo toda unha exis-

tencia de sufrimento. 

Despois de meditar moito tempo sobre os riscos aos que se ía enfrontar,

Sancho Loureiro tomara a decisión de intentar liberarse da cruel servidume

da gleba.

Os servos estaban atados á terra e, quen se atrevese a evadirse, podía ser

perseguido e executado. Ese era o único pensamento que fluía pola mente

de Sancho Loureiro naquelas primeiras horas da mañá nas que os ladros

dos cans que seguían o seu rastro soaban cada vez máis próximos.

-Ti sabes como é o home ese? -preguntoulle ao seu compañeiro un dos xi-

netes armados encargados da captura do fuxitivo.

-Nunca o vin na miña vida.

- Eu, tampouco. Entón, ¿como o imos recoñecer?

-Por iso, podes estar tranquilo. Eu xa lles dei a ulir aos cans unha peza de

roupa del; así que van recoñecelo sen ningunha dúbida.
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XVII O CRONISTA 

Bos días! -saudou un home, dirixíndose aos tres clientes da taberna

de Pero Fontao-. Podería sentar cos señores? 

-Senta, senta -respondeu amablemente D. García-. E dime: quen es ti?   

-Bernal de Valboa, cronista de D. Nuno de Castro, conde de Nogareda. 

-Así que gañas a vida facendo crónicas? -preguntou D. García, ao tempo

que sorbía sonoramente outro grolo de viño.

-Así lle é, señor. Eu fixen a crónica da vida dos condes de Soutomaior, de

Betanzos, de Présaras...

Bernal abriu a súa alforxa, sacou un feixe de pergamiños e pousounos en-

riba do barril que facía as funcións de mesa.

-Estes pergamiños que vedes aquí -aclarou -son a crónica da batalla de

Penaflor. Se vos apetece, podedes lela.

-Non, non -respondeu D. García, rexeitando os textos-. Eu son home de

espada, non de pluma. A miña escola, case desde neno, son os campos de

batalla.

O cronista pareceu contrariarse por non poder exhibir o seu talento naquel

tabernario auditorio.

-Entón, meu señor -preguntou Bernal-, quen sodes vós? 

-D. García de Andrada.

-O famoso conde de Ferreira, heroe da batalla das Navas! Eu, por encargo

do Rei, noso dono e señor, escribín a crónica desa batalla.

-Participaches, entón, nese combate?

-Non, meu señor. Eu son home de pluma, non de espada.

D. García riu a gargalladas, sacudindo as graxas que lle penduraban polo
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seu hercúleo corpo. 

-Ten graza que o Rei che encargase escribir a crónica da batalla a ti, que

nin sequera sabes manexar unha espada.

-Ai, si! -respondeu Bernal-. Pois máis graza tería que vola encargase a

vós, que nin sequera sabedes escribir!
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XVIII A RESACA 

Para, para, Godofredo!

A angustiada cara de D. Nuno agromou outra vez  por unha das fiestras

e, case de inmediato, a carruaxe  volveu deterse á beira dun arboredo.  

Coa certeza de que a parada ía ser prolongada, os soldados que formaban

a escolta aproveitaron para descender das cabalgaduras e estricar as per-

nas, fatigadas pola inmobilidade de tantas horas de viaxe. Cruzando unha

mirada cómplice entre eles, sorriron furtivamente ao tempo que murmura-

ban comentarios burlescos sobre o volume do líquido inxerido polo conde

a noite anterior.

Baixo a sombra dos castiñeiros próximos, mentres D. Nuno aliviaba os

seus apuros con reiterados e descomunais estrondos, entre as pólas dunha

xesta, asomou a cabeza do servo fuxitivo.
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XIX A batalla 

Os feros golpes da espada de D. García rompían cuncas, escachaban

xerras, fendían mesas e derrubaban cadeiras, ao tempo que as súas certeiras

estocadas furaban os barrís do viño, derramando a prezada bebida  polo

chan da taberna de Pero Fontao. 

-Cronista miserable -bramaba D. García-, ¿como te atreves a chamarme

analfabeto?

-Tende piedade -suplicaba Bernal de Valboa-, tende clemencia! Prégovos,

señor, que me perdoedes!

Nas situacións de perigo extremo, o instinto de supervivencia fai agromar

no ser humano habilidades ocultas: Bernal de Valboa, home de pluma e

non de espada, lograba ir esquivando as acometidas de D. García con áxiles

saltos de acróbata e prodixiosas flexións de contorsionista.

Cando todos os mobles estiveron completamente esnaquizados e ningún

obxecto lle podía servir xa de parapeto, o cronista fuxiu correndo cara á

cociña, perseguido pola terrible furia do seu atacante, que continuaba a

ofensiva golpeando cazos, derrubando potas, espetando xamóns, cortando

pernís e destripando chourizos. 

Tras o irado combatente, ouvíase a voz de Pero Fontao, que, ao ver a mag-

nitude do desastre, imploraba suplicante.

-Por Deus, D. García, detende a vosa cólera, que me estades deixando na

ruína!
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XX a roupa

Sancho Loureiro, o servo fuxitivo, apurábase a vestir a camisa e as cal-

zas de D. Nuno. Por riba delas, colocou a túnica e o manto de seda, ador-

nado con bordados de ouro, prezado metal co que tamén fora elaborada a

grosa cadea que pendurou no pescozo.    

Despois, achegouse ao conde, que xacía inconsciente a causa do golpe que

lle asestara había uns momentos. Incorporouno levemente e vestiuno cos

seus míseros farrapos. 

Cando, poucos minutos antes, a carruaxe se detivera, Sancho Loureiro,

oculto entre as árbores, vira como os escoltas e o cocheiro, intuíndo que a

espera ía ser prolongada, se distanciaban algo do vehículo para ir refres-

carse nun regueiro. Ese detalle permitíralle ao servo trazar rapidamente

un plan para librarse dos seus perseguidores.  

Vestido xa coa roupa de D. Nuno, Sancho Loureiro camiñou decidido

cara á carruaxe. Subiu a esta e, finxindo unha tose que lle disimulase o

ton da voz, berrou pola fiestra.

-Godofredo, ímonos!

Cando a carroza arrincou, Sancho Loureiro respirou aliviado. Os cans dos

seus perseguidores xa non poderían darlle alcance. Aquela era, non obs-

tante, unha vitoria momentánea. Esquivado aquel perigo, estaban a punto

de presentarse outros. El non podía permanecer naquel vehículo ata o final

da viaxe, xa que, nese momento, os escoltas descubrirían a suplantación. 

Que debería facer agora para culminar felizmente a súa fuga?

62



XXI O taberneiro 

Coa cabeza baixa e o corazón tristeiro, Pero Fontao varría os restos

da terrible razzia que levara a cabo D. García na súa taberna, en Moure-

los. 

Situado á beira do Camiño Real, era Mourelos un lugar de tránsito para

unha gran multitude de viaxeiros: arrieiros, carreteiros, feirantes, mensa-

xeiros, recadeiros e peregrinos.

Moitas desas xentes adoitaban facer unha paradiña naquela baiuca para

probar os célebres viños da Ribeira Sacra, de aroma tan divino como o

nome da terra na que manaban.

Aquel establecemento non só gozaba dun merecido prestixio pola excelsa

calidade do su servizo, senón tamén polas extraordinarias virtudes do seu

propietario. Era este un home de carácter extravertido,  trato afable, en-

xeño abundante e sabedoría culinaria, talentos e destrezas que deberían

adornar toda persoa que queira exercer esa profesión tan esencial en todas
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as sociedades como é a de taberneiro.

Cando Pero Fontao, xuntando algúns aforros e pedindo algúns préstamos,

lograra abrir aquela pousada, o negocio semellaba comezar con bo pé.

-Vaime indo ben -confesáralle a un amigo varios meses despois-. Se a cousa

segue así, mesmo teño pensado ampliar o local un pouco máis adiante.

Transcorrido algún tempo de prosperidade, o rumbo empezou a torcerse.

A maioría dos clientes seguían sendo xente pacífica, pero, nos últimos tem-

pos, fixérase bastante habitual encontrar alí grupos de salteadores, tafures

e guerreiros, xentes de mal vivir e peor beber, que, coas súas frecuentes dis-

putas, liortas e pendencias, levaban xa esnaquizado unha boa parte dos

barrís, das mesas e das cadeiras.

Aquela penosa situación, que comezara había uns poucos meses, acadara

o seu fatídico cénit había unhas poucas horas. Cando D. García de An-

drada entrara na taberna, xa quedaban poucos mobles enteiros; cando

saíra, xa non quedaba ningún.

-Se isto segue así -concluíu Pero Fontao, cunha mirada de impotencia-,

non me vai quedar máis remedio que pechar. 
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XXII Os cans 

Os cans abalanzábanse sobre D. Nuno, que, despertado pola dor das

mordeduras, non daba creto ao que lle estaba ocorrendo.

-Déixame, can! Déixame, can do demo!

O conde xemía e berraba, intentando infrutuosamente que o soltasen. Case

inmediatamente, apareceron dous xinetes, que, descendendo das súas ca-

balgaduras, ordenáronlles aos animais que o liberasen.

Un dos homes desenvaiñou a espada e apuntou cara ao conde.

-Veña, servo -berroulle con voz de mando-; a túa aventura acabouse! Tó-

cache volver á casa!

-Servo eu? -clamou o conde-. Eu son D. Nuno de Castro, conde de Noga-

reda! 

Ante aquelas sorprendentes palabras, un dos xinetes soltou una gargallada. 

-Pero -obxectou o outro -non che parece que está gordo de máis para ser

un servo? 

-Con eses farrapos, só pode ser un servo -respondeu o compañeiro-. Ade-

mais, os cans nunca se equivocan.
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XXIII O soldado 

Arrastrando os pés dificultosamente, un guerreiro suorento e fatigado

entrou na taberna de Pero Fontao. Con voz moi débil, logrou articular al-

gunhas palabras.

-Atacáronos... Ninguén sobreviviu.

-Pero -preguntoulle D. García-, ¿quen es ti? 

-Gonzalo Veiga..., soldado... do conde D. Nuno.

-E que sucedeu?

-Iamos... polo val de Cerdeiras...e fomos atacados. 

-E logo -insistiu D. García-, ¿de onde procedía o ataque? 

-Non sei... de onde procedía; só sei... a onde chegou -tatexou o guerreiro,

sinalando coa man cara ás tres frechas que traía espetadas nas nádegas.

-E dime, soldado, ¿cantos eran os atacantes? 

-Cando un ve a morte preto, non para a contar os inimigos, pero serían por

aí unhas dúas ducias. 

D. García deu algúns pasos e, dirixíndose aos irmáns Souto con toda a so-

lemnidade que a ocasión requiría, ergueu a voz.

-O noso deber ineludible agora é vingar a morte de D. Nuno! 

-Niso -respondeu D. Álvaro-, estou totalmente de acordo con vos, D. Gar-

cía. Ese é o noso deber ineludible!

-Imos acabar con eses bandidos!

-Imos destruílos! -engadiu D. Álvaro.

-Imos esnaquizalos! -precisou D. García, petando sonoramente nunha das

táboas dunha mesa, que, desencravándose pola contundencia do golpe,

lanzoulle a cunca de viño á cara. 
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XXIV A doce vida do servo 

Un sol inclemente semellaba ir derretendo os corpos dos servos, que,

sucados por regueiros de suor, vendimaban nos viñedos da Ribeira Sacra. 

Cos cadrís magoados, D. Nuno erguía a súa voz irada mentres carrexaba

ás súas costas un cesto de uvas. 

-Eu son o conde de Nogareda! 

-Pero -respondeulle un dos gardiáns, sentado comodamente enriba dunha

parede -outra vez coa mesma leria! Levas todo o día coa tolería esa de que

ti es o conde de Nogareda! 

-Si que estás pesadiño -engadiu outro dos gardas, mentres saboreaba un

acio ao dereito da cepa.

-Iso, iso -puntualizou un terceiro-. Vai calando un pouquiño e traballando

algo máis, que xa teño ganas de probar o viño da nova colleita.

-Esta aldraxe -volveu rosmar D. Nuno-, habédesma de pagar! Eu son o

conde de Nogareda!

-Pero ti, homiño -interveu de novo o primeiro garda, con ton paternal-, ¿ti

de que te queixas? Se non hai mellor vida que a de servo!

-Efectivamente -confirmou o segundo vixilante-. Un traballo para toda a

vida e que non cho quita ninguén!
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XXV Os combates 

Imos exterminalos -proseguiu D. Álvaro.

-Imos destripalos! -bramou D. García.

-Imos esmigallalos! -insistiu D. Álvaro, sentindo que se lle esgotaba a lis-

taxe de sinónimos.

-Entón -berrou, con voz de arenga, D. García-, imos xa ao combate! 

-Ben -aclarou D. Álvaro, con entoación máis distendida-. Eu debo pasar

antes pola casa. Teño que afiar a espada, que está algo cega.

-¡Vós -dixo, indignado, D. García-, o que facedes é poñer escusas para non

combater !

-Oín eu mal -berrou D. Álvaro -ou estades chamándome covarde?

-Pois, si: estouvos chamando covarde!

-Entón, D. García, non me queda máis remedio que retarvos a un duelo!

-Baterémonos en duelo se así o queredes, pero antes acabemos cos bandidos,

que non van agardar por nós todo o día.

-Se os bandidos non van agardar, o meu honor aínda vai agardar menos.

Tedes que batervos comigo agora mesmo.

-Xa que insistides, acepto baterme convosco.

-Tiñades que aceptar. Se non o fixésedes, a vosa covardía quedaría á vista

de todos.

-Pois comecemos xa!

-Pois non perdamos máis tempo!

-Poñédevos en garda!

-Calma, calma -dixo D. Álvaro, abandonando o ton bélico e adoptando

unha dicción serena-. Antes temos que acordar que armas imos utilizar no

68



duelo. Queredes combater a espada ou a lanza?

-Como vós queirades.

-Como queirades vós. Son xeneroso e permítovos escoller.

-Pois a espada.

-Eu aconsellaríavos mellor a lanza -propuxo D. Álvaro con ton persua-

sivo-. Dígovolo polo voso ben: son o mellor espadachín do reino e acabaría

con vós no primeiro golpe. 

-Desenfundade a espada -exclamou, impaciente, D. García -e acabemos

dunha vez! 

-Ben -aclarou D. Álvaro-. Como vos dixen antes, a espada téñoa algo cega,

así que é mellor que combatamos a lanza.

-Pois veña, combatamos a lanza.

-Pois como viñamos para un casamento, a lanza hoxe non a trouxen. Irei

por ela ao meu castelo. En dous días, estarei de volta.

-Eu non agardo dous días para combater con vós.

-Tedes medo, eh! Pedídeme desculpas e, como son un home xeneroso, estou

disposto a perdoarvos e a esquecer este incidente.

-Medo, eu?! Cámbiovos a miña espada pola vosa e pelexemos a espada!

-Pero se hai un momento dixestes a lanza! Vese que non sodes un home de

palabra.

-Desenfundade a espada xa, que me estades poñendo nervioso.

-Pois tranquilizádevos; estas cousas non se poden facer apuradas. 
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XXVI A xornada 

Cando imos rematar de traballar? -preguntoulle D. Nuno, con voz cal-

meante, a un dos servos que vendimaba ao seu carón.

-Pois mira -respondeulle o home-; normalmente, nós aquí traballamos de

sol a sol.

-De sol a sol? -repetiu o conde, abrindo incrédula e desmesuradamente os

ollos.

-Pero non sempre sempre é así -puntualizou o outro-. Hoxe, por exemplo,

non imos traballar de sol a sol.

-Menos mal -exclamou, aliviado, D. Nuno.

-Hoxe, como hai que gardar as uvas, teremos que traballar tamén durante

a noite.
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XXVII Os desafíos 

Vós o que tendes é medo -díxolle con contundencia D. García a D.

Álvaro-. Sodes un covarde como voso tío D. Nuno, ao que nunca vin en

ningunha batalla.

-Atrevédesvos a chamarlle covarde ao conde D. Nuno?

-Atrevo -respondeu D. García.

-Irmán -dixo D. Álvaro, dirixíndose a D. Fernán-, tendes que retar a D.

García a un duelo. Acaba de ofender a voso tío D. Nuno.

-Pero, irmán -aclarou D. Fernán-, D. Nuno tamén era tío voso.

-Pero vós sodes o irmán máis vello e, por tanto, D. Nuno foi máis tempo

tío voso que meu e estades máis ofendido ca min.

-O irmán máis vello sodes vós.

-Pero se sempre diciades que o máis vello erades vós.

-E vós sempre diciades o contrario.

-Non hai quen vos entenda: decido ceder e darvos a razón, ¡e aínda me

vides con voltas!

-Pois eu tamén decidín ceder: o máis vello sódelo vós.

-Pois eu digo que o máis vello sodes vós e se mo negades, estádesme cha-

mando mentireiro e terei que retarvos a un duelo.

-Pois se negades que o máis vello sodes vós, estádesme chamando mentireiro

a min e serei eu quen teña que retarvos a vós.

-Pois non agardemos máis!

-Pois comecemos xa!

-Espada curta ou longa?

-Espada curta eu non teño; ben o sabedes vós.

-Pois a miña espada longa está sen afiar; ben o sabedes vós.
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XXVIII A parada 

Cansa e aburrida pola monotonía da viaxe, a Dª. Berenguela de Tra-

bada, mudóuselle repentinamente o rostro cando, desde a atalaia da súa

cabalgadura, albiscou un fermoso labrego bañándose espido nun regueiro. 

A doncela, sen poder ocultar a impaciencia, achegouse rapidamente ao

xefe da súa escolta, Paio Naveiro.

-Paio, temos que parar inmediatamente! Teño unha necesidade moi ur-

xente!

-Señora -respondeu el-, xa falta pouco para chegar á pousada. Non pode-

riades agardar ata chegar alí?

-Non, non! Non pode ser!

-A pousada -insistiu o home, ao tempo que sinalaba coa man -queda xa

detrás daquela fraga que vedes en fronte. Nunha media hora, estamos alá.

-Non podo agardar! É moi urxente!

-Compréndoo, señora, pero debo lembrarvos que é perigoso que vos separe-

des do grupo. Voso pai, cando me ordenou que acudise a recollervos, díxome

que estaba moi preocupado pola vosa seguranza. 

-Non te preocupes, Paio. Simplemente vou ir ata aquelas xestiñas que ves

alí preto.

-De acordo, señora, pero se intuídes calquera perigo, berrade e acudiremos

de inmediato.
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XXIX Bernal de Valboa 

Bernal de Valboa, cronista de D. Nuno de Castro, abriu sen facer

ruído a porta da taberna de Pero Fontao e asomou a cabeza, sen atreverse

a entrar.

-Podes pasar sen medo -tranquilizouno o taberneiro, mentres seguía va-

rrendo  os restos de louza que provocara a terrible espada de D. García.

-Estás seguro -preguntou Bernal -de que non hai perigo?

-Neste momento, non o hai. D. García e os irmáns Souto van en cadansúa

expedición contra os asaltantes de D. Nuno. 

-Pero, despois, van volver por aquí? 

-Quedaron de encontrarse aquí ao remataren, pero non creo que volvan

tan rápido. As batallas poden chegar a durar moito tempo.

Bernal de Valboa entrou e tomou un grolo de viño dunha xerra que, de

xeito milagreiro, quedara sen escachar. Cando rematou, recompuxo a ves-

timenta e recolleu as súas alforxas, abandonadas precipitadamente cando

o temor a perder a vida o levara a fuxir correndo da baiuca.

-Tiña previsto facer hoxe noite na túa pousada, pero, por se acaso, voume

antes de que regrese ese tolo de D. García. 

-Estou vendo -respondeulle Pero Fontao con rostro resignado -que D. Gar-

cía non só me deixou sen mobiliario, senón tamén sen clientes.
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XXX Os xemidos 

Os chíos dos paxaros alternábanse en apracible harmonía co murmurio
da corrente dun regueiro. De repente, entre as pólas  dos salgueiros que abei-
raban a canle, comezaron tamén a filtrarse algúns xemidos. 
Paio Naveiro, o xefe da escolta de Dª Berenguela, percibiu de inmediato
aqueles laios. El era un guerreiro cunha dilatada carreira profesional,  cir-
cunstancia que lle permitira acadar un notable perfeccionamento das  súas
capacidades físicas, especialmente do sentido do oído.  
Antes de iniciar calquera batalla, co exército inimigo situado aínda a unha
distancia considerable, Paio Naveiro, despois de escoitar atentamente o ruído
do trote dos cabalos, era capaz de cuantificar con gran precisión o tamaño
das tropas contrarias. 
Aquel home era, pois, un experto en interpretar sons afastados. Por iso,
cando percibiu os primeiros xemidos, fíxose a si mesmo unha pregunta. Cal
era a súa causa?
A resposta non era fácil. A pesar de que o gozo e o sufrimento son emocións
antagónicas, a natureza, que non sempre é sabia, creou os seres humanos
cunha lamentable eiva: emiten sons moi similares cando experimentan pracer
e cando soportan padecemento.
Paio Naveiro, fortemente preocupado pola seguranza de dona Berenguela,
realizou, pois, un esforzo para precisar a orixe daqueles laios.
Eran sinal de que a doncela estaba soportando unha penosa dor e el debía
acudir velozmente a auxiliala ou ben eran sinal de algo moi distinto e cal-
quera auxilio ía ser mal recibido?
Intentando resolver aquel delicado dilema, Paio Naveiro decidiu alzar a
voz e preguntar. 
-Dª Berenguela, encontrádesvos mal?
-Non, Paio; encóntrome moi a gusto!
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XXXI Unha morte heroica 

Entre alaridos de dor, o médico íalle extraendo as frechas a Gonzalo

Veiga, o guerreiro de D. Nuno, mentres Bernal de Valboa recadaba datos

sobre a emboscada para incorporalos á súa crónica.

-Ti -sermonoulle Bernal ao soldado -es un choromiqueiro! Non paras de

queixarte!

-Claro -alegou o ferido-, ti falas porque non sabes o que doe cando che cra-

van unha frecha 

-Pois claro que o sei -respondeu Bernal-. Sei moi ben o que doe cando che

cravan unha frecha! 

-Craváronche algunha vez algunha?

-Non me cravaron nunca ningunha, pero fixen moitas crónicas de moitas

batallas onde se cravaron moitas frechas!

Unha nova brusquidade do médico fixo que o soldado centrase a atención

nas feridas, desentendéndose das polémicas co cronista. 

Bernal de Valboa apartouse entón algúns pasos do lugar onde xacía o gue-
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rreiro. Alzando solemnemente a cabeza e adoptando unha disposición de-

clamatoria, comezou a ler o que acababa de escribir sobre un pergamiño.

-Entón, o conde D. Nuno, cunha axilidade asombrosa, sacou a espada da

vaíña e enfrontouse valorosamente cos bandidos...

-Mentira -corrixiuno o soldado-. Non levaba ningunha espada!

-Mellor! -respondeu Bernal-. Así quedará máis heroico. 

O cronista borrou varios vocábulos nunha liña do texto, substituíunos por

outros, e volveu declamar.

-Entón o conde D. Nuno, sen nin sequera unha espada, coas mans núas,

enfrontouse valorosamente cos bandidos...

-Non se enfrontou con ninguén -volveu corrixir o soldado-. Matárono

cunha frecha dentro da carroza.

-Basta xa! -cortou Bernal-. Quen fai a crónica, ti ou eu?  Ti saberás moito

de combates, pero de crónicas non sabes nada!
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XXXII Unha vitoria épica  

-Rebuscamos por todas partes no val de Cerdeiras, pero non logramos

encontrar os bandoleiros que mataron a D. Nuno -dixo D. García, en-

trando, suorento, na taberna.

-Pois nós encontrámolos e obtivemos unha vitoria gloriosa -interveu D.

Álvaro, que, xunto a D. Fernán, saboreaba xa unha cunca de viño acom-

pañado duns anaquiños de xamón.

-Entón -preguntou D. García-, ¿cantos inimigos abatestes? 

-Serían -respondeu D. Álvaro -máis ou menos...uns...¡trescentos!

-Dicides -continuou D. García, con expresión de abraio -que matastes...

trescentos inimigos?

-Convén aclarar este punto -precisou D. Fernán, sen deixar de mastigar

no xamón-. Trescentos, cada un de nós.

D. García permaneceu uns momentos silencioso, evidenciando un claro es-

cepticismo ante aquel parte de guerra tan avultado.

-O soldado de voso tío afirmou que os atacantes serían por aí unhas dúas

ducias. Dese xeito, teríades matado moitos máis inimigos dos que había. 

-E onde está o problema? -preguntou, enérxico, D. Álvaro-. En todo caso,

o problema sería se matásemos menos inimigos dos que había.

D. García mantivo un silencio reflexivo e analítico antes de retomar a pa-

labra.

-É estraño que, vindo de abater tantos homes, ningún de vós traia unha

soa engurra nin unha soa gota de sangue na roupa.

-Nós -obxectou con dignidade D. Álvaro -sempre levamos unha muda para

mudarnos despois das batallas. Non confundamos: unha cousa é ser va-

lentes e outra moi distinta ser uns porcalláns.
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XXXIII A noite 

Ocanto dos grilos derramábase harmoniosamente polos campos. Nos

moles colchóns da pousada de Pero Fontao, D. Álvaro e D. Fernán goza-

ban dun merecido descanso tras unha xornada ateigada de fatigosas via-

xes, tensos desafíos e esgotadoras expedicións contra centenares de

bandidos.               

No cuarto contiguo, Dª. Berenguela desfrutaba co repouso como polo día

desfrutara coa excitación. 

No duro chan dunha adega, D. Nuno revolvía o seu corpo dorido, incapaz

de prender no sono.

-Procura durmir un pouco -aconselloulle outro dos servos, deitado ao  seu

carón. 

-Pero como vou durmir no chan? Eu sempre durmín nun leito brando! Eu

son D. Nuno de Castro, conde de Nogareda!

O home fixo un aceno de caritativa compaixón coa cabeza: acababa de

comprobar como o inconformisno dalgunhas persoas co seu destino podía

chegar a conducilas á demencia.

Despois, incorporouse levemente e volveu dirixirse a D. Nuno, tratando

de encontrar os argumentos máis convincentes para erguerlle o ánimo.

-Tes que ver o lado bo das cousas. Ser servo ten moitas vantaxes: un servo

ten un traballo fixo, un traballo que non llo quita ninguén.

-Eu -respondeulle o conde -vou saír de aquí como sexa!

-Ti ben sabes que o servo da gleba  non pode abandonar a terra do señorío. 

-Eu son un servo! Son D. Nuno de Castro, conde de Nogareda!

-Mira -proseguiu o home, sen claudicar no seu propósito de persuasión-, o
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señor é señor porque así Deus o quixo. Ti e eu somos servos tamén por von-

tade del. Debemos aceptar a vontade de Deus.  

Indiferente a calquera razoamento, D. Nuno concluíu cunhas palabras

que semellaban confirmar a existencia na súa mente dunha lamentable do-

enza de megalomanía.          

-A estas horas, a miña noiva, Dª Berenguela, filla do conde de Trabada,

ten que estar desesperada pola miña desaparición!
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XXXIV O abrente 

Señor -berrou un soldado, ao tempo que petaba nerviosamente na porta

dun cuarto-, meu señor D. García!

-Que foi o que pasou? -preguntou a voz do guerreiro desde o interior da

estancia.

-Señor, un dos servos que facían a vendima logrou fuxir do señorío durante

a noite.

D. García saltou do leito como un resorte e, poucos instantes despois, abría

a porta en roupa de baixo.

-Cando soubeches iso?

-Agora, señor. Cando iamos buscar os servos para levalos a vendimar, de-

catámonos de que faltaba un.

-Moi ben. Entón prepara inmediatamente os cabalos e os cans!

-Cos cans non podemos contar, señor. Saíron de madrugada co voso sobriño

Beltrán. 

-Pois, entón, chama algúns homes e partimos de inmediato á captura do

fuxitivo.

-Señor, sen os cans, vai ser difícil seguirlle o rastro.

-Faremos varios grupos de rastrexo. Ese miserable non vai ter escapatoria

posible!
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XXXV As noticias 

Paio Naveiro petou na alcoba de Dª Berenguela e, tras obter a debida

licenza, entrou na estancia. Cunha cortés reverencia, dirixiuse á doncela

mentres esta tomaba o almorzo.

-Bos días e bo proveito, miña señora.

-Grazas, Paio. Nesta pousada, teñen un pantrigo excelente e fan unhas

papas de millo con leite que saben a gloria.

-Alégrome que vos guste, señora.

-Vós xa almorzastes?

-Xa, miña señora.

-Imos, entón, continuar xa o camiño?

-Imos, miña señora, pero antes teño que darvos noticias.

-E esas noticias, Paio, ¿son boas ou son malas?

-Señora, hainas das dúas clases. En primeiro lugar, debo comunicarvos

que o voso prometido, o moi insigne D. Nuno de Castro, conde de Noga-

reda, morreu nunha emboscada.

Sen poder evitalo, nos carnosos labios de Dª. Berenguela, aflorou un so-

rriso. 

-E agora, Paio, ¿cales son as malas ? 
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XXXVI A persecución 

Co terror reflectido nos ollos, D. Nuno corría monte arriba , virando a

cada pouco a cabeza e temendo que en calquera momento aparecesen os

seus perseguidores.

Espallándose por camiños, pedreiras e carballeiras, D. García e os seus sol-

dados cabalgaban rabiosos, deténdose a escudriñar detrás de cada parede,

a carón de cada penedo e debaixo de cada árbore.

De repente, un dos soldados albiscou a redonda silueta do conde inten-

tando agocharse detrás dunha silveira.

-Alí está -berrou o guerreiro mentres sinalaba co dedo-, alí está! Mirádeo

alí, D. García! 

Os xinetes picaron os cabalos coas esporas e saíron tras o fuxitivo, que,

véndose descuberto, comezou de novo a correr por un estreito carreiro men-

tres oía ás súas costas os máis crueis insultos. 

-Detente, desgraciado!

-Agarda aí, servo miserable!

-Espera aí, imbécil!
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XXXVII O novo casamento 

-Así que meu pai -dixo Dª. Berenguela mentres cabalgaba á beira

do xefe da súa escolta, Paio Naveiro -acaba de concertarme un novo ma-

trimonio.

-Así é, señora.

-E ti como o soubeches?

-Esta mañá, cando lle fun pagar ao pousadeiro, encontreime con voso tío

Casto, que, por mandato de voso pai, levaba esa encomenda: concertar o

voso matrimonio.

-Pero... ¿estás completamente seguro de que che dixo iso?

-Totalmente.

-É que me parece todo moi apurado. Aínda onte soubemos a morte do meu

anterior... "noivo".

-Certo, señora, pero, debido á súa avanzada idade, a maior preocupación

de voso pai é deixarvos casada Incluso quere facer a cerimonia o mesmo
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día no que iades casar con D. Nuno. 

-E sabes quen vai ser o meu marido?

-En efecto, señora. Lembrádesvos de D. Ramiro, aquel mociño que vos in-

terpretaba cantigas no patio do castelo?

-Aquel rapaz de cabelos luminosos, forte e lanzal? -preguntou Dª Beren-

guela, agardando interiormente unha resposta afirmativa.

-Efectivamente, señora -respondeu Paio.

Un sorriso de felicidade debuxouse no rostro da dama.

-Como ía esquecelo se, ademais de moi fermoso, é moi amable!

-Desde logo que é un moi agradable -admitiu el.

-E moi simpático! -exclamou Dª. Berenguela.

-E moi intelixente!

-E moi atento, culto e educado!

-Pois o voso futuro marido -concluíu Paio -vén sendo o avó dese rapaz.
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XXXVIII O pánico 

Extenuado pola carreira e mortificado polo pánico, D. Nuno virou a

cabeza e viu como a afiada lanza de D. García estaba xa a poucos pasos

das súas costas, intuíndo entón que a morte era xa inevitable e inminente. 

D García, ansioso por executar aquel home como escarmento exemplar para

os restantes servos do seu señorío, esporeou o cabalo e, collendo impluso

no brazo, empuxou a arma para espetar o fuxitivo. De repente, D. Nuno

caeu providencialmente ao tropezar nunha pedra e a lanza e o xinete, pro-

pulsados por unha forza irrefreable, craváronse estrondosamente no tronco

dun carballo.
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XXXIX Frei Afonso 

Diante da fachada do convento de Xunqueira, Bernal de Valboa es-

tábase a despedir de frei Afonso Silveira, o máis erudito dos monxes co-

pistas daquelas terras.

-Ben, amigo Bernal. Partes entón a probar fortuna na Corte Real?

-Así é. Levaba xa moitos meses facendo a Crónica de D. Nuno e xa rema-

tei.

-Debeu de ser un traballo moi laborioso.

-Certamente. D. Nuno ten moitos feitos gloriosos na súa vida e relatalos

ben leva moito traballo.

Bernal abriu a súa alforxa e sacou un groso feixe de pergamiños.

-Aquí lles deixo -dixo, mentres llos entregaba ao frade -os textos da crónica

para que fagan as copias. Onte, engadinlle un epílogo sobre a heroica morte

de D. Nuno combatendo contra os bandidos.

-Foi unha mágoa a súa morte! Un home tan valente como dis que era!

Frei Afonso desenrolou un dos pergamiños e, con voz solemne, deulle lec-

tura ás primeiras liñas.

-"Corría o ano de 1228 cando D. Nuno de Castro, conde de Nogareda pola

graza de Deus, casou con Dª. Sancha de Souto. Era D. Nuno home forte

e bravo, de mirar honesto, que, cando saía do seu castelo, causaba admi-

ración entre os seus vasalos pola 

súa gallardía e pola súa moita fermosura. .. " .
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XL O home branco 

Sentado enriba dunha parede, un ancián de brancas barbas, brancos

cabelos e brancas carnes asubiaba unha cantiga á beira dun camiño. 

Pouco despois, un crecente ruído de trote de cabalos comezou a murchar

a beleza da canción. Transcorridos algúns instantes, apareceu D. García.

Suorento, rabuñado e malencarado, viña á fronte dun grupo de soldados

e, cando viu o home branco, detívose subitamente e dirixiuse a el con voz

autoritaria.

-Levas aquí moito tempo? 

-Toda a mañá, señor.

-E viches pasar correndo un home pequeno..., barbudo..., feo..., calvo...,

barrigudo...? –preguntou D. García con precisión de retratista. 

Nerviosamente oculto detrás da parede do ancián, D. Nuno escoitaba a

conversa, reflectindo no rostro unha rotunda discrepancia coa descrición

da súa figura que facía o xinete. 

-Non, meu señor. Non vin pasar correndo ningún home pequeno, barbudo,

feo, calvo e barrigudo.
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-Estráñame moito que non o vises. Polo rumbo que traía, forzosamente

tiña que ter pasado por aquí.

-Señor, douvos a miña palabra de que non o vin! 

-Se chego a saber que o viches, asegúroche que o pagarás caro!

-Señor, xúrovos por todos os meus defuntos, que en gloria estean, que non

o vin. Xúrovos por Deus, noso pai, e polo Rei, noso señor, que non o vin.

-Ben. Aclároche que son D. García de Andrada, conde de Ferreira, e ofrezo

unha recompensa de dez marabedís pola captura dese miserable. Presta,

pois, moita atención. A ver...se o ves! 

-Señor, tende a total certeza de que vos avisarei inmediatamente se o chego

a ver! Asegúrovos que teño moito interese en velo!

D. García e os seus soldados partiron ao trote. O home de brancas barbas,

brancos cabelos e brancas carnes descendeu da parede e comezou a andar

lentamente, atoutiñando cun bastón nos obstáculos do camiño e delatando

en cada un dos seus torpes movementos a súa completa cegueira.

-Voume mudar de sitio -borboriñou-. Xa estou moi farto de que todo o

mundo que pasa por aquí me pregunte se vin isto ou se vin o outro ou se

vin o de máis alá.
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XLI O labrego 

Os intermitentes cantos dos paxaros mesturábanse cos compasados

golpes de eixada dun labrego que rozaba nun monte cheo de croios, laxes

e penedos. 

-Se pasase alguén -musitou-, tería unha desculpa para falar e folgar algo.

Aínda non rematara a frase cando comezou a ouvirse o trote dun cabalo

e, pouco despois, o xinete detíñase case a carón do labrego.

-Bos días -saudou Bernal de Valboa-. Cal é o camiño da Corte Real? 

O home da eixada interrompeu o seu labor e endereitou o corpo.

-E, logo, vostede vai ata a Corte mesmo?

-Vou. Que camiño debo coller?

-E logo vostede viaxa só?

-Viaxo. Que camiño debo coller?

-Por estas terras, haille moitos bandidos. Non é aconsellable viaxar só.

-Seino. Que camiño debo coller?

-Antonte, sen ir máis lonxe, atracaron aí adiante uns viaxeiros.

-Xa mo dixeron. Que camiño debo coller?

-Eu, desde logo, non lle aconsellaría viaxar só.

-Agradezo o consello, señor -exclamou Bernal, presa da impaciencia -pero,

por favor, ¡dígame dunha vez que camiño debo coller!
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XLII A montaña 

Virando a cabeza a cada pouco, D. Nuno de Castro corría imparable

por un estreito carreiro que ía bordeando a ladeira dunha montaña. 

De pernas fracas e barriga avultada, a figura do conde distaba moito da

estampa habitual dun atleta. Home habituado á vida sedentaria, a súa

única camiñada diaria era aquela que o levaba desde o dormitorio ata o

comedor. Por esa razón, resultaba agora sorprendente velo avanzando

cunha velocidade tan prodixiosa.

Cando tivo a certeza de que lograra chegar a un lugar intransitable para

os cabalos e de que os seus perseguidores xa non poderían darlle alcance,

berrou, exultante.

-Por fin, salvado! 

A expresión da súa face mudou completamente cando, poucos momentos

despois, nunha reviravolta do camiño, viu que lle cortaba o paso un nu-

meroso grupo de homes de mirada fera, labios tensos e corpo titánico, ar-

mados con espadas, alfanxes, lanzas, alabardas, machados, mazas, béstas,

arcos, frechas e tirafondas.
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XLIII A tristeza 

Querido irmán -dixo D. Álvaro, sentado nun dos tallos rotos da pou-

sada-. Eu vou ir ata Nogareda para organizar os oficios fúnebres de noso

tío D. Nuno. A súa morte afectoume moito.

-Pois eu irei con vós -engadiu D. Fernán-. A min, a morte de D. Nuno

tamén me afectou moito.

-Non poño en dúbida que vos afectase a morte de D. Nuno, D. Fernán,

pero, a min, afectoume moito máis. Tede en conta que eu son o seu sobriño

máis vello e D. Nuno foi máis tempo tío meu que tío voso.

-Desculpade, D. Álvaro, pero está fóra de toda dúbida que o sobriño máis

vello son eu.

-A vós non hai quen vos entenda, D. Fernán: onte, por dicir que vós erades

o máis vello, desafiástesme a un duelo.

-Pois lémbrovos, D. Álvaro, que vós tamén me desafiastes a min por dicir

que o máis vello erades vós. 

D. Álvaro ergueuse, cruzou os brazos sobre a barriga en actitude de des-

istimento no labor de persuasivón, e fixo unha pregunta conclusiva.

-Así que non recoñecedes a miña primoxenitura?

-Recoñecedes vós a miña?
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XLIV Roi o bravo 

Así que vostede vén sendo Roi o Bravo, o bandi..., o guerreiro! -excla-

mou D. Nuno, corrixindo apresuradamente o seu descoido.

-Ese mesmo! -respondeu Roi, sen poder ocultar un ton de vaidade.

-Pois non sabe canto me alegro de coñecelo! -finxiu con esforzo D. Nuno.

-Seguro -continuou Roi -que xa terás oído falar de min moitas veces!

-Oínlle, señor, oínlle.

-E que di a xente de min?

O conde necesitaba improvisar algunha mentira afagadora para o seu in-

terlocutor, pero o temor que o atenazaba impedía que a mente lle funcio-

nase coa lucidez desexada.

-Pois -respondeu finalmente con voz tatexante -... !todo o mundo fala moi

ben de vostede!

Roi o Bravo, a pesar da súa elevada autoestima, era consciente de que,

cando opinaban moitas persoas, resultaba raro encontrar unanimidade.

Por iso, el mesmo introduciu no diálogo un comentario de modestia.

-Ben, home! Eu xa sei que non lle caio ben a todo o mundo. Oíches falar

dun tal D. Nuno de Castro?

-Algo -contestou o conde baixando a mirada-, algo oín.

-E sabías que ese parvo chegou a ofrecer cen marabedís pola miña cabeza?
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XLV O fogar 

Fraco, tremente e encollido, D. Rodrigo de Trabada contemplaba desde

un balcón do castelo como a carroza atravesaba a ponte levadiza e se de-

tiña no patio de armas.

Un criado abriu a porta da carruaxe e, acompañándose dunha submisa re-

verencia, axudou a dama a descender.

-Benvida á casa, miña señora Dª. Berenguela.

A doncela atravesou o recinto e ascendeu as escaleiras que conducían ao

sobrado. Seu pai acudiu ao encontro e bicouna afectuosamente.

-Ai, Berengueliña, non sabes o contento que estou! Mañá vai ser un gran

día: vas casar!

-Pero, papá -alegou debilmente a moza-, ¿a que vén tanta présa, se nin se-

quera coñezo o home que me escollestes para marido?

-Ai, filla! Ten a completa seguridade de que é o mellor dos maridos posibles.

Un home de moito mérito; incluso de máis mérito que o teu anterior noivo,

o insigne D. Nuno de Castro.
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XLVI A vida montañesa 

Prestade agora moita atención ao que vos vou dicir, que é moi impor-

tante -dixo, erguendo a voz, Roi o Bravo-. Entendido, Mendiño?

-Entendido, xefe -asentiu un home de aspecto rudo e malencarado.

-Quero -proseguiu Roi -que este plan, que está moi ben elaborado, saia per-

fectamente. Entendido, Gomo?

-Entendido, xefe -respondeu outro home de non menos temible face. 

-Xa sabedes que a min me gusta facer as cousas ben; así que non pode haber

ningún fallo. Entendido, Lopo?

-Entendido, xefe.

-Vouvos explicar -continuou-, como imos facer.  Imos atracar un home que

ten moito diñeiro. É un home valente, afeito a combater; por tanto, hai

que ir con tento.

Mirou entón cara a outro dos asistentes á reunión e dirixiuse a el con voz

enérxica.

-Ti, o que acaba de incorporarse ao grupo, ¿estasme atendendo? 

-Estou, xefe -contestou D. Nuno, ataviado con outra vestimenta e pro-

visto de arco e de frechas.
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XLVII O convento 

Aavellentada man de frei Afonso Silveira mollou a pluma no tinteiro

e, con movemento pausado e requintada caligrafía, deu comezo ao primeiro

pergamiño da primeira copia da Crónica do conde D. Nuno.

-Xa me comeza a tremer algo a man -dixo para si-. Quizá xa é tempo de

que algún dos monxes novizos me substitúa nesta tarefa.

Frei Afonso, con máis de setenta anos, non puido evitar entón deixarse

esvarar pola aba das lembranzas.

-Desde que ingresei no convento -pensou, emocionado-, con pouco máis de

quince anos, a miña boa letra fixo que o prior me destinase á biblioteca

para levar a cabo tarefas de copista.

O restantes novizos que iniciaran canda el a vida monástica foran envia-

dos a realizar labores agrícolas. Estes últimos constituían unha actividade

importante, pois aseguraban o alimento dos corpos, pero moito menos re-

levante có traballo dos copistas, que aseguraba o alimento dos espíritos.

-Que sería do mundo -continuou meditando -se non existisen os cronistas

e os copistas? As xeracións futuras nunca chegarían a coñecer as gloriosas

fazañas de homes tan insignes coma D. Nuno de Castro. 
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XLVIII A serra 

Un diluvio de frechas comezou a caer repentinamente sobre D. García

e os seus soldados cando atravesaban un clareiro na serra de Penouta.

Ocultos entre os toxos e as xestas, os bandidos de Roi o Bravo tiraban sen

tregua mentres se podía oír a voz do seu xefe inflamándoos cunha afervo-

ada arenga.

-Disparade! Disparade! Non lles deades tempo a que se arrepoñan! 

Aproveitando entón a sorpresa do ataque aéreo, Roi  ordenou a acometida

terrestre.

-Ataquemos agora coa espada!

Mentres os bandoleiros, cun alboroto enxordecedor, se abalanzaban á ca-

rreira contra os seus adversarios, D. Nuno dispoñíase a lanzarlle unha

frecha a un guerreiro de D. García, cando, inesperadamente, un pé esva-

roulle nunha laxe mollada e o proxectil saíu disparado, acertándolle ple-

namente nunha nádega a Roi o Bravo. 

Indignado por aquel traizoeiro golpe, o xefe revirouse cara a D. Nuno. 

-Serás parvo, idiota! Vouche arrear un...

Xusto cando ía rematar a frase, de costas ao inimigo, un dos arqueiros de

D. García acertoulle plenamente na outra nádega. 

-Arrea! -exclamou o ferido-. Xa non sei a quen atender!
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XLIX A igrexa

No devalar da tardiña, a igrexa de Xunqueira, que habitualmente

convidaba ao recollemento e á mortificación, engalanábase esta vez para

recibir alegres festeiros e celebrar gozosas cerimonias.

Cando Lourenzo Regueira, o sancristán, acabou de varrer o lousado do

chan, colleu un pano húmido e comezou a limpar o po dos bancos. Reali-

zaba eses labores con pausados movementos e esmerada dilixencia. A

aquela voda, ían asistir moitos membros das máis relevantes familias no-

biliarias e esas xentes adoitaban mostrar xenerosidade cando acudían a

actos sinalados. 

-Así que mañá tes casamento, Lourenzo -comentoulle un fregués, cando

abandonaba o templo despois de realizar as súas pregarias diarias.

-Pois, si, Mendo. 

-Quédache moito choio por facer?

-Só poñer as flores. Prefiro cortalas e poñelas mañá; así estarán máis vi-

zosas.
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L A derrota 

Humillados e escarnecidos, D. García e os seus guerreiros ían descen-

dendo da serra de Penouta. Coas mans atadas ás costas, despoxados das

súas armas e das suas vestimentas, os vencidos camiñaban en silencio men-

tres os bandoleiros os despedían con comentarios burlescos.

-Volvede por aquí cando queirades -berroulles ironicamente un dos bandi-

dos-. Estaremos encantados de volver vervos.

Un coro de gargalladas xurdiu entre os membros da banda.

-Pero a vindeira vez que veñades -puntualizou outro-, a ver se traedes a

bolsa algo máis chea.

A batalla non tivera consecuencias tráxicas, debido a que os vencedores

se conformaran con espoliar as pertenzas dos vencidos. A pesar diso, aquel

era un día inmensamente triste para D. García. Cando ía acompañado dal-

gúns dos seus soldados, fora atacado por sorpresa, sen darlle tempo a re-

peler a agresión: o terror dos infieis durante décadas en centos de combates

fora derrotado. 

Aquel día, con todo, as desventuras de D. García aínda non tiñan rema-

tado. Aproveitando que se encontraba indefenso, D. Nuno achegouse a el

e asestoulle unha tremenda patada nas nádegas. 

-Así aprenderás a tratarme com respecto!
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LI O Castelo 

Nas cociñas do castelo, o conde de Xunqueira, D. Rodrigo de Trabada,

con voz tremente e fatigada, dirixíase aos criados  sen ocultar a súa in-

quedanza.

-Tedes todo listo para o banquete?

-Todo, meu señor -respondeu o cociñeiro maior.

-Os veados están en adubo?

-Están, meu señor.

-E mandaches traer as troitas?

-Mandei, meu señor.

-E os viños estarán fresquiños?

-Moi fresquiños, meu señor.

-Calculaches ben a comida que fai falta? Eu quero que, no casamento da

miña filla, haxa abundancia.
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LII O novizo 

-Tranquilo, home, tranquilo. En ningún oficio, nace ninguén apren-

dido. 

O home que se expresaba dun modo tan sentencioso era un dos compoñentes

da banda de Roi o Bravo. Botando man dun refrán, intentaba consolar a

D. Nuno, que acababa de iniciar a súa carreira de foraxido cun rotundo

fracaso. 

-Eu -desculpouse, abatido, o conde -non son sirvo para isto. 

O bandoleiro pousoulle entón a man nos ombreiros con paternal aprecio.

-Hoxe non o fixeches ben, pero, co tempo, irás aprendendo o oficio. Mañá

imos dar outro golpe e vas ter unha segunda oportunidade.

-Non -reiterou D. Nuno-. Eu non podo ir; non sirvo para isto.

-Aquí podes asegurar un futuro. Fíxate naquela cadea cunha cruz que leva

Roi na man.

D. Nuno dirixiu a mirada cara ao xefe e recoñeceu ao instante a súa cadea

de ouro, unha xoia pola que sentía un especial afecto, pois viña sendo

transmitida en herdanza polos sucesivos condes de Nogareda desde había

séculos.

-Pero -preguntou D. Nuno, tentando disimular o tremor-, ¿como a conse-

guiu? 

-Oíches falar algunha vez do conde D. Nuno de Castro?

-Algo oín.

-Pois atacamos a comitiva dese canalla. 

-Pero..., ¿por que lle chamas canalla?

-Se ti o coñeceses, ¡aínda lle chamarías cousas moito peores!
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O home fixo unha pequena pausa para calmar a excitación que a simple

mención do nome de D. Nuno lle ocasionaba.

-Eu son Dinís Seoane. Meu pai, Pero Seoane, era o recadador de impostos

de D. Nuno. Cando el finou, eu ocupei o cargo. Nunca vira a D. Nuno,

pero estaba decidido a servilo con tanta lealdade como o meu defunto pai.

Un día, regresando de cobrar os trabucos, fomos asaltados e pediron un

rescate por min. O miserable de D. Nuno negouse a pagalo. Entón uninme

aos bandidos e, a partir daquel momento o meu odio, por D. Nuno foi in-

finito. 
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LIII O traxe

-Señora, canto vos favorece o traxe de noiva! -exclamou Tareixa con

doméstica emoción.

-Pois, se de min dependese -respondeu, arisca, Dª. Berenguela-, regalába-

volo agora mesmo. 

-Pero, señora -exclamou Tareixa, agarimándolle suavemente o brazo-, por

que me dicides iso? Se estades preciosa con el!

-Xa, xa -contestou a moza sen disimular o ton irónico-. Preciosísima!

-Deberiades estar alegre -insistiu delicadamente a serventa-. Mañá, ides

estar preciosa na cerimonia e o voso noivo vai quedar encantado.

-Pois a ver se morre da impresión!

-Ai, señora, non deberiades falar así! É un home de moito mérito e de moito

patrimonio.

-Pois se tanto che gusta, ¿por que non casas ti con el?

102



LIV A noite na serra 

Aserra de Penouta recortaba a negrume dos seus cumes sobre o lumi-

noso fondo do luar.                          

Afeitos á dura tensión dos combates, os bandoleiros gozaban dunhas horas

de paz, só esporadicamente alterada por algún ouveo de lobo ou algún

berro de curuxa. 

Compartindo fogar cos animais montaraces, aquelas xentes fóra da lei ron-

caban placidamente, coa seguranza de que ninguén que non fosen as almas

en pena da Santa Compaña se ía atrever a subir de noite a aqueles pene-

dos.

Ese reconfortante sosego non lograba, con todo, contaxiar a D. Nuno de

Castro, que, devorado pola ansiedade, era incapaz de prender no sono. Re-

volvéndose entre os corpos xacentes, cismaba  nos inesperados acontece-

mentos que lle deran á súa vida unha tráxica viraxe. 

-A esta hora -pensou -a miña prometida estará desesperada, sen saber que

foi de min. Eu teño que saír de aquí como sexa para ir casar con ela!
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LV O CAMIÑANTE 

Os intermitentes cantos dos paxaros mesturábanse cos compasados

golpes de eixada dun labrego que rozaba toxos nun monte cheo de croios,

laxes e penedos. 

-Se pasase alguén -musitou-, tería unha desculpa para falar e folgar algo.

Aínda non rematara a frase cando comezaron a ouvirse polo camiño os

apurados pasos dun viandante. Rabuñado, calmeante e coa vestimenta es-

fiañada, D. Nuno dirixiuse con voz nerviosa ao labrego. 

-Mire. Falta moito para a igrexa de Xunqueira? 

O home detivo o movemento dos brazos e endereitouse paseniñamente.

-Iso -respondeu -depende do que vostede entenda por faltar moito ou

pouco.

Impaciente por chegar ao seu destino, o conde renunciou a unha resposta

precisa para a primeira pregunta e formulou rapidamente unha segunda.

-Algún destes camiños leva ata a igrexa?

-Pois... si que lle leva, si.

-E cal deles teño que coller?

-Pois... calquera deles lle pode valer.

-E por cal chego antes?

-Pois... por calquera deles vai dar moita volta.

D. Nuno sentiu que a súa ansiedade se elevaba aínda máis. Debería ex-

poñer unha nova pregunta coa redacción adecuada para que o seu infor-

mante lle proporcionase, por fin, unha contestación precisa.

-E cal destes camiños me aconsella vostede? 

-Vai vostede ao casamento? 
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-Vou. Que camiño me aconsella? 

-Francamente -advertiulle o home, observando detalladamente a vesti-

menta esfiañada de D. Nuno-, creo que non leva a roupa máis axeitada

para un casamento. 

-É igual. Que camiño teño que coller?

-Igual non é! A un casamento, hai que ir ben vestido. 

-Que camiño teño que coller?

-É vostede un dos invitados?

-Non. Que camiño teño que coller?

-E logo, ¿como vai vostede ao casamento, se non está invitado? 

As respostas daquel home comezaban a converter a ansiedade de D. Nuno

nunha completa desesperación. 

-Mire; non podo perder todo o día falando con vostede! Dígame que camiño

collo!

-Pero, ¿por que está vostede tan apurado?

-Vaime contestar a miña pregunta?

-E vostede vaime contestar a miña?
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LVI  A cerimonia 

As sólidas paredes de pedra da igrexa de Santo Tomé de Xunqueira

eran unha sólida muralla que protexía os devotos  contra a forza da calor

nos días do mediodía. 

A pesar de que unha multitude de flores silvestres decoraba o altar e o co-

rredor central, o débil chorro de luz que deitaban as estreitas ventás  im-

pedía ver aquel efémero xardín en toda a súa cromática diversidade. Os

selectos convidados que asistían á voda podían, non obstante, percibir con

intenso gozo os variados recendos e fragrancias que a aquela hora anega-

ban o sacro recinto.

Nos bancos, todos os presentes gardaban un respectuoso silencio, só re-

pentinamente roto polo unánime coro de voces que comezaron a louvar a

elegancia do traxe da noiva cando esta entrou no templo, collida do brazo

do seu ancián pai.

106



LVII A carreira 

Cunha celeridade asombrosa, o conde chegou correndo á igrexa de Xun-

queira, pero na porta desta, interpúxose a figura de frei Afonso Silveira. 

-Non podes entrar -advertiuno o frade-. Vaise celebrar o casamento de Dª.

Berenguela de Trabada.

-Xa o sei. Eu son o noivo.

-Déixate de chistes. Non podes pasar.

-Son D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

-Un respecto, eh! Non ofendas a memoria de D. Nuno de Castro, que, hai

poucos días, morreu heroicamente en combate. 

-Non morrín! Estou vivo!

O monxe sacou entón un feixe de pergamiños do hábito e, mostrándollo

ao descoñecido, afirmou con rotundidade.

-D. Nuno morreu. Ben claro o di Bernal de Valboa na súa crónica.

-Son D. Nuno e estou vivo!

-Ai, si, ho! -respondeulle o freire cun sorriso irónico-. Vouche crer a ti e

non a Bernal de Valboa, un cronista serio e reputado!

O monxe abriu nese momento o feixe de pergamiños e comezou a ler en voz

alta.

-Era D. Nuno home forte e bravo, de mirar honesto, que, cando saía do
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seu castelo, causaba admiración entre os seus vasalos pola súa gallardía e

pola súa moita fermosura.

O frade detivo a lectura e, tentando ser persuasivo, dirixiuse de novo a D.

Nuno.

-Con todos os respectos e sen ánimo de ofender, ¿ti cres que esta descrición

coincide coa da túa persoa? 

Sorprendido por aquela situación tan inesperada, D. Nuno permaneceu

uns instantes indeciso. De repente, unxido dunha irrefreable ousadía, apar-

tou bruscamente o monxe e entrou no templo xusto no momento no que o

sacerdote facía a solemne pregunta da aceptación en matrimonio. 

-Dª Berenguela -berrou o conde-, son D. Nuno, o voso prometido!

Sobresaltados por aqueles escandalosos berros que interrompían unha ce-

rimonia tan esplendorosa, convidados e contraentes viráronse subitamente

e o noivo mostrou o seu hercúleo corpo e a súa cicatrizada cara. 

-Outra vez ese maldito servo! -exclamou D. García de Andrada, que, cheo

de carraxe, soltou a alianza e desenvaiñou de inmediato a espada.
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LVIII Os irmáns 

D. Älvaro e D. Fernán detiveron o rítmico e sosegado trote dos seus

cabalos ao pasar por diante da igrexa do convento de Xunqueira.

-E logo -preguntou D. Álvaro, dirixíndose a frei Afonso-, ¿que sucedeu

aquí? A que eran debidos eses berros e esas carreiras? 

-Nada importante, señor: un tolo que pretendía facerse pasar polo finado

conde D. Nuno de Castro para casar con Dª Berenguela.

-Hai xente que por casar -respondeu, sentencioso, D. Álvaro -xa non sabe

o que ha de facer. 

-Ten toda a razón, señor -engadiu o frade-; a xente de agora estalle cada

vez máis tola. 
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LIX A fuxida 

D. Nuno de Castro corría de novo perseguido pola ira de D. García,

quen, incapaz de conterse, liberaba a súa indignación cunha longa lista

de improperios.

-Servo miserable! Bandido! Criminal! 

O pánico parecía darlle ás ao conde, que cada vez se ía distanciando máis

do seu perseguidor, pero, de repente, nunha reviravolta do camiño, un

grupo de homes armados cortoulle o paso.

-Roi o Bravo! -exclamou D. Nuno, freando subitamente a carreira e ga-

beando por un outeiro para continuar a fuxida.

-Ah, ladrón! -berroulle fóra de si o xefe dos bandoleiros-. Devólveme a

miña cadea de ouro, ladrón!

-Agarda, servo miserable -bramaba a voz de D. García. 

-Por riba de axudarche, aínda me vas roubar, ladrón! -berraba Roi o Bravo,

arrastrando dificultosamente as nádegas, aínda doídas polas dúas frechas

que lle cravaran o día anterior.
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LX O mensaxeiro 

D. Álvaro e D. Fernán cabalgaban paseniñamente, deixando atrás

as últimas casas de Xunqueira cando  un xinete se detivo ao seu carón.

-Bos días, señores! Poden indicarme cal é o camiño que leva a Nogareda?

-Alí diante -respondeu D. Álvaro, sinalando co brazo-, virade á esquerda

e, media legua despois, á dereita. E, se non é moito preguntar, ¿que vos

conduce alí?

-Traio unha mensaxe real para D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

-D. Nuno finou -aclarou D. Álvaro-. Eu son o novo conde de Nogareda 

-Non lle faga caso -interveu, enérxico, D. Fernán-. O novo conde son eu. 

-Pero, irmán -argumentou D. Álvaro-, aínda seguides con esa teima? 

-Pois -replicou D. Fernán -o mesmo vos digo a vós!

-Perdoade que interrompa -interveu o enviado real-, pero debo transmitir

cantos antes a mensaxe: o Rei quere iniciar unha nova guerra contra os

infieis e quere saber se o conde de Nogareda vai participar.

-Pois -exclamou D. Álvaro -se vós sodes o novo conde de Nogareda,  co-

rrespóndevos a vós ir á guerra.

-Non, non -respondeulle seu irmán-. Á guerra, ide vós, xa que insistides

tanto en que  o novo conde de Nogareda sodes vós! 
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BRAIS OLVEIRA
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I O ROUBO               
Hai persoas que consideran que a súa vida é de gran interese

para o resto da humanidade. Relatar a súa rutina diaria en artigos
xornalísticos ou programas de televisión constitúe a súa principal
ocupación e fonte de ingresos. 
Non era ese o caso de Brais Olveira. El era plenamente cons-

ciente de que a gran maioría dos seres humanos teñen existen-
cias insípidas que cómpre adozar con abundantes doses de
humor. Esa árida monotonía era a causa da devoción que sentía
polas novelas de detectives. Nelas, podía achar as emocionantes
aventuras que a realidade cotiá lle negaba. Así pois, un día alu-
gou un local en Compostela e colgou un letreiro. 

Algunhas amizades de Brais consideraron que o cartel era ex-
cesivamente longo; outras, excesivamente pretensioso; as res-
tantes, que as dúas obxeccións eran acertadas.
A axencia contaba cun único detective, pero era preferible utilizar
o plural para darlle unha imaxe de maior solvencia. Durante os
seis primeiros meses, o risco máis grave ao que Brais se tivera
que enfrontar fora o de ser desaloxado por non pagar o alugueiro,
xa que ninguén traspasara o limiar da porta.  
Xa comezaba a barallar a posibilidade de ter que pechar, cando
unha tarde apareceu a primeira clienta. Alba Souto, a muller que
chegara había pouco ao despacho, andaría polos corenta anos
e vestía con aire informal, aínda que coidado.
-Así que –concluíu Brais despois de escoitar as primeiras pala-
bras dela -o libro que lle roubaron achega datos históricos rele-
vantes.
-Así é. Segundo o historiador Paulo Orosio, no ano 22 a. C., no
monte Medulio, refuxiouse unha multitude de habitantes prerro-
manos, perseguidos polos invasores romanos. Incapaces de de-
rrotar aos invasores, preferiron suicidarse antes que renderse,
pois, como vostede sabe, os prisioneiros de guerra eran conver-
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tidos en escravos.
-Unha actitude moi heroica.
-Unha inmolación épica, como a de Numancia ou a de Sagunto
–proseguiu a muller-. Algúns historiadores sitúan o Medulio nas
Médulas; outros, na serra dos Ancares; outros, no monte Aloia...
-E agora, co seu achado, quedaría demostrada a súa situación
definitiva.
-Efectivamente. Unha copia dun libro de Paulo Orosio, ata agora
descoñecida e encontrada por min na igrexa de Veascón, esta-
blece a situación nesa vila.
Brais volveu pousar a mirada sobre o xornal. Nas páxinas cultu-
rais, aparecía unha fotografía de Alba e a reprodución dun frag-
mento en latín. Leuno en voz alta, lembrando por un momento os
innunerables desgustos que, na súa adolescencia, lle causara a
indescifrable lingua de Virxilio.
-”Nam et Medullium montem Minio flumini inminentem, circa vilam
Viasconem et vilam Brigantem, in quo se magna multitudo homi-
num tuebatur, per quindecim milia passuum fossa circumsaeptum
obsidione cinxerunt.”
-En efecto –traduciu Alba-, asediaron o Monte Medulio, que se
ergue poderoso sobre o río Minio, preto da vila de Veascón e da
vila de Bergante, no que gran multitude de homes se defendía,
unha vez que foi rodeado por un foso de quince mil pasos.
A muller fixo unha breve pausa e, despois, continuou.
-Segundo algúns especialistas, o río “Minio” non sería o actual
Miño, senón o Sil. A palabra latina “minius”, que significa “verme-
llo”, aludíría á cor das augas. Veascón e Bergante están preto do
Sil. Como ve, todo encaixa.
Abriu o bolso e entregoulle un avultado sobre ao detective.
-Aí lle deixo unhas fotografías dos textos.
-Por que acode vostede a min? Ten que presentar a denuncia no
xulgado.
-Fíxeno, pero ese libro demostraría que na vila de Veascón hai
un depósito arqueolóxico prerromano de grande valor. Iso impli-
caría a paralización de obras e afectaría a moitos intereses. 
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-E cando se produciu o descubrimento?
-O pasado venres, día 26. Estiven un tempo investigando na
igrexa de Veascón e, cando tiven a certeza da localización do
Medulio, vin a Santiago falar cunha profesora universitaria, pero
estaba de viaxe. O sábado á mañá, regresei a Veascón e o libro
xa desaparecera. Menos mal que tivera a precaución de facer as
fotografías. Con elas, presentei a denuncia.
-Vostede comentara con alguén o seu achado?
-Asegúrolle que ninguén o sabía. 
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II A VIAXE            
A estrada ía serpeando entre os piñeirais, como unha liña tatuada
na epiderme da paisaxe. O coche de Brais Olveira esvaraba
sobre o asfalto e, ás beiras deste, a quietude das árbores e das
xestas presaxiaba un día caloroso naquela mañá de xullo na que
as vacas pacían sosegadamente.
O automóbil enfiou unha reviravolta e, ao saír desta, apareceu

Veascón. A vila era un pequeno núcleo de casas de cantaría ro-
deado dun groso anel de chalés e de mansións de cores recha-
mantes que se estendía ao longo do val, pero que tamén
gabeaba cara ao monte. 
As vivendas antigas, con ventás de madeira e balcóns de ferro,
contrastaban coa caótica diversidade de estilos das novas cons-
trucións, onde unha cromática variedade de deseños, traídos dos
lugares máis distantes, era testemuño de emigracións antigas e
recentes. O sol, levitando sobre os tellados, espellaba nas pisci-
nas e a presenza dalgúns guindastres xigantescos indicaba cla-
ramente que aquela era unha vila en expansión.
Brais estacionou o vehículo e, ao descender, bateu co tacón no

chan con solemnidade. Baixo as laxes das rúas e baixo aquelas
hortas de raquíticos repolos, durmían quizá o sono eterno os ha-
bitantes do Medulio, os seres indómitos dos que con tanta paixón
falaba Alba Souto. 
Ela soñaba cun achado que cambiaría a historia. Veascón con-

verteríase nun centro de peregrinación laica a onde todas as per-
soas que amaban a liberdade acudirían a renderlles un tributo de
admiración a aqueles míticos homes e mulleres que preferiran a
morte antes que a escravitude e que, moitos séculos despois, se-
guían sendo un luminoso facho para a humanidade.
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III ELOXIO DA TABERNA                 
Brais Olveira era un apaixonado defensor das tabernas como

fonte de coñecemento antropolóxico. Máis alá de sondaxes e
doutros estudos demoscópicos, a mellor maneira de coñecer a
opinión colectiva dunha vila é entrar nunha taberna.
A taberna é unha ágora onde calquera pode disertar ante unha
audiencia receptiva; un territorio de liberdade onde cada persoa
desabafa as súas frustracións e exterioriza os seus desexos; un
lugar máxico onde todos se senten unxidos dunha infalible sabe-
doría que os capacita para opinar sobre a máis ampla variedade
de temas; un espazo de tolerancia onde con suma facilidade se
entaboa conversa sen obrigación de medir cada xesto e cada pa-
labra.
Foro e mercado a un tempo, circo e ateneo, a taberna é a super-
ficie máis polivalente e mellor aproveitada. Alí os gandeiros acor-
dan as súas transaccións, os tafures celebran os seus triunfos,
os casanovas relatan as súas conquistas e todos pontifican fer-
vorosamente, transitando do fútbol á política, da medicina á me-
cánica e da devoción á luxuria. 
E toda aquela heteroxénea comunidade está sabiamente gober-
nada polo taberneiro, ese home enciclopédico que compendia
maxistralmente a sabedoría máis esencial, exercendo de psica-
nalista, asesor financeiro, experto xurídico e consultor sentimen-
tal. 
Afastado da formalidade protocolaria das clínicas e dos despa-
chos, o taberneiro é un profesional que recibe sen cita previa nin
horario, que atende sen bata nin gravata (ataviado simplemente
cun mandil engraxado) e que  formula un lúcido diagnóstico sobre
calquera problema, expresándose nunha linguaxe comprensible,
moi distante do vocabulario inescrutable que empregan médicos,
psiquiatras e avogados.
Todas esas reflexións pasaban pola cabeza de Brais cando unha
voz soou ás súas costas.
-O seu café cortado, señor.
-Ten vostede un bo local –dixo o detective, virándose -e esta debe
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ser unha boa vila para facer cartos.
Brais percibiu que a face do taberneiro se tensaba e volveu in-

tervir.
-Tranquilo. Estou de paso na vila; non lle vou facer competencia. 
O home respirou sonoramente e pousou a bandexa no mostra-

dor, disposto a non escatimar tempo nin informacións.
-Ata agora, aquí podíase facer cartos; había moito movemento
na construción, pero agora as cousas empeoraron moito. Oiu
falar de que van paralizar un edificio? 
-Algo oín. 
O taberneiro achegouse a un extremo do mostrador e colleu un

xornal.
-Mire aí. Unha tal Alba Souto di que en Veascón houbo non sei
que duns que se mataron no ano de María Castaña e non quere
que se constrúan casas. Eu teño un soar que me custou moitos
cartos e non estou disposto a perdelo. 
Un dos clientes, que devoraba un xornal deportivo nunha das

mesas, ergueu tamén a voz.
-E eu teño tres soares. Como vexa esa muller por aquí, voulle ao
lombo!
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IV O CUARTEL  
O cuartel de Veascón situábase na parte máis elevada da vila.

Nos días de inverno, o vento fungaba con forza, dándolle ao edi-
ficio un aire de fortaleza inexpugnable. 
Construído na década dos cincuenta, a deterioración causada

polo paso do tempo resultaba evidente. O solemne letreiro da en-
trada, “Todo pola patria”, fora progresivamente descoloríndose e
perdendo a aura épica de antano. 
“Todo pola patria” podía ser o comezo dunha arenga de incitación
ao heroísmo máis abnegado. A frase, non obstante, presupoñía
unha xenerosidade sen límite, algo desacorde co espírito dos
novos tempos, caracterizados pola exactitude.  
Na era da astronáutica e da informática, a distancia xa non se

calculaba en imprecisas leguas. A superficie xa non se expoñía
en confusos ferrados, unidade que variaba sensiblemente de ex-
tensión segundo a aldea onde se situase a leira. “Dalo todo” era,
pois, unha promesa indefinida, algo xa só usual nas telenovelas,
nas que os amantes se mergullaban en paixóns desmedidas. 
Todas as cousas tiñan un prezo e ningún vendedor o pedía “todo”
polo seu produto porque non ía encontrar ningún cliente disposto
a darllo. Os veasconeses eran, ademais, reacios a valorar a patria
na súa totalidade, debido a que estaban moi habituados a valo-
rala por partes. Calquera veciño ou veciña de Veascón era capaz
de indicar o valor exacto dun soar ou dunha leira, pero tería serias
dificultades para establecer o valor dese conxunto de leiras e de
soares que se agrupaban baixo a denominación colectiva de pa-
tria.
Se as hipóteses de Alba Souto se acababan confirmando, Veas-
cón tería sido, en tempos remotos, un lugar efemeramente habi-
tado por xentes indómitas que tiñan a liberdade como valor
supremo. O tempo, non obstante, nunca pasa en balde e, así
como a flor máis luminosa acaba murchando, aquela esplendo-
rosa bravura de antano semellaba terse apagado para sempre. 
As persoas que Brais vía agora camiñando polas rúas, mercando
nas tendas ou bebendo nas tabernas, non parecían axustarse á
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estampa heroica daqueles habitantes primitivos que con tanto en-
tusiasmo describía a aqueóloga.
Ademais, tampouco podía atribuírselles ao veasconeses actuais
falta de afecto polos seus ancestros. Como ben aclaraba Paulo
Orosio, as xentes do Medulio optaran pola inmolación colectiva.
Iso trouxera como consecuencia que aquela natureza indómita
se extinguise sen poder ser transmitida como herdanza xenética. 
O Medulio do século I a. C. era un monte asediado por invasores
sen clemencia. O Veascón do século XXI, non obstante, seme-
llaba unha vila apracible cuxos habitantes non tiveran a inmensa
sorte dos seus antepasados, pois ningún centurión romano lles
ía dar un ultimato drástico, a morte ou a escravitude, regalándo-
lles dese modo unha magnífica oportunidade de poder pasar á
historia. 
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V A IGREXA 
A igrexa de Veascón era uha pequena construción románica, so-
lidamente chantada á sombra de dúas acacias centenarias e ro-
deada polo cemiterio.
Brais Olveira achegouse ata a parede que circundaba o recinto

e, desde a cancela, viu que o templo estaba pechado. Preto de
alí, case ao carón do muro, unha casa antiga tiña todas as pro-
babilidades de ser a reitoral. Camiñou algúns pasos ata acadar o
edificio, petou na porta entreaberta e, case de inmediato, ouviu
unha voz desde dentro.
-Pase, pase, que agora vou atender. 
Un ruído de cacharros de louza e auga correndo transmitía cla-
ramente que o párroco andaba ocupado en faenas domésticas.
-Se vén para unha misa ou un cabodano -volveuse oír a voz-,
este mes teño todo completo.
A crise económica non parecía afectar á demanda de servizos

relixiosos, proba evidente de que os seres humanos non son tan
materialistas como se adoita crer. En caso de verse ante o dilema
de escoller entre gastar os cartos nun traxe ou nun funeral, as
persoas optaban por satisfacer as necesidades dos defuntos
antes que as dos vivos.
Brais permaneceu calado ata que, algúns minutos despois, apa-
receu o cura, secando as mans cun trapo e ataviado cun mandil
de cores que lle vertía unhas pingas de alegría sobre a tenebrosa
sotana.
-Boas tardes. Desculpe que o moleste. Son Brais Olveira e, por
encarga de Alba Souto, estou a investigar o roubo do libro. 
-Aínda que se trate dun libro pagán –respondeu o clérigo-, un
roubo nun lugar sagrado é algo moi grave.
Don Severo Pazos era un home de avanzada idade. Levaba moi-
tos anos naquela parroquia e estaba consternado polo suceso.
Decatábase de que actuara cunha excesiva inxenuidade. Daba
por feito que quen acudía ao templo viña coa louvable intención
de arrepentirse dos pecados cometidos e non co malvado afán
de cometer outros novos.
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VI VOCES DE VEASCÓN 
Era ese o título do programa diario de entrevistas da televisión

local.
O decorado que servía de fondo á imaxe do xornalista e dos en-
trevistados era un enorme escudo da vila, coa súa igrexa romá-
nica como icona principal. O locutor, Cándido Mouro, era un home
alto e voluminoso que superaba a cincuentena. Vestido de forma
impecable, recibía sempre as persoas invitadas cun amplo so-
rriso.
-Hoxe, cábenos a inmensa honra de contar coa presenza do
home sobre quen recae o mérito de que Veascón sexa unha vila
totalmente segura desde hai dez anos.
Fixo unha pequena pausa e, dirixíndolle a mirada ao seu convi-

dado, proseguiu.
-Sarxento Damián Pereiro, moitas grazas por ter a xentileza de
aceptar a invitación a compartir uns momentos connosco e coa
cidadanía de Veascón. 
Damián Pereiro, vestido igualmente cun elegante traxe, corres-

pondeu cun sorriso benevolente e unha frase de cortesía. 
-Que balance fai vostede, sarxento, destes dez anos ao cargo da
seguranza da nosa vila?
-Ben, a min, non me gusta gabarme, pero os datos falan por si
sós. Nin un só delito nestes dez anos. Eu podería explicarlle á ci-
dadanía de Veascón o complexo mecanismo de seguridade que
fixo posible estes resultados espectaculares, pero non creo que
sexa necesario. Á fin e ao cabo, a cidadanía quere eficacia, non
discursos.
-Evidentemente, sarxento. Estes dez anos falan por si sós da
existencia dun dispositivo de seguridade dunha eficacia asom-
brosa que fai que os cidadáns de Veascón poidan cada día pa-
sear despreocupados e cada noite, durmir tranquilos. 
Cándido Mouro volveu facer unha breve detención, algo que

adoitaba realizar cando consideraba que lle acababa de saír al-
gunha frase especialmente profunda.
-Os veciños e as veciñas de Veascón -continuou -saben que a
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custodia da vila está nas mans dun home cunhas capacidades
excepcionais, un profesional inigualable que está facendo un
labor admirable e que, por moitas medallas que chegue a recibir
ao longo da súa vida, nunca será o suficientemente loado e re-
compensado. 
O locutor gardou de novo uns instantes de silencio para incre-

mentar a  solemnidade das súas palabras. Despois, alzou leve-
mente a cabeza e proseguiu. 
-Agora, o sarxento Damián Pereiro ten ante si un novo desafío.
El vai resolver este primeiro delito despois de dez anos: o roubo
dun libro histórico de gran valor na igrexa da vila. Todos os cida-
dáns e as cidadás de Veascón temos a total certeza de que vai
resolver este asunto co maior rigor profesional e a máxima cele-
ridade.
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VII A BIBLIOTECA 
Aquela mañá de xullo o sol golpeaba sen clemencia. Cando o

reverendo Severo Pazos abriu cunha enorme chave a porta do
templo, Brais Olveira experimentou un intenso gozo: as paredes
de pedra destilaban unha frescura que aliviaba a pel como un cal-
mante bálsamo.
-Estou vendo, D. Severo, que esta igrexa ten moi bo aspecto.
-Foi restaurada hai só uns meses, a excepción das ábsidas, que
quedaron para máis adiante.
Os pasos dos dous homes resoaron sobre as lousas mentres

atravesaban o corredor central da igrexa, aromatizada polo olor
a cera e a incenso. Ao chegar ao altar, o clérigo abriu a porta da
ábsida na que estaba instalada a sancristía, ocupada no seu la-
teral esquerdo por unha libraría de madeira centenaria sobre a
que descansaban un grande número de volumes.
-Sinceramente, non agardaba que esta biblioteca fose tan
grande.
-A explicación é sinxela. Sabe vostede algo de Mendizábal, aquel
ministro de Isabel II?
-O que sabe calquera: que realizou a desarmortización dos bens
eclesiásticos en 1835.
-Efectivamente. Pois, en 1836, un monxe que se vira obrigado a
abandonar o convento a consecuencia dese feito, estableceuse
nesta parroquia traendo consigo parte da biblioteca conventual. 
-Por certo, D. Severo, ¿Alba Souto comentou con vostede nal-
gunha ocasión que asunto concreto estaba investigando?
-Nunca. E comprendo perfectamente a súa discreción: a locali-
zación do Medulio é un achado de excepcional importancia e, por
tanto, resulta lóxico que non tivese comentado nada ata ter a cer-
teza de que a hipótese dela tiña fundamentos sólidos.
Brais xuntou as palmas das mans e alzounas ata tocar os labios
cos dedos polgares. Lembrou entón que as sospeitas de Alba
Souto ían encamiñadas cara aos promotores inmobiliarios, xa
que o descubrimento do Medulio ía supoñer a paralización da
construción dalgúns edificios. 
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Había, con todo, un punto débil naquela hipótese. Se ninguén
coñecía o descubrimento de Alba, ¿como era posible que algún
promotor  se sentise ameazado polas investigacións da arqueó-
loga e decidise roubar o libro?
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VIII O VALOR 
Brais Olveira achegouse aos andeis onde repousaban aqueles

códices baixo unha visible capa de po. Despois, dirixiulle unha
mirada xeral á estancia, inventariando mentalmente os restantes
mobles: un baúl, un confesionario, unha mesiña de lectura cun
flexo e unha papeleira. Revolveu nesta e extraeu unha bolsa
cunha caixa de cartón. 
-É a embalaxe dunha cámara fotográfica que trouxo Alba –acla-
rou o clérigo. 
-Segundo me contou Alba, D. Severo, vostede díxolle que non
podería sacar os libros da biblioteca e que, despois de usalos,
debería sempre retornalos ao seu lugar no andel.
-Certo. Son moi estrito coa orde. Esta biblioteca ten un gran valor
e eu son o encargado da súa custodia. O de consultar os libros
aquí é unha regra que aplico tamén comigo mesmo.
-Podería dicirme onde estaba situado o libro roubado?
O abade sinalou cara a un recanto do andel máis elevado da li-

braría. Brais aproximouse para ollalo de preto. Todos os volumes
daquel extremo tiñan amplas zonas ennegrecidas.
-Hai humidade na sancristía?
-Non, pero hai un par de meses, houbo unhas pingueiras no te-
llado e molláronse todos os libros de aí.  Sequeinos nun radiador,
pero quedáronlles as manchas negras.
Brais volveu recorrer coa mirada toda a extensión da libraría, fa-
cendo un xesto de admiración coa cabeza.
-Intúo -interveu o párroco -que se sorprende de encontrar aquí
tantos libros clásicos. Creríame vostede se lle dixese que os lin
todos? 
Un pouco de adulación podía favorecer a locuacidade do seu in-
terlocutor e Brais non desaproveitou a ocasión.
-Entón, sobre cuestións clásicas, non será prudente discutir con
vostede.
-Ben, ultimamente polos meus problemas da vista, teño moi
abandonada a lectura. 
-Á parte de Alba Souto, ¿estiveron aquí outros investigadores?
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-Alba foi a única. Esta é unha biblioteca importante, pero o seu
fondo bibliográfico nunca foi divulgado. É un traballo que queda
pendente para quen veña despois de min.
O detective sacou un pequeno caderno do pantalón  e procedeu
a anotar algúns datos antes de proseguir coa conversa. 
-Dígame, D. Severo, o libro de Paulo Orosio, ademais do seu
valor histórico, ¿tiña tamén valor monetario?
-Desde logo! É un libro medieval con ilustracións feitas en ouro.
Supoño que xa coñocerá os informes da UNESCO, que afirman
que o comercio ilegal de bens culturais é moi florecente e propor-
ciona un elevado lucro.
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IX OS VISITANTES 
Brais Olveira consideraba que, na investigación que estaba ini-

ciando, a vía máis adecuada para obter información era afagar
os interlocutores, transmitíndolles a idea de que a súa colabora-
ción ía ser imprescindible para a resolución do caso. Eles non
eran sospeitosos, parte do problema, senón informantes, parte
da solución. 
-Segundo me contou Alba –sinalou Brais-,  ela saíu con vostede
da igrexa o venres ás dúas da tarde, deixando o libro no andel.
Cando ela regresou o sábado ás dez da mañá, o libro desapare-
cera.
-Certo –asentiu o cura-. Ela veu o sábado pola mañá pedirme a
chave e, ao pouco, volveu á reitoral para dicirme que roubaran o
libro.
Brais dirixiulle unha mirada circular ás paredes e ao exiguo mo-
biliario. Un recendo penetrante impregnaba o aire.
-Estiveron vernizando o mobiliario recentemente?
-A semana pasada estivo un ebanista pulindo e vernizando al-
gúns mobles.
-E o venres, ¿tamén estaba?
-Tamén
-Como se chama?
-Álvaro Fontes. Ten o taller a varios quilómetros da vila.
-A igrexa, ¿adoita estar aberta habitualmente?
-Só cando hai oficios relixiosos. O resto do tempo, está pechada.
Só estivo aberta eses días nos que estivo Alba.
-D. Severo, seríame de gran axuda fixar con precisión o momento
no que houbo constancia de que o libro desaparecera. Polas súas
palabras, deduzo que vostede non soubo do roubo ata que llo co-
municou Alba; por tanto, vostede non veu pola sancristía en todo
o venres nin antes das dez do sábado.
-Pois non; non lle estiven por aquí. Xoves e venres, pola tarde,
nunca paso pola igrexa; vou atender dúas parroquias veciñas.  
-E o venres pola tarde, á parte do ebanista, ¿sabe se estivo al-
guén máis?
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-Pois non lle sei. Ás veces pode aparecer algún fregués para en-
cargar unha misa, aínda que case todo o mundo sabe que, a
tarde do xoves e do venres, estou noutras parroquias. 
-De todas maneiras, supoño que haberá algunha outra persoa
que veña pola igrexa con frecuencia. Non sei, algúns devotos...
-Os que adoitan estar con bastante frecuencia son o sancristán
e o enterrador, pero a min resúltame incómodo pensar que lle
estou dando unha listaxe de sospeitosos.
-Eu non lles chamaría sospeitosos, senón posibles informantes.
-Xa, pero non deixa de resultar molesto sinalar alguén cando hai
un delito por medio.
-Teña a conciencia tranquila. Eu non vou interpretar que está si-
nalando ninguén. Por certo, interésame ter claro se alguén tiña
acceso á igrexa; á parte de vostede, ¿hai algunha outra persoa
que teña chave?
-Ninguén. De feito nunha ocasión, extraviei a chave e, ese día,
¡tivemos que facer a misa fóra en pleno inverno!
-E, nos días anteriores ao roubo, viu alguén estraño rondando
por aquí?
-Absolutamente ninguén. Asegúrolle que non acabo de entender
nada deste caso. Cando veu a Garda Civil en busca dalgún indi-
cio, comprobou na miña presenza que non había ningunha pe-
chadura forzada. O ladrón tampouco puido ter entrado polo
tellado, xa que lle puxemos unha placa de cemento cando fixe-
mos a última restauración.
Brais alzou a vista. A única ventá da sancristía era un estreito

tragaluz, polo que non cabería nin un rapaz. 
-Ademais desta fiestra, ¿o templo ten máis ventás?
-Ten unha na fachada que dá á tribuna, pero se está pensando
na posibilidade de que o ladrón entrase por ela, pode descartala.
A ventá ten unha reixa de ferro a carón do cristal.
Brais Olveira permaneceu algúns momentos en silencio, anali-

zando mentalmente as informacións que acababa de recibir. 
-Así que vostede, D. Severo, non ten constancia de que, durante
o tempo no que estivo Alba, houbese alguén que se interesase
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polos libros da sancristía.
-Mire, Brais, a xente que vén por aquí sabía que Alba era arqueó-
loga, pero a maioría  nin sequera sabe pronunciar a palabra nin
o que significa. Élle boa xente, pero, sen ánimo de ofender, nada
interesada pola cultura clásica. 
O detective fixo un aceno de desconformidade con aquel comen-
tario. As valoracións demasiado esquemáticas sobre as persoas
podían acabar levando a conclusións erróneas. 
Na vida, hai persoas que finxen saber máis do que saben e ou-

tras que finxen ignorar máis do que ignoran. Baixo a carauta de
individuo corrente, podía agocharse un erudito ladrón ou ladra de
bens culturais perfectamente informado do valor de cada peza.
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X O CABO VAQUEIRO 
O cabo Pastor Vaqueiro petou na porta dun despacho e, tras re-
cibir a debida licenza desde o interior, entrou e saudou marcial-
mente.
-Ben, cabo –dixo o sarxento Damián Pereiro, erguéndose da ca-
deira-, cómpre resolver con rapidez o roubo na igrexa.
-Desde logo, sarxento.
Damián Pereiro deu algúns pasos polo local e situouse fronte á

ventá, de costas ao seu subordinado.
-Como ben sabe vostede, cabo, nos dez últimos anos, o tempo
que levo eu á fronte deste cuartel, non houbo ningún delito contra
a propiedade en Veascón.
-Certo, señor.
-Resulta innecesario dicir que esa asombrosa seguridade na
nosa vila débese exclusivamente ao meu excepcional labor de
prevención do delito.
-Evidentemente, señor.
-Pero, un xefe eficaz debe ser capaz, tanto de previr o delito,
como de resolvelo cando este acontece, como acaba de ocorrer
co roubo da igrexa.
-Claro, señor.
-Estiven consultando o noso arquivo de individuos con antece-
dentes e decidín interrogar algúns que poden estar implicados no
roubo. Vostede vaime acompañar.
-Moi ben, señor.
-Se quere saír de cabo e ascender, ten que comezar a aprender
como se fan as cousas.
-Moi ben, señor. 
-Comezaremos por Pedro Lamas, coñecido nos ambientes deli-
tivos como o Peludo.
-Desculpe, señor, pero considero pouco probable que Pedro
Lamas teña algunha relación con este roubo.
-Se ese individuo ten ou non relación co roubo non é asunto seu.
Vostede é un simple cabo e o que ten que facer é cumprir ordes.
Se quere saír de cabo e ascender, ten que comezar a aprender
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como se fan as cousas.
-Perdoe, sarxento –alegou o cabo, baixando a mirada-, pero sigo
opinando que a súa implicación é pouco probable.
O sarxento ergueu a voz, sen ocultar a indignación, ante aquela
actitude insurrecta.
-Cabo, vostede é un subordinado e o seu deber como subordi-
nado é cumprir ordes, non dar opinións. Se quere saír de cabo e
ascender, ten que comezar a aprender como se fan as cousas. 
-Probablemente, señor.
-Entón, ¿a que se debe esa obstinación en que Pedro Lamas non
ten implicacións no roubo?
-Porque Pedro Lamas, sarxento, hai cinco anos que morreu.
Damián Pereiro quedou paralizado. Tivo que transcorrer case un
minuto antes de volver dirixirse a Pastor Vaqueiro.
-Pois ese é un dato relevante, cabo. Por que non mo comunicou
antes? O seu deber como subordinado é achegar datos. Se quere
saír de cabo e ascender, ten que comezar a aprender como se
fan as cousas. 
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XI ANTÍA PAZOS 
Antía Pazos traspasaba lixeiramente a fronteira dos trinta e re-
xentaba Fashion, o salón de estética e peiteado con máis presti-
xio en Veascón.  
Hai quen cre que a beleza alcanza o seu punto cenital na moci-
dade e todo o devir posterior é inevitable declive. Tamén hai quen
opina, non obstante, que a beldade se incrementa coa aparición
da prudencia e da sabedoría que as persoas adoitan adquirir
cando atravesan a fronteira dos trinta anos. Iníciase nese mo-
mento unha etapa de lucidez intelectual e de serenidade anímica
que comeza cando remata a loucura xuvenil e remata cando co-
meza a demencia senil. 
Era, pois, a de Antía Pazos, unha beleza sosegada, distante das
belezas que agroman na adolescencia, período vital no que o
afán de diferenciación e de rebeldía con respecto ás xeracións
precedentes leva os rapaces e as rapazas a furar dolorosamente
no seu corpo, invadíndoo de aros e de tatuaxes, na procura dun
canon de fermosura primitivo que  maltrata un organismo creado
para o gozo. 
Grazas á excelencia profesional e á seriedade no trato coa clien-
tela, o salón de estética e peiteado Fashion fora gañando adep-
tos. A aquel local, acudía mensualmente toda a mocidade e a
gran maioría dos homes e mulleres que, distantes xa desa etapa
vital, mantiñan unha perseverante loita contra os crueis estragos
causados polo paso do tempo.
Con tintas, espumas, cremas e ampolas, Antía Pazos coloreaba
canas, ocultaba calvas, aclaraba manchas e paliaba engurras;
todas elas, síntomas evidentes do comezo da doenza incurable
da senectude.
Desde o principio da historia, o ser humano percibira como unha
maldición o poder destrutor do tempo, que lle ía amputando pro-
gresivamente ás persoas a súa fortaleza e os seus encantos.  A
busca do elixir que fixese permanente a efémera xuventude fora
desde desde sempre un dos obxectivos da ciencia. 
Por iso, aínda que en aparencia rexentar un salón de estética e
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peiteado era unha  profesión común, en realidade, Antía Pazos
desenvolvía unha actividade de transcendencia suma: atrasar e
ocultar a vellez, ese destino final do que todos os humanos are-
laban fuxir e ao que todos, inexorablemente, estaban condena-
dos. 
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XII O CEMITERIO         
O sol comezaba a petar na ventá do cuarto e Brais sentiu que

aqueles raios o estaban convidando a erguerse do leito. Gustá-
balle a sedutora luminosidade estival que, como un poderoso
imán, o arrincaba da casa para levalo a deambular polas rúas. 
Almorzou con calma e dispúxose a iniciar a nova xornada. A te-
oría dun roubo levado a cabo por traficantes de bens culturais se-
guíalle parecendo máis verosímil que aqueloutra que colocaba
os promotores inmobiliarios como principais sospeitosos.
Abandonou o hostal e atravesou sosegadamente a vila. As per-
sianas dos comercios aínda empezaban a elevarse cando che-
gou ao cemiterio, un amplo recinto que circundaba a igrexa. 
Foi bordeando o templo, que dispoñía dunha porta lateral cara

ao leste. Achegouse e reparou na pechadura. Debía levar moitos
anos sen abrir porque estaba totalmente cuberta de mofo. 
Algúns pasos máis adiante, un home subido nunha estada pro-
cedía a limpar a parte frontal dun nicho. En canto se decatou da
chegada de Brais, o enterrador detivo o seu labor. Pola rapidez
con que descendeu da estada, era obvio que estaba desexando
que aparecese alguén para desfrutar do sinxelo pracer da con-
versa.
-Vexo que anda atarefado –dixo Brais buscando o modo de iniciar
o diálogo.
-Xa ve. É ao que pode aspirar calquera home honrado: ter traballo
no seu oficio. 
A morte duns era a vida doutros. Esa era a lei máis clara da na-
tureza. Aquel home realizaba o seu labor sen complexos, admi-
tindo con total normalidade o que outros profesionais ocultaban
por afán de prestixio social. 
-Son Brais Olveira e estou investigando o roubo da igrexa. Se
vostede me dese algúns datos, seríame de moita axuda. 
-Pois estoulle á súa completa disposición.
-Dígame, ¿desde cando leva realizando aquí a súa actividade
profesional?
-Desde sempre. Meu pai era enterrador, meu avó era enterrador,

136



meu bisavó era enterrador... ¡A miña vida transcorreu no cemite-
rio!
Brais precisaba gañar a confianza dos seus interlocutores. O in-
terrogatorio non podía consistir nunha sucesión continuada de
preguntas capciosas. Debía intercalar tamén algún comentario
amable.
-Así que procede vostede dunha dinastía de enterradores.
-Aquí iso élle moi habitual. O pai do empregado da funeraria
tamén era empregado da funeraria; o pai do sancristán tamén
eran sancristán.
O home baixou a voz para adoptar un ton de confidencia e sorriu
picaramente.
-Mesmo hai quen di que o pai do cura... ¡tamén era cura!
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XIII OS INDICIOS 
A primeira tarefa do investigador é buscar o móbil do delito. Neste
caso, parecía claro que o móbil era económico. As sospeitas
sobre a autoría do roubo apuntaban cara a dúas clases de per-
soas:  promotores inmobiliarios e traficantes de bens culturais. 
As fundadas obxeccións á primeira hipótese traían como conse-
cuencia o fortalecemento da segunda. De todos os xeitos, tanto
nunha conxectura como noutra, era importante saber que per-
soas estaban no lugar dos feitos no momento de se produciren.
Indagar ese dato ía ser a segunda tarefa do detective.
-Vostede –díxolle Brais ao sepultureiro-, por razóns de oficio, ten
que estar  moitas veces aquí no cemiterio.
-Claro, claro. Case todas as semanas hai algún enterro. 
-Dígame, ¿hai algunha persoa que veña con moita frecuencia
pola igrexa?
-Home, quen vén con moita frecuencia pola igrexa... ¡é o cura!
Brais decatouse de que tivera a inmensa fortuna de dar cun in-

formante digno de creto, un home observador que contestaba es-
tritamente ao que se lle preguntaba. 
O detective esvarou os dedos sobre o queixelo, meditando sobre
aquela importante revelación que acababa de obter e propúxose
encamiñar o interrogatorio coa maior sutileza posible.
Non podía causar a impresión de que partía de cero, descoñe-

cendo todos os datos do caso. Debía dar por feito que el xa dis-
poñía dun caudal abundante de informacións que necesitaban
ser confirmadas por unha segunda fonte. Fíxose o sabido por
saber. Era ese un refrán que escoitara algunhas veces na co-
marca bañada polo río Ulla e agora dispoñíase a comprobar a
súa utilidade.    
Esa ía ser a estratexia: realizar unha afirmación temeraria, agar-
dando que o interrogado ratificase algo supostamente xa coñe-
cido polo interrogador.
-Eu xa sei –proseguiu Brais -que unha das persoas que adoitaba
andar frecuentemente por aquí coñecía moi ben o valor do libro.
-Eu, desde logo, non lle sabía nada –respondeu o enterrador-.
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Quen lle falaba moito coa señora Alba era o sancristán. Seguro
que el non pasaba sen sabelo!
-Aquí, entre nós, ¿observou algo estraño estes días na conduta
do sancristán?
O home ladeou a cabeza, dando a entender que aquela pregunta
non era do seu agrado. 
-Mire, a min non me gusta falar mal da xente!
-Eu –aclarou Brais, acompañándose dun xesto persuasivo -non
lle estou pedindo que fale mal de ninguén.
-Claro que mo está pedindo! Se teño que falar do sancristán, non
teño máis remedio que falar mal!
O home fixo unha pausa, sopesando interiormente se sería pru-
dente continuar.
-Mire –proseguiu-, non me estrañaría nada que o ladrón fose o
sancristán!
-E por que sospeita vostede do sancristán?
-Ten débitos; vai moito ás tabernas.
-Así que afirma vostede que o sancristán vai moito ás tabernas.
-Vai, ho! Sempre que vou á taberna, sempre o encontro a el!
Ladeou a cabeza de novo e baixou a voz, como transmitindo

unha información reservada que debía ser comunicada sen pre-
senza de ningunha testemuña auditiva. 
-O traballo de sancristán foi moito a menos. El, agora, ten poucos
casamentos. Agora, hai moita xente que casa polo xulgado e non
pola igrexa.
Brais Olveira volveu a acariñar o queixelo, sorprendido ante

aquela fervenza de datos de suma relevancia.
-Voulle falar claro –proseguiu o sepultureiro-. O sancristán é moi
mala persoa. Fíxese se será mala persoa que lle morreron tres
irmáns... ¡e non permitiu que os enterrasen! 
-Como? –exclamou Brais, asustado.
-Levou os tres ao forno crematorio!

139



XIV OS AVANCES  
O vehículo da Garda Civil atravesaba a praza Maior, deixando á
esquerda o edificio do Concello. Acomodado no asento lateral do
automóbil, o sarxento Damián Pereiro respirou sonoramente e
adoptou unha dicción solemne.
-Tome nota, cabo. Hoxe xa lle dei un avance moi importante á in-
vestigación. Se quere saír de cabo e ascender, ten que comezar
a aprender como se fan as cousas. 
-Desculpe, señor, pero non acabo de comprender por que di que
xa lle deu un avance moi importante á investigación. 
-A vostede, hai que explicarllo todo, cabo! Fixen unha rolda de in-
terrogatorios, ¿non?
-Ben. Foi interrogar tres persoas, pero non puido interrogar nin-
gunha. Estaban todas mortas.
-Pero que pouco perspicaz é vostede, cabo! Así nunca poderá
ascender. Aínda non se decatou de que hoxe descartei tres sos-
peitosos?
O cabo Vaqueiro volveu centrar a mirada na condución. Calquera
dos anciáns que deambulaban pola rúa, algúns deles xa con xor-
deira, podían cruzar repentinamente e provocar un accidente. La-
mentablemente, ter que realizar labores de chofer impedíalle ás
veces atender as explicacións do sarxento con toda a atención
que a transcendencia do caso requiría.
-O primeiro que debe facer un investigador é unha listaxe de sos-
peitosos. Vaime seguindo, cabo?
-Vou, señor.
-Despois, deberá ir borrando desa listaxe todos aqueles que vaia
descartando, como acabo de facer eu. Vaime seguindo, cabo?
-Vou, señor.
-Unha vez expurgada a listaxe dos sospeitosos, voume centrar
na investigación dos que quedan. Vaime seguindo, cabo?
-Vou, señor.
-Moi ben. Se non entende algunha cousa, pregunte. Para iso es-
tamos os mandos: para instruír aos subordinados. Se quere saír
de cabo e ascender, ten que comezar a aprender como se fan as

cousas.
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XV O SANCRISTÁN  
Cando Brais Olveira visitou a Evaristo Boo, sancristán desde

neno na parroquia de Veascón, o home mostrouse disposto a co-
laborar. Doíalle un roubo na igrexa, a cal consideraba como o seu
segundo fogar.
-Eu xa sei -finxiu Brais -que unha das persoas que adoitaba andar
frecuentemente por aquí coñecía moi ben o valor do libro.
-Eu desde logo non lle sabía nada –respondeu o sancristán-.
Quen lle falaba moito coa señora Alba era o enterrador. Seguro
que el non pasaba sen sabelo!
-Aquí, entre nós, ¿observou algo estraño estes días na conduta
do enterrador?
-Mire, a min non me gusta falar mal da xente.
-Eu –aclarou Brais -non lle estou pedindo que fale mal de nin-
guén.
-Claro que mo está pedindo! Se teño que falar do enterrador, non
teño máis remedio que falar mal!
O home fixo unha pausa, sopesando interiormente se sería pru-
dente continuar.
-Mire –proseguiu-, non me estrañaría nada que o ladrón fose o
enterrador.
-E por que sospeita vostede do enterrador?
-Ten débitos; vai moito ás tabernas.
-Así que afirma vostede que o enterrador vai moito ás tabernas.
-Vai, ho! Sempre que eu vou á taberna, sempre o encontro a el!
Despois ladeou a cabeza de novo e baixou a voz. 
-Ademais, o traballo de enterrador foille moito a menos. Agora hai
moita xente que non se enterra; prefire incinerarse.
Brais volveu acariñar o queixelo. Aquel era o seu día de sorte

nos interrogatorios.
-Voulle falar claro -concluíu o sancristán-. O enterrador é moi
mala persoa. Fixese se será mala persoa que xa leva tres matri-
monios e nin unha soa vez casou pola igrexa! Casou sempre polo
xulgado!
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XVI A ASTUCIA  
A tardiña declinaba cando o automóbil da Garda Civil estacionou
a carón do muro do cemiterio. 
O sarxento Damián Pereiro descendeu, abriu unha das portas

traseiras, colleu un caderno do asento e pechou o vehículo cun
golpiño contundente.
-Sabe unha cousa, cabo? O labor de prevención do delito, como
o que levo facendo eu durante estes dez anos, é moi eficaz, pero
non proporciona medallas. Sabe vostede por que non se produciu
ningún delito nestes dez anos en Veascón?
-Non, sarxento.
-Voullo explicar dunha maneira sinxela a ver se é capaz de en-
tendelo: os delincuentes, ao saber que estou eu á fronte da se-
guranza da vila, saben que non teñen escapatoria.
O cabo asentiu cun movemento de cabeza.
-Este caso -proseguiu Damián-, vouno resolver rápido. Xa estou
vendo as portadas dos xornais: o sarxento Pereiro resolve bri-
llantemente o caso do libro roubado. Despois, as medallas e os
ascensos. 
O cabo Vaqueiro baixou a cabeza, sen ousar facer obxeccións a
aqueles comentarios tan cargados de egolatría. 
-Entón, sarxento -preguntou pouco despois, sen dirixirlle a mirada
ao seu superior-, ¿a onde nos temos que dirixir agora?
-Agora, cabo, teño que recadar algúns datos sobre un tal Suso o
Orelludo, que tamén ten antecedentes. Imos interrogalo. Souben
que nos últimos tempos visitaba moito a igrexa. 
-Esa circunstancia non creo que sexa suficiente motivo para con-
vertelo en sospeitoso: co paso do tempo, hai xente que se volve
moi relixiosa.
-Certo, cabo, pero eu teño certos indicios e fundadas sospeitas
de que Suso o Orelludo foi o ladrón do libro.
O sarxento abriu a cancela e os dous uniformados accederon ao
cemiterio, cruzándose co enterrador cando este xa se dispoñía a
abandonar o lugar.
-Boas tardes. Son o sarxento Damián Pereiro, comandante do
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posto de Veascón. Deberá contestarme algunhas preguntas. 
O sepultureiro asentiu con solemnidade, percibindo que, ultima-

mente, estaba a ser moi solicitado, como se fose depositario das
claves imprescindibles para a resolución daquel caso.
-Recoñece este home? –preguntoulle o sarxento, ao tempo que
lle mostraba unha fotografía.
-Recoñezo, señor. Xesús Souto Figueiras, máis coñecido por Suso
o Orelludo.
-Teno visto pola igrexa?
-Moitas veces.
Damián Pereiro virouse cara ao seu subordinado. Mentres o si-

nalaba co dedo índice, transmitiulle novamente un instrutivo con-
sello. 
-Tome nota, cabo. Se quere saír de cabo e ascender, ten que co-
mezar a aprender como se fan as cousas. Como acaba de oír,
Suso o Orelludo estivo moitas veces pola igrexa; ou sexa, frecuen-
taba o escenario do delito. As miñas sospeitas vanse confirmando. 
O sarxento pasou os dedos polo queixelo, en ademán reflexivo:

aquela era unha información de enorme relevancia que ía condi-
cionar as seguintes preguntas.
-E dígame, estes últimos días, ¿Suso o Orelludo seguiu vindo pola
igrexa?
-Pois, non. Desde hai algúns días, deixou de vir. 
-Tome nota, cabo. Se quere saír de cabo e ascender, ten que co-
mezar a aprender como se fan as cousas. Desde hai uns días,
Suso o Orelludo deixou de vir pola igrexa. Estamos ante unha con-
duta clarisimamente sospeitosa. 
Damián deu algúns pasos en actitude dedutiva e, de inmediato,

retomou o diálogo co enterrador.
-Preciso falar con ese tal Suso o Orelludo urxentemente. Vostede
cre que poderei encontralo na súa casa?
-Non; na súa casa, seguro que non o vai encontrar.
-De todos xeitos, ¿pode dicirme onde vive?
-Pois… onde vive, non llo podo dicir. O que si lle podo dicir é...
¡onde está enterrado!
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XVII O CONCELLO  
O Concello de Veascón era un edificio moderno e funcional.

Unha ampla escalinata precedía á entrada e, traspasado o limiar
desta, accedíase a un vestíbulo. Á dereita estaban os despachos
do Alcalde e dos grupos municipais; á esquerda, un mostrador
desde o cal os oficinistas atendían os veciños e veciñas. 
Un retrato da familia real presidía todas as salas, simbolizando

o ambiente familiar que se respiraba no lugar. Era obvio que
aquelas dúas persoas do cadro formaban unha familia real, pero
non máis real que aqueloutra familia formada polos funcionarios,
todos eles estreitamente vinculados entre si por algún tipo de pa-
rentesco. 
Unha administrativa era a filla do Alcalde; outra, a irmá deste, e

a terceira, a cuñada. A cuarta administrativa era a cuñada da filla
e a quinta, a filla da cuñada. Completaba o cadro de persoal a
irmá da cuñada da filla, a filla da cuñada da irmá e a cuñada da
filla da irmá. 
Podía, pois, intuírse que naquel lugar rexía un certo nepotismo.

Esa circunstancia non impedía, con todo, constatar claramente
que o Concello de Veascón era un lugar de pluralidade ideolóxica:
a carón da imaxe dos monarcas, recubría as paredes das oficinas
unha ampla colección de carteis de futbolistas, modelos, cantan-
tes e concursantes de programas televisivos.
Aquela mañá, unha nova correra velozmente pola vila. A Direc-
ción Xeral de Patrimonio tramitara ante o Concello a suspensión
provisional da construción do edificio Veascón Center. As foto-
grafías do texto de Paulo Orosio mostradas por Alba Souto eran
un indicio razoable da existencia dun depósito arqueolóxico no
lugar. 
Os construtores estaban indignados e un grupo deles agardaba
impaciente ante a porta do despacho do Alcalde, quen apareceu
algúns minutos despois, precedido da súa redonda barriga.
-Xa sei que estades preocupados –dixo, dirixíndose ao grupo-.
Esa muller non quere o progreso para Veascón. 
-Esa muller quere levarnos a ruína -engadiu un dos presentes.
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-Tranquilos -proseguiu o Alcalde, facendo un movemento de
aquietamento cos dous brazos-. Teño moi claro que a construción
é que o dá traballo e cartos à nosa xente. Tende a completa se-
guridade de que eu como Alcalde sei que o meu deber é defender
o progreso da nosa vila e da nosa veciñanza.
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XVIII OS SOSPEITOSOS 
Os veciños Veascón coñecían a presenza de Alba Souto na vila,
pero a arqueóloga non comentara con ninguén nin o obxectivo
das súas investigacións nin o excepcional achado histórico con
que as culminara. 
Resultaba, en consecuencia, pouco verosímil que algún promo-
tor intuíse que a actividade daquela muller supoñía un perigo para
os seu negocios e se decidise a facer desaparecer o libro que ela
estaba consultando.
Brais Olveira seguía sostendo como máis probable a teoría dun
roubo vinculado ao comercio ilícito de bens culturais. A pesar
diso, decidiu seguir simultaneamente as dúas liñas de investiga-
ción. 
Sacou o seu móbil e marcou o número de Alba: precisaba reca-
dar máis datos sobre o acontecido durante a estancia da arqueó-
loga en Veascón.
-Brais -soou a voz dela no aparello-, ¿como vai iso? Descubriu
xa algo?
O detective respondeu cunha gargallada: a muller non era cons-
ciente quizá de que as investigacións sobre delitos podían ás
veces demorarse tanto como as investigacións arqueolóxicas.
-Dígame, Alba. Desde cando levaba vostede investigando na san-
cristía?
-Desde había algo máis de dúas semanas.
-Durante ese tempo, ¿houbo algunha persoa que pasase por alí
e lle preguntase polas súas investigacións?
-Por alí viñeron dúas persoas, un home e unha señora; cada unha
delas, polo seu lado. Mentres agardaban o cura, fixéronme varias
preguntas sobre o meu traballo e sobre o libro.
-E en todo ese tempo, só apareceron dúas persoas?
-Ben, o home estivo en dúas ocasións.
-E podería darme algún detalle que me permita saber quen eran
esas persoas?
-Como comprenderá, eu non as coñecía de nada. O home tería
algo máis de cincuenta anos e vestía con elegancia. A señora an-
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daría polos oitenta, vestía toda de negro, cun pano á cabeza, e
viña traerlle uns repolos ao cura.
Brais considerou que, cuns datos tan escasos, resultaba difícil

identificar  alguén. De repente, veulle á mente pedir a colaboración
do cura, xa que os párrocos adoitaban coñecer ben os seus fre-
gueses.
Volveu teclear e, pouco despois, escoitaba a voz do clérigo la-

mentando non poder resolverlle o problema.
-Síntoo, Brais, pero cincuentóns elegantes e octoxenarias de pano
á cabeza, haille bastantes na parroquia.  
O detective optou entón por pospoñer a buscar desa información
e centrarse mentres tanto na hipótese dos promotores inmobilia-
rios. Deambulou algún tempo polas rúas da vila e, a carón de tres
soares, viu cadanseu cartel pregoando a próxima construción de
edificios de vivendas e baixos comerciais. En dous dos lugares, o
terreo permanecía aínda intocado, coas xestas e os codesos me-
drando libremente.  
O terceiro cartel posuía unhas dimensións sensiblemente supe-

riores aos dous restantes e mostraba un texto con aires de moder-
nidade lingüística: Veascón Center. Construcións Silvestre Raposo.
No espazo no que estaba previsto erguer o edificio, xa foran cor-
tadas as árbores. Dúas pas mecánicas permanecían estaciona-
das, feito do que se deducía que a escavación para colocar os
alicerces estaba a punto de iniciarse cando o descubrimento do
Medulio provocara a paralización das obras. A investigación de
Alba Souto implicara, pois, serios prexuízos económicos para Sil-
vestre Raposo. 
Unha simple consulta da guía telefónica deulle a Brais o primeiro
dato sobre aquel promotor. Silvestre Raposo Rial residía no
mesmo Veascón. Resultaba, por tanto, obvio que andar pregun-
tándolle aos veciños por outro veciño nunha vila pequena non era
o procedemento máis aconsellable cando se quere actuar con dis-
creción. Para buscar máis información, entrou na páxina electró-
nica da empresa. Anunciaba a construción do edificio de Veascón
e outro a punto de rematar nunha poboación próxima: Soutelo.
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Cando, despois de media hora de viaxe, Brais chegaba a esa úl-
tima vila, non lle foi difícil encontrar o edificio que buscaba.  Ante
un grupo de xubilados que miraban a evolución dos traballos, Brais
presentouse como un investidor interesado en mercar un baixo e
eles informárono con total exactitude sobre superficies, calidades
e prezos. Incluso tivo a sensación de que aqueles anciáns cuxa
opinión carecía de valor para a mocidade, lle estaban agradecidos
por terlles solicitado o seu asesoramento inmobiliario.
A conversa fluía con espontaneidade e o detective aproveitou a

ocasión para preguntarlles pola reputación do promotor. Cando al-
guén quería realizar un investimento debía asegurarse previa-
mente a seriedade da outra parte.
-Polo que nós sabemos -dixo un dos homes-, Raposo sempre
cumpriu os seus tratos.
Unha vez máis, Brais Olveira botou man da temeridade, inven-

tando un dato e agardando a reacción dos seus interlocutores.
-Pero teño entendido que Silvestre Raposo tivera algún problema
con algún dos seus edificios, non sei agora se foi aquí ou noutro
lado.
-Di vostede verdade –respondeu outro dos informantes-, pero non
foi aquí; foi en Figueiras. Tivéronlle parado varios meses un edificio
porque disque había restos do tempo dos mouros.
-Certo -engadiu o terceiro-. Unha vez, unhas “arcólogas” disque
lle deron bastante que facer.
Aquel dato era relevante. Nunha ocasión, a Silvestre Raposo,

unhas arqueólogas xa lle paralizaran as obras. Ese feito era motivo
suficiente para crer que o home se tería posto en garda cando
soubo da chegada doutra arqueóloga a Veascón.
Cumpría, pois, colocar a Raposo encabezando a listaxe dos sos-
peitosos?
Aparentemente, era a persoa que tiña un móbil máis claro.
As obxeccións, con todo, persistían. Como el chegara á conclusión
de que aquel libro podía significar un serio contratempo para os
seus negocios?
De momento, non había resposta.
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XIX  O PROMOTOR     
Aquela mañá, Brais Olveira camiñou con rumbo seguro. O día

anterior xa se informara dos costumes horarios da persoa que ía
visitar. Un automóbil ostentoso estacionado incivicamente enriba
dunha beirarrúa deulle a certeza de que dita persoa estaba pró-
xima.
Inmobiliaria Silvestre Raposo ocupaba un amplo baixo na praza
Maior. No escaparate, algunhas maquetas, fotografías e planos
de edificios creaban a ambientación adecuada para o produto
que alí estaba á venda. 
Brais abriu a porta e dirixiuse a un home duns 50 anos que ocu-
paba unha das mesas
-Bos días. O señor Silvestre Raposo?
-Son. Dígame.
-Son Brais Olveira e ando a investigar o rou... –buscou apresura-
damente un vocábulo menos ferinte -a “desaparición” do libro da
igrexa. Se vostede me indicase algúns datos, seríame de moita
axuda.
-Se non me leva moito tempo...
-Teño entendido que a súa empresa vai construír o edificio Veas-
cón Center.
-Iso quería, pero supoño que xa saberá vostede que está todo
paralizado. Onte estivo aquí un representante da Consellería de
Cultura.
-Evidentemente iso sería para vostede un contratempo.
-Chámalle contratempo a unha cabronada? Ten vostede un modo
de falar moi fino. Un soar que me custou unha pila de cartos!
Silvestre Raposo inspirou sonoramente. O desacougo era evi-

dente no seu rostro. 
-Pero vostede –alegou Brais -tamén ten que comprender que
conservemos o noso patrimonio histórico. Aquí foi onde os nosos
antepasados prerromanos tiveron a dignidade de preferir perder
a vida antes que perder a liberdade.
-Se eles perderon a vida foi porque quixeron, pero eu vou perder
os meus soares aínda que non queira.
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-Pero isto tamén traerá progreso. Virán turistas. Cando fagan as
escavacións e quiten a terra, vai haber moita xente que quererá
ver as ruínas dos prerromanos.
-Así que van quitar a terra para ver as ruínas dos prerromanos e
non queren ver a miña ruína, que ben a vista está sen quitar terra
ningunha!
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XX A CHAMADA 
Brais Olveira nunca realizaba afirmacións que non podían ser

verificadas. Esa prudencia resultaba compatible, non obstante,
con certa capacidade para observar a conduta das persoas e, a
partir de aí, atreverse a imaxinar como elas poderían ter actuado
en determinadas circunstancias.
Non existía ningunha proba para implicar no roubo a Silvestre

Raposo, pero  das súas palabras, semellaba deducirse que, che-
gada a ocasión, el non ía ter escrúpulos morais en levalo a cabo. 
De todos os xeitos, era obvio que non se podía acusar alguén

en base a simples suposicións, por moi lóxicas que fosen. Habia
que buscar, pois, indicios da posible implicación de Raposo. 
Brais optou nese momento por chamar de novo a arqueóloga.
-Alba, vostede díxome que tivo a certeza absoluta de que encon-
trara a localización do Medulio o venres día 3; ¿que fixo ese día?
-Fun inmediatamente á inmobiliaria de Silvestre Raposo. Nos
días anteriores, eu vira un cartel da súa empresa anunciando a
construción de edificios. Fíxenme pasar por unha clienta intere-
sada en mercar un piso e preguntei cando ían comezar as obras.
Necesitaba saber de canto tempo dispoñía para pararalizalas.
-Pero que lle preguntou exactamente?
-Se tiñan xa a licenza de obra aprobada, que día tiñan previsto
comezar a construír...
Alba Souto podía ser unha excelente investigadora sobre restos
arqueolóxicos ou textos históricos, pero, como espía, era dunha
torpeza digna de compaixón. Unha clienta interesada en mercar
un piso adoita preguntar o prezo, a superficie, a calidade ou a
data de finalización. Sería sorprendente, con todo, que pregun-
tase pola licenza de obra ou polo día concreto do comezo dos
traballos. 
Alba Souto daba por suposto que os espiados non se ían decatar
da espionaxe. Cometera un erro no que nunca se debe caer en
ningunha contenda: pensar que o adversario non pensa.
-E vostede -proseguiu Brais -falou directamente con Silvestre Ra-
poso?
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-Non; falei cunha muller. Supoño que sería socia del porque se
refería á empresa como algo propio.
-Entón, ¿vostede non viu a Silvestre Raposo?
-Nunca.
O detective gardou uns instantes de silencio e, logo, continuou.
-Mire, Alba, Raposo é un home de máis de cincuenta anos, con
pelo branco e bigote. Ten unha verruga grosa a carón dunha mei-
xela, bastante barriga e leva moito ouro enriba: aneis, pulseiras,
cadeas... 
-Ese mesmo -interrompeuno ela -é o home que veu pola sancris-
tía.
Brais Olveira volveu gardar silencio: ao final, ía ter que darlle a

razón a Alba e recoñecer que a súa teoría era a máis acertada.
-Lembraría vostede por casualidade que días foi Raposo á san-
cristía?
-Ese detalle, si que o sei. Nas dúas ocasións, veu o xoves pola
tarde. Lémbroo porque, ese día, hai feira pola tarde en Veascón
e eu ía alí mercar  churros.  E as dúas veces, Raposo apareceu
cando eu estaba comendo os churros.
-E Raposo comentoulle algo da razón pola que viña á sancristía?
-Dixo que viña encargar unha misa por un familiar e que, se non
me importaba, ía agardar alí polo cura. Estivo agardando case
unha hora.
Brais lembrou que o clérigo lle dixera que a tarde do xoves e do
venres  sempre ía atender dúas parroquias veciñas e que ese
dato era coñecido por case todos os veciños. Silvestre Raposo
podía perfectamente ser un deles. 
Achegouse a unha taberna e, mentres saboreaba un café, apro-
veitou para facerlle algunhas preguntas disimuladas á taberneira.
Dese xeito, soubo que o construtor non levaba moito tempo vi-
vindo en Veascón e que non tiña parentes enterrados alí. Non
era, pois, verosímil a escusa de encargar unha misa. 
Silvestre Raposo viñera en dúas ocasións á sancristía sendo

consciente de que o cura ía estar ausente. Dese xeito, podería
espiar a Alba sen provocar a desconfianza dela. 
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XXI A DISCOTECA 
A discoteca Yellow Stars tiña todos os seus letreiros en inglés.

Dese xeito, segundo afirmaba a súa propietaria, poderían ser en-
tendidos polos clientes estranxeiros, aínda que, nos vinte anos
de existencia do local, nunca aparecera ningún. 
Nos carteis publicitarios, indicábase que un dos seus grandes

atractivos era o elevadísimo número de decibelios do volume mu-
sical, algo de extraordinaria utilidade para as persoas que acu-
dían alí, xa que as liberaba do duro esforzo de buscar temas de
conversación. 
Anos atrás, Yellow Stars tivera tamén como reclamo unha pan-
talla xigante de vídeo na que se emitían combates de boxeo. Por
que estraña razón o boxeo favorecía o cortexo amoroso, que era
a finalidade dos que entraban na discoteca? Era un enigma aínda
sen descifrar.
Nos últimos tempos, aos seus atractivos tradicionais, Yellow

Stars engadira outros novos. Con relativa asiduidade, adoitaba
verse polo local mozos que acadaran unha gran notoriedade pú-
blica por teren participado en concursos televisivos ou ben por
seren fillos, netos ou amantes de persoas famosas. Eran atrac-
cións moi caras, pero que arrastraban abundante clientela. 
E a peza esencial, a alma mater de toda aquela engrenaxe, si-

túabase cada noite na cabina da música. Antonio Silveira, rebau-
tizado como Tony na adolescencia, exercía como DJ, unha
profesión de curta denominación pero de elevado prestixio. Aínda
que carecía de estudos, Tony era o asalariado mellor pagado da
comarca, o máis admirado entre os rapaces da súa idade e o
máis sedutor para as mozas que deambulaban pola noite veas-
conesa. 
Veascón, vila tradicional en moitos aspectos, non era por iso

allea ás mudanzas. En tempos pasados, as profesións clásicas,
como médico, avogado ou notario, eran as principais fontes de
status social. Entre as novas xeracións, con todo, experimentara
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un gran auxe a reputación das profesións innovadoras, como mo-
distos, comentaristas de programas rosa ou vendedores de ex-
clusivas. Veascón era un bastión de clasicismo que comezaba a
ser abalado con forza polos ventos da modernidade.
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XXII UN HOME NA NÉBOA 
Extraviado entre as sombras da discoteca Yellow Stars, Brais

sentiu que unha man se pousaba delicadamente no seu om-
breiro. Ao virarse, encontrouse cun rostro risoño.
-Desculpa. Son Artur Salgueiro, amigo de Alba. Ti es Brais, ¿non?
O detective fixo un xesto coa cabeza, acompañado dun son

nasal de conformidade, ao tempo que lle estendía estendía a
man.
-Estás con alguén –proseguiu Artur -ou admites unha invitación
a unha copa? 
Brais Olveira aceptou cun sorriso. Era agradable levar dous días
na vila e xa ter compañeiros de esmorga.
-Un auténtico crime –sentenciou Artur, mentres se dirixían á
barra-, o que lle están facendo a Alba eses paifocos que só ven
o que teñen diante dos fociños. Creme, Brais, sinto vergonza de
vivir aquí.
A música soaba forte, facendo case inaudible a conversa. Era

Artur un home culto, apaixonado pola historia e que semellaba
profundamente afectado polo sufrimento que estaba soportando
a súa amiga. Era triste ir a contracorrente, soster a postura que
el consideraba máis ética e racional, pero que a maioría da veci-
ñanza de Veascón rexeitaba con desprezo, enlamada nun cego
e iletrado pragmatismo que só procuraba o beneficio inmediato.
-Que clase de pobo somos se non apreciamos o noso patrimonio
histórico, o berce onde nacemos? É un problema de cultura,
Brais. Temos uns alcaldes e uns construtores que son uns autén-
ticos ignorantes. Dígocho eu, que son arquitecto e teño que lidar
cada día con eles.
O discurso de Artur chegaba intermitentemente, interrompéndose
coas estridencias da música que resoaba por todos os recunchos
do local. No interior da cabina, o picadiscos axitábase en xestos
e sacudidas ao tempo que arengaba á multitude dos clientes que
permanecían na barra, incitándoos a liberarse das cadeas da in-
hibición e a saltar á pista para deixarse arrastrar pola chamada
do desenfreo danzante. 

155



-Non podo entendelo –concluíu Artur, adoptando un ton solemne-
. Esta xente non se dá conta de que o patrimonio histórico é unha
fonte de riqueza mellor que un pozo de petróleo. De que viven ci-
dades como Santiago, Atenas, Roma ou Venecia?  Os nosos an-
tepasados deixáronnos, non só un exemplo de dignidade, senón
tamén unha herdanza inesgotable. 
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XXIII  A SEDUCIÓN 
-Ti es Brais, o que anda a investigar o do roubo da igrexa, ¿non?
Antía Pazos, a moza que lle acababa de falar, vestía con aire in-
formal e lucía un sorriso sedutor. 
-Como o sabes? –preguntou el.
-Aquí sábeo todo o mundo.
Brais sentiu que a súa autoestima profesional se derrubaba re-

pentinamente. Había só unhas horas, burlárase interiormente da
incapacidade de Alba Souto para manter unha mínima discreción
sobre as súas actividades. Agora era el quen coa súa torpeza de
novizo ía pregoando o obxectivo da súa visita a Veascón. 
As primeiras palabras de Antía non foran, pois, aduladoras. A

pesar diso, ela permanecía fronte a el, sorríndolle, e Brais tentou
improvisar unha frase que non tivese carácter indagatorio.
-Este local é algo ruidoso. Apetéceche tomar algo nun sitio tran-
quilo?
Era unha cálida noite de xullo. Toda actividade humana merece

un descanso e o descanso máis aconsellable é, ás veces, un
cambio de actividade. Cando, de mañá, o sol sorprendeu os dous
mozos entre as sabas, a autoestima de Brais volveu sufrir outro
golpe. Antía relatoulle que rompera co seu noivo había só uns
días. Brais non fora o artífice dunha sedución, senón o instru-
mento dunha vinganza. 
-Xa mo dicía meu tío, o párroco -concluíu ela-, que ese home non
era adecuado para min.
Antía Pazos era sobriña de D. Severo e sentía por el o máximo
respecto;  respecto que non semellaba extensible ás ensinanzas
morais do clérigo. 
Moza solteira, Antía Pazos transgredira aquela noite un dos man-
damentos cristiáns máis divulgados e, segundo as estatísticas,
menos obedecidos. Quen redactara as leis da moralidade, fixérao
descoñecendo as leis da natureza, unha grave imprudencia que
provocaba que ambas as dúas lexislacións entrasen en frecuente
conflito.
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XXIV  AS PINGUEIRAS  
Brais Olveira non era un investigador ortodoxo. A súa formación
autodidacta bebía de diversas fontes; algunhas delas, aparente-
mente sorprendentes. Un fragmento dun libro, unha noticia dun
xornal, un comentario oído nunha taberna...; todo lle podía ser de
utilidade para ir coñecendo os distintos procederes da conduta
humana.
Dos seus tempos de adolescencia, lembraba unha escena dun

filme de vaqueiros no que un rastrexador guiaba un grupo de xi-
netes que tiña asignada a misión de perseguir dúas persoas,
unha muller e un home. Nun momento dado, desaparecían as
pegadas dos cabalos dos fuxitivos. Buscando o modo de encon-
trar o camiño seguido por estes, o guía reparaba nun anaco de
tea tirado no chan, identificándoo de inmediato como parte dun-
has enaguas.
-Un bo rastrexador –dicía o personaxe -debe fixarse se hai algo
fóra de lugar e sacar conclusións. Están usando as enaguas da
moza para borrar as pegadas dos cabalos. 
Na primeira visita á igrexa, Brais propuxérase xustamente iso:

descubrir algún detalle fóra de lugar. Agora, achegábase de novo
á reitoral para pregarlle ao párroco que o volvese acompañar á
sancristía.
-D. Severo, os libros, ¿tenos distribuídos segundo algún criterio
ou están desordenados?
A pregunta molestouno e o clérigo non o disimulou. 
-Cre que son un irresponsable? Os libros están todos inventaria-
dos e colocados por orde alfabética de autores. Foi o primeiro
que fixen ao chegar a esta parroquia hai trinta anos.
O abade abriu o caixón da mesiña e sacou un feixe encadernado
de folios.
-Aquí ten a listaxe dos libros. 
Brais abriuna e pasou as follas á procura da letra O. Efectiva-

mente, alí figuraban varias obras de Paulo Orosio.
-Non se ofenda, D. Severo. Un investigador parte de suposicións,
pero debe procurar ter o maior número posible de certezas. Só

158



así pode establecer hipóteses verosímiles.
O clérigo sorriu benevolamente, aceptando as escusas. 
-E, nalgún momento -proseguiu Brais-, ¿modificou vostede a dis-
tribución dos libros?
-Nunca. Son moi amante da orde e sempre que consulto un libro,
vólvoo ao seu lugar. 
-Dígame, D. Severo, ¿onde comezan os libros da letra O?
El achegouse á libraría e, alzando o bastón, indicou un recanto

do andel máis elevado.
-Aí estaba –interveu o detective -o libro roubado. Hai algo que
me chamou a atención: os libros desa zona están todos ennegre-
cidos de humidade. 
-Unhas pingueiras; xa lle dixen.
-Efectivamente; unhas pingueiras de había un par de meses. Hai,
con todo, outro detalle curioso: nas fotocopias do libro de Orosio
roubado non había manchas de humidade Ese libro foi sacado
da biblioteca antes de se produciren as pingueiras e retornado
despois.
-Pode ser. Nos últimos tempos, tiña menos controlados os libros.
-Hai outro feito que me chamou a atención o primeiro día. A pesar
de que vostede dixo que nunca viñera ningún investigador porque
o fondo bibliográfico non estaba divulgado, decateime de que
Alba, durante o tempo no que estivo aquí, consultara unicamente
o libro roubado.
-Por que chegou a esa conclusión?
-Sinxelo: vin que todos os libros estaban cheos de po; se Alba ti-
vese consultado outros libros, tería que terlles quitado previa-
mente o po. A vostede, resultoulle estraño que ela fose
directamente a un libro. Sentiuse intrigado e comprobou que
aquel libro non estaba manchado. Fora sacado da biblioteca
antes das pingueiras e retornado despois.
-Certo, Brais. O libro roubado non estaba aquí cando houbo
aquelas chuvias.
O detective deu varios pasos ao longo da estancia mentres se

interrogaba mentalmente a si mesmo.
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Que explicación tiña aquel estraño proceder de Alba? 
Por que o crego, coñecendo aquel dato, non lle pedira a ela nin-
gunha aclaración? 
Quen retirara o libro antes das chuvias e o retornara despois? 
Segundo pasaban os días, Brais constataba que, lonxe de incre-
mentarse as respostas, estábanselle incrementando as pregun-
tas. 
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XXV UN MATRIMONIO EXEMPLAR 
Purificación Lavandeira atravesaba a praza Maior collida de gan-
chete co seu esposo, o sarxento Damián Pereiro. Desde había
anos, aquelas dúas persoas formaban un matrimonio exemplar;
un modelo a imitar por todas as parellas de Veascón que asumi-
ran o compromiso nupcial. 
Ademais da profunda paixón que os cónxuxes se profesaban mu-
tuamente, existía unha afinidade de suma relevancia que acre-
centaba a solidez daquela unión: os dous pertencían á elite
dirixente da vila. El posuía o maior rango dentro das forzas de
seguridade e ela exercía a presidencia da Agrupación de Devotos
de San Cristovo, patrón da localidade. 
Purificación Lavandeira era unha dama extraordinariamente fer-
mosa. A súa longa cabeleira, o seu harmonioso rostro e as súas
exuberantes turxideces traían como obrigada consecuencia que
ela fose, en todos os lugares e en todas as situacións, o centro
de todas as miradas.
-Eu -afirmaba o marido, sen ocultar a vaidade -fun o home que
levou ao altar a raíña da beleza de Veascón.
A pesar de que os agasallos da natureza poderían tela empu-

rrado a  unha conduta de lucimento corporal, Purificación era ex-
tremadamente hostil a calquera tipo de frivolidade. Vestía sempre
traxes recatados e, na súa pel, xamais había rastro de maquilla-
xes, pintura de labios ou tintas capilares. Fervorosa asistente a
todas as misas, novenas, rosarios e procesións, o recendo a in-
censo suplantaba nela o aroma das colonias.
-A min -confesaba ela-, sempre me gustou ser unha muller de-
cente, dedicada ao su marido e á súa familia.
A natureza tamén se tiña mostrado magnánima con Damián Pe-
reiro. A súa elevada estatura e a súa complexión atlética propor-
cionábanlle unha estampa de intensa virilidade; característica
que, segundo el comentaba, o fixera irresistible para as damas
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na súa mocidade.
O laureado sarxento, non obstante, referíase sempre ás súas fa-
zañas de solteiría como algo que formaba parte do pasado, fa-
cendo constar de inmediato a súa inmensa felicidade matrimonial.
-Teño que recoñecer que tiven moita sorte coa miña Pura. Eu fun
o seu único mozo. 
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XXVI O XANTAR 
Brais quedara para xantar con Antía e, algo antes das dúas,

pasou a recollela polo seu salón de peiteado.
-Se che parece -díxolle ela-, voute levar a un restaurante fóra da
vila.
Subiron ao vehículo e abandonaron Veascón. Poucos quilóme-

tros máis adiante, Antía indicoulle que se detivese a carón dunha
casa de cantaría, restaurada e decorada con apeiros de labranza
diante da fachada.
Accederon á cafetería, moi ruidosa e concorrida a aquela hora,
e pasaron inmediatamente ao comedor. 
-Quédache algún sospeitoso sen interrogar? –preguntou Antía,
mentres tomaba asento-. Falaches co ebanista que vernizou o
mobiliario da igrexa?
-Aínda, non. Podes contarme algo del?
-Podería contarche moitas cousas. Foi o meu mozo ata hai uns
días.
-Levabas moito tempo con el?
-Dous anos, pero, como xa che contei, meu tío, o cura, non quería
que estivese con el
-E por que esa intromisión na túa vida?
-Segundo me dicía meu tío, facíao polo meu ben. Hai anos, Ál-
varo estivo algún tempo preso por un roubo. Parvadas que se fan
na mocidade.
-E teu tío sabe que vos deixastes?
-Non llo vou dicir. Xa o estou oíndo: ves como tiña eu razón.
-Así que teu tío non quería que estiveses con Álvaro?
-Faría o que fose por apartarme del!
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XXVII O EBANISTA 
O taller de Álvaro Fontes estaba situado a varios quilómetros da
vila. Cando Brais entrou no local, tivo que erguer a voz, pois o
ruído dunha máquina impedía que o ebanista se decatase da súa
presenza. O home alzou a mirada da peza na que traballaba,
apagou o aparello e sorriu cunha ironia que non se esforzou en
disimular. Era obvio que xa coñecía a identidade do seu visitante. 
-Acaba de entrar un cliente que me vai deixar moitos cartos.
Fixo unha pausa para rematar o riso que lle causaba a súa propia
graza e proseguiu.
-Se vén polo do roubo, eu pouco lle podo axudar. O venres pa-
sado, entrei unha vez na sancristía para enchufar a máquina de
pulir e, como saltou o automático, desenchufei e saín.
Álvaro Fontes sacou un pano da man e limpou a cara. Falaba

con sosego, sen ningún tipo de temor nin de ansiedade. 
-Cando entrei na sancristía, collín un momento o libro para bo-
tarlle unha ollada. Como o cura me falara do seu valor, entroume
curiosidade!
-O cura faloulle do valor do libro? 
-Falou. Díxome que tivese coidado de que non entrase ninguén
estraño na sancristía, xa que o libro que estaba consultando a ar-
queóloga valía moitos cartos. Eu, como lle dixen, boteille unha
ollada e, con el aínda nas mans, conectei a máquina de pulir, sal-
tou o automático e marchou a luz. Entón, volvín pousar o libro
onde estaba.
Alba non comentara as súas investigacións con ninguén, pero o
cura faláralle do valor do libro a Álvaro, a pesar de coñecer os
seus antecedentes. Aquilo era como poñer o raposo a protexer
as galiñas. 
Era unha hipótese verosímil que o clérigo tentara o ebanista para
que este cometese un roubo e, dese xeito, poder afastalo da so-
briña. Obviamente, non só era necesario incitalo ao delito, tamén
era preciso que, no caso de caer na trampa, houbese despois
probas da súa culpabilidade. 
Que podía ter feito o cura para lograr esas probas? 

164



O párroco non semellaba unha mente malévola. Os seus coñe-
cementos na arte do delito posiblemente se limitasen ao que vira
nalgunha película ou lera nalgunha novela de intriga. O método
máis probable, nestes casos, era poñer unha cámara para gravar
o roubo. Para iso, precisábase un escondedoiro. Brais lembrou,
entón, un detalle que lle chamara a atención na primeira visita á
sancristía: os escasos mobles que había estaban deteriorados e
poeirentos, excepto dous: a mesiña de lectura, que con total cer-
teza fora limpada por Alba, e un confesionario recentemente ver-
nizado. 
-Álvaro, vostede dixo que só entrara dúas veces na sancristía.
Entón, o confesionario que hai ali, ¿vernizouno fóra da sancris-
tía?
-Verniceino no sitio onde estaba, preto do altar, e despois, o cura
decidiu levalo para a sancristía. Antes, había dous confesionarios
e, agora, só un.
-Ao mellor -interveu o detective, cun sorriso pícaro-, agora chega
ben cun único confesionario porque diminuíu o número de peca-
dores.
-Non lle sei, pero ten pouco sentido pagar por vernizar o confe-
sionario e logo, retiralo. 
-En fin, quen paga, manda. O cura, seguro que é un bo cliente.
-Bo cliente? Levo anos co taller e nunca me fixera unha encarga.
E desta vez, chámame para vernizar uns bancos que aínda es-
taban en bo estado e, por riba, ponme apuro.
O cura falara de algo que, supostamente, ignoraba. Comunicá-

ralle esa información a quen, supostamente, debería terlla ocul-
tado. Retirara un confesionario que era necesario e encargara un
vernizado que non o era. Alí había demasiadas anomalías. 
A única explicación do traslado do confesionario á sancristía era
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utilizalo como agocho para a cámara, pero esta tamén precisaba
un enchufe, pois conectala ao que estaba utilizando Alba sería
delatarse torpemente. 
Claro que, no caso de que a cámara tivese sido realmente ins-

talada, tería gravado o roubo e, a estas alturas, xa estaría todo
esclarecido. 
Sabía, entón, o cura quen fora o ladrón? 
Renunciara a denunciar a Álvaro a cambio de que este deixase

a sobriña? 
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XXVIII A RUÍNA  
Nun recanto da taberna, un home pequeno e gordecho bramaba
indignado mentres depositaba moedas na máquina de xogo. Alba
Souto convertérase no albo de todas as iras. 
Nos últimos tempos, leiruchas onde só medraban as xestas

transfiguráranse subitamente en mananciais de ouro: en soares
pagados a prezos astronómicos. Agora, non obstante, coa apari-
ción de arqueóloga, o soño da opulencia esvaecérase. Ante aquel
inesperado golpe, algunhas voces veciñais xa chamaban publi-
camente á insurrección contra as normas urbanísticas.
Artur Salgueiro, incapaz de permanecer calado, tentou contra-

rrestar aquela avalancha de mercantilismo con argumentos de
racionalidade.
-O descubrimento do Medulio –exclamou -fará posible coñecer
as raíces da nosa identidade. É que non vos importa nada con-
servar o noso patrimonio histórico?  
-A min o que me importa -respondeu o taberneiro -é conservar o
meu soar! 
-Dis verdade, Pepe –engadiu un dos clientes-. Esa muller trouxo
a ruína a Veascón.
Artur considerou, entón, que comezara mal aquela batalla. Re-
sultaba urxente un cambio de estratexia.
-O descubrimento do Medulio –proseguiu o arquitecto -vai traer
consigo un maná de cartos, un diluvio de millóns, un…
Sentiu que as metáforas bíblicas se lle esgotaran antes do pre-

visto e apurouse a darlle fin á súa intervención cunha pregunta
conclusiva.
-Ides renunciar a todo iso pola vosa cegueira? 
Un silencio expectante e reflexivo espallouse por todas as mesas
e partidas da taberna. 
-Miles de turistas virán cada día a Veascón. E ti, Pepe –rematou
Artur, dirixíndose ao taberneiro-, tes o teu bar xusto a carón do
Medulio.
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XXIX O RASTRO  
O abade fora un lector apaixonado, segundo comentara el

mesmo con certa vaidade. Os seus hábitos de orde e de disci-
plina levárano a non retirar nunca os libros da sancristía e a con-
sultalos sempre alí.  Dispoñía, para esa actividade, dunha mesa
de lectura, un flexo xa antigo e un enchufe.
Brais tecleou o número da arqueóloga. A case inmediata res-

posta da muller evidenciaba a súa ansiedade por ter noticias.
-Dígame, Alba, á parte do enchufe situado na parte inferior da pa-
rede lateral dereita, a carón da porta, ¿sabe se había máis en-
chufes na sancristía?
-Pois… eu penso que non. Non era necesario. Na sancristía, o
único aparato eléctrico que había para enchufar era un flexo. 
Probablemente, o párroco trasladara o confesionario á sancristía
para colocar ocultamente a cámara nun curruncho desde o cal ti-
vese ángulo de enfoque cara á libraría. Non podía, así e todo, co-
nectala a aquel enchufe sen delatarse torpemente. Precisaba
pois, un novo enchufe, agochado de miradas indiscretas.
Brais decidiu, entón, baixar á reitoral e, despois de desculparse

co abade polas frecuentes molestias que lle estaba ocasionando,
pregoulle que o acompañase unha vez máis ata a igrexa. Alí ob-
servou o estante, deteriorado e cheo de po. Alzou a vista. A ins-
talación eléctrica era xa moi vella e a única iluminación era unha
bombilla común situada no centro do teito. Despois foi seguindo
o trazado do cable eléctrico e o seu descenso pola parede que
separaba a sancristía da nave central. 
Aniñouse para examinalo de preto. O cable estaba luxado, case
negro pola acumulación de po ao longo dos anos, pero tiña unha
pequena tira de cinta illante moi limpa, algo que revelaba que fora
posta recentemente. De crequenas, deu unha volta arredor da
parede, enfocando cunha lanterna a ras do chan. En distintos si-
tios, víanse minúsculas coroas de cal saltado, probablemente por
algunhas grampas que foran cravadas e, algún tempo despois,
arrincadas.
O detective ergueuse e buscou os ollos do clérigo, pero este es-
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quivoulle a mirada.
-Por certo –interveu o abade con voz algo tremente-, o outro día
non llo dixen porque non me acordaba, pero agora lémbroo: a
muller que estivo un día na sancristía cando estaba Alba Souto e
que me trouxo os repolos foi a señora Engracia, que vive nunha
aldea achegada a Veascón: en Vilela. 
Quizá aquela información transmitida bastante tempo despois de
ser solicitada era un intento por parte do crego de distraer a aten-
ción ao sentirse acosado, pero non debía desaproveitarse.
Desde que chegara a Veascón, Brais fora acumulando moitas

preguntas e ningunha resposta definitiva. 
Roubara Silvestre Raposo o libro para evitar a paralización do

seu edificio? Podía ser.
Ocultaba Alba Souto algo con aquela conduta tan estraña? Podía
ser.
Aproveitara o abade a ocasión para afastar a Álvaro da sobriña?
Podía ser. 
E para complicar máis a situación, agora xurdía unha nova liña

de investigación, unha nova sospeitosa: a señora Engracia de Vi-
lela.
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XXX O CAMPO 
Despois de varios días deambulando pola vila, Brais constataba
que o número de persoas sospeitosas, lonxe de reducirse, ía en
aumento. 
O cura acababa de darlle o nome da muller que pasara nunha

ocasión pola sancristía cando Alba Souto estivera alí e que, se-
gundo relatara a arqueóloga, lle fixera a esta varias preguntas
sobre o valor do libro. O párroco indicáralle tamén que esa señora
traballara sempre de labrega e que tería arredor duns oitenta
anos. 
Podía unha muller que sempre desempeñara un oficio útil e hon-
rado inciar unha carreira delituosa aos oitenta anos?
A simple vista, unha persoa con esas características non parecía

axustarse ao perfil dunha ladroa de bens culturais. De todos os
xeitos, Brais considerou que na vida non se dede ser escravo dos
prexuízos e dos esquemas demasiado ríxidos. Decidiu, pois,
achegarse a Vilela, situada a pouco máis dun quilómetro de Ve-
ascón.
Atravesou a vila e, moi pronto, encontrouse no medio dunha ex-
tensa agra.    Descendendo polas corredoiras, puido comprobar
que, mentres as cidades  se convertían en espazos de destrución
que xeraban diariamente montañas de lixo, no mundo rural se-
guían conservando a cultura da conservación, ese ciclo perenne
no que nada fenece e todo se transmuta. 
Máis alá de mitos e de crenzas, a vida manifestábase como unha
reencarnación permanente, como un eterno retorno. A semente
enterrábase para retornar en forma de froito, a auga evaporábase
para volver en forma de chuvia e os seres vivos morrían para re-
gresar en forma de alimento incorporado a outras vidas.  
E esa reencarnación continua dos seres vivos, tamén acontecía
na aldea cos elementos inertes. Desde a remota antigüidade, a
cidade ía asociada ao progreso. A aldea, polo contrario, fora case
sempre considerada a causa de todos os atrasos. 
A historia, non obstante, mudara substancialmente nos últimos
tempos: os labregos, tradicionalmente considerados iletrados,
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daban unha maxistral lección de sabedoría no aproveitamento ra-
cional dos recursos. Na aldea, nada se desperdiciaba. Os obxec-
tos, concluído o seu ciclo de uso, eran xenialmente
transformados: o metálico dunha cama convertíase nunha valiosa
cancela para custodiar as vacas e o tambor dunha lavadora trans-
figurábase nun prezado recipiente para abeberar as galiñas. As
cousas tiñan unha segunda existencia, tan útil e esencial como a
primeira.
Despois de camiñar durante un anaco, Brais chegou a un luga-

riño de apenas media ducia de casas, espalladas entre hortas de
froita. Preto dunha destas, unha anciá apañaba patacas e, a oír
unha voz ás súas costas, virou a cabeza e respondeu ao saúdo.
-Boas tardes nos dea Deus, señor!
-Por favor –proseguiu el-, ¿pode dicirme cal é a casa da señora
Engracia?
A muller endereitouse, apoiándose no mango do sacho, antes

de retomar a palabra.
-Vostede non é de por aquí, ¿verdade? 
-Non; non lle son de por aquí. 
-Xa me parecía a min que a súa cara non me soaba.
Brais agardou que a señora engadise unha indicación sobre a

localización da vivenda que andaba buscando, pero ela perma-
neceu en silencio.
-Se fai o favor -repetiu-, ¿podería dicirme cal é a casa da señora
Engracia?
-E logo vostede, ¿quería falar con ela?
-Quería, quería.
-E logo, ¿corríalle moito apuro?
Brais engurrou a sobrecella, trazando un xesto de sorpresa: vi-

ñera para interrogar e era el quen estaba sendo interrogado.
-Pois -proseguiu el -vin adrede ata aquí para falar con ela. Pode-
ría dicirme cal é a súa casa?
A muller alzou o mango do sacho e sinalou cara á aldea.
-Pois élle unha desas de aí.
Pola resposta da señora, o detective deduciu que, probable-
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mente, en Vilela, a exactitude era unha característica só necesa-
ria cando se trataba de establecer a superficie dunha leira ou dun
soar. Nos demais casos, unha vaga aproximación resultaba sufi-
ciente. 
-Xa, pero é que aí, hai varias casas; ¿podería dicirme cal é?
-De pouco lle ía servir: ela non lle está na casa.
-E sabe se tardará moito en volver?
-Iso nunca se sabe. Aínda oín onte na televisión que hai xente
que saíu un día da casa e nunca máis volveu.
Brais decatouse de que tentar obter datos nunha conversa con

aquela muller era tan infrutuoso como cavar nunha laxe. Xa es-
taba decidido a desistir, cando a señora optou por continuar o diá-
logo.
-Non será vostede o home ese que está investigando o roubo da
igrexa?
El asentiu cun leve movemento da cabeza.
-Eu sonlle Engracia –transixiu-, pero non lle sei nada dese asunto.
Pasei pola sancristía para deixarlle uns repolos ao cura, que lle
gustan moito. Ao mellor, hai quen pensa que teño algo que ver
porque, ao paralizaren as obras de Raposo, teño leiras que
poden converterse en soares.
Aquela octoxenaria apoiada nun sacho, con pano á cabeza e

botas de goma, non levaba a indumentaria máis usual nunha emi-
nencia das finanzas, pero semellaba coñecer, por vía autodi-
dacta, un dos mecanismos da especulación bolsista: cando un
valor entra en declive, outro pode entrar en alza. Os soares de
Raposo estaban á baixa e os investidores buscarían refuxio en
valores máis seguros, como os soares da señora Engracia. O fun-
cionamento da economía especulativa, exposto en áridas mono-
grafías polas mentes máis relevantes, aparecía agora, na boca
daquela muller, sintetizado cunha clarividencia asombrosa. 
Desde o comezo, Brais Olveira percibira que as súas pescudas

deixaban algún cabo sen atar, algún territorio sen explorar. Ata
entón, estivera obcecado en indagar a quen favorecía a desapa-
rición do libro e quen estaba no lugar do delito cando este acon-
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tecera. Agora comezaba a intuír outras posibilidades. 
Houbera un momento no que Brais, mudando de parecer, come-
zara a ver como máis probable a hipótese dun roubo causado por
intereses inmobiliarios. O detective preguntárase entón quen de-
bería inicialmente resultar beneficiado con aquel roubo.  A res-
posta era simple: Silvestre Raposo. Este home tería
supostamente subtraído o libro para evitar que o descubrimento
da localización do Medulio implicase a paralización dun dos sus
edificios. O feito de que Alba Souto tivese a precaución de foto-
grafar as páxinas referidas á mencionada localización tería im-
pedido que o promotor acadase o seu obxectivo.
Agora, non obstante, Brais empezaba a centrar a atención nun
dato no que ata entón non reparara: a paralización de obras cau-
sada pola arqueóloga non afectaba a toda a vila de Veascón,
senón só a unha determinada zona. 
Por esa razón, o detective considerou que cumpría facerse unha
nova pregunta. 
A quen favorecía o descubrimento da localización do Medulio? 
A resposta era tamén obvia: aos competidores de Silvestre Ra-
poso que posuían soares ou tiñan edificios en proxecto.
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XXXI AS MUDANZAS 
Ao contrario do que poidan pensar algunhas mentes simplistas,
ser taberneiro non é un oficio fácil, limitado a ser capaz de inter-
calar tres xuramentos entre as catro palabras dunha frase. 
O proceso de evolución humana, os imparables avances da cien-
cia, os cambios económicos e outros moitos factores provocaron
a desaparición dun número elevado de profesións tradicionais
que hoxe en día só son coñecidas a través dos tratados de his-
toria ou dos museos etnográficos.
Esa reiterada extinción gremial non tiña afectado, con todo, a un
dos sectores económicos que dan ocupación a unha boa parte
da poboación activa. Taberneiros, cantineiros, mesoneiros e ade-
gueiros constitúen unha das profesións documentadas na remota
antigüidade que logrou perdurar ata os nosos tempos. 
As tabernas son lugares de acollida, puntos de encontro, territo-
rios de sociabilidade, espazos de integración e barómetros da si-
tuación económica. Un descenso do número de tabernas é o
primeiro síntoma estatístico do declive dun territorio. 
A taberna é unha reafirmación permanente da máxima aristoté-
lica de que o ser humano é un animal de costumes. Cada cliente
ten a súa hora de chegada habitual, o seu saúdo característico,
a súa consumición peculiar  e a súa mesa predilecta. 
Por esa razón, aquela mañá, cando Artur se dispoñía a realizar

a súa cotiá visita matinal ao bar de Pepe, encontrouse na entrada
con algo que alteraba substancialmente a normalidade consue-
tudinaria.
Paralizado pola incredulidade, Artur constatou a evidencia de

que algo comezaba a moverse en Veascón, naquela vila aparen-
temente ancorada no máis escurantista e obsoleto dos pragma-
tismos. 
Sentiu, entón, que comezaba a recuperar a fe no ser humano,

nas capacidades de persuasión da palabra, no poder de racioci-
nio das persoas e na forza de convicción dos argumentos.
No lintel da porta, dous traballadores retiraban o letreiro de Bar

Pepe para substituílo por outro: Bar O Medulio.
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XXXII A TENTACIÓN 
-Non podo demostralo, D. Severo, pero sei que vostede puxo
unha cámara na sancristía. 
O abade borrou repentinamente o sorriso co que lle abrira a porta
da reitoral a Brais, ao tempo que o seu rostro comezaba a rubo-
rizarse.
-Lembre o oitavo mandamento –insistiu o detective-. Non dirás
falsos testemuños nin mentirás. Alba Souto pode ser boa inves-
tigadora, pero tamén ela é moi fácil de ser investigada. Examinou
un único libro e vostede sospeitou que ese libro tiña moito valor. 
-Certo, Brais: eu sabíao.
-Vostede quería afastar a Álvaro Fontes da súa sobriña. Para lo-
grar iso, faloulle do valor do libro e tendeulle unha trampa: puxo
unha cámara na sancristía para gravar o ebanista cometendo o
roubo.
-Certo, Brais, pero no último momento, arrepentinme. Quería pro-
texer a miña sobriña, pero decateime de que, para logralo, estaba
incitando unha persoa a cometer un delito. Por iso, regresei á
igrexa decidido a retirar o libro e apagar a cámara. 
O clérigo relataba todo con impaciencia, ansioso por liberarse

dos grillóns da vileza cos que el mesmo se aprisionara.
-Cando entrei na igrexa –proseguiu-, Álvaro díxome que saltara
o automático da luz ao enchufar a máquina de pulir. Eu xa lle ad-
vertira que a instalación era vella e que debía pulir os mobles no
seu taller. Entón el díxome que quería rematar xa e se eu o
podía levar no meu coche a buscar un grupo electróxeno porque
alguén lle pinchara tres rodas á súa furgoneta.
-E a vostede, D. Severo, aquilo das tres rodas pinchadas sooulle
a unha mentira trapalleira .
-Certo. Sospeitei que el acababa de roubar o libro e non quería
que eu me decatase de inmediato ao ir á sancristía. Eu sentíame
culpable; estaba desexando marchar canto antes.
-E ese sentimento de culpabilidade impulsouno a vostede a tras-
ladar o ebanista no seu coche a buscar o grupo electróxeno, sen
facer antes ningunha comprobación na sancristía.

175



-Así foi. Fomos buscar ese aparato e, á volta, xa non fun á san-
cristía. Ao día seguinte, apareceu Alba coa noticia do roubo.
-E mentres foron polo grupo electróxeno, ¿pechou a igrexa?
-Non. Estaba tan confuso que nin sequera a pechei, algo que
facía sempre cando non había ninguén nela.
-Entón a cámara, ¿gravaría o que pasou?
-Gravou.
-Entón, D. Severo, vostede sabe quen roubou o libro.
-Mire, Brais, hai varias persoas que entraron nesa sancristía.
-Xa, pero unha delas tivo que ser a que o roubou.
-Síntoo, Brais. É tarde xa para falar diso. A estas horas, a grava-
ción está en mans da Garda Civil.
O caso estaba concluído. Todos os esforzos de Brais foran en

van. A Garda Civil xa tiña a cinta no seu poder. Con tales probas,
a detención ou detencións ían ser inmediatas. 
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XXXIII OS ASCENSOS 
O sarxento Damián Pereiro premeu o mando a distancia do re-

produtor de DVD e as imaxes desapareceron da pantalla. Cun
sorriso de triunfo, descolgou o teléfono e chamou ao xulgado.
Con toda a solemnidade que a ocasión requiría, comunicoulle á
xuíza que tiña probas irrefutables no caso do roubo da igrexa e
que necesitaba de inmediato unha orde de rexistro. 
Ao rematar, incorporouse da cadeira e saíu do seu despacho

cara ao vestíbulo de entrada do cuartel, onde Pastor Vaqueiro or-
denaba algúns papeis.
-Cabo, prepárese para acompañarme nun rexistro domiciliario e
nunha detención. Se quere saír de cabo, ten que comezar a
aprender como se fan as cousas. 
Volveu ao seu despacho e descolgou de novo o teléfono. Desde
o outro extremo da liña, respondeu unha voz feminina.
-Televeascón. Boas tardes.
-Son o sarxento Damián Pereiro. Páseme coa directora.
Cando, poucos segundos despois, a máxima responsable da

cadea estivo ao aparato, o sarxento transmitiulle unha informa-
ción que semellaba unha orde.
-Vai ter lugar unha operación policial de gran relevancia esta
tarde. Pola transcendencia do caso, non podo darlles máis deta-
lles, pero estean preparados cunha unidade móbil para transmitila
en directo.
O sarxento colgou o aparato. Colocou a gorra e comprobou que
o seu traxe estaba impoluto. A eficacia nunca debía estar rifada
coa elegancia. Despois, saíu de novo ao vestíbulo.
-Cabo Vaqueiro, vostede non fixo ningunha contribución na reso-
lución deste caso, pero, para que vexa que eu sei mirar polos
meus subordinados, falarei ben de vostede ante a superioridade.
-Moitas grazas, señor. É vostede moi amable.
-Quédame pouco tempo ao mando deste cuartel, cabo. Despois
da resolución deste caso, o ascenso a un cargo de alta respon-
sabilidade dentro do corpo vai ser inevitable.
-Evidentemente, señor. Doulle os meus parabéns por adiantado.
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-Nunca na historia do insigne corpo ao que pertenzo se resolveu
un caso tan complexo nun tempo tan breve. 
-Verdadeiramente admirable, sarxento. 
-A vostede, cabo, a pesar da súa manifesta incompetencia nos
labores de investigación, recomendareino para que ascendan a
cabo primeiro.
-Moitas grazas, señor. É vostede moi amable.
-Hoxe vai ser un día grande para min e para vostede. Para min,
o orgullo de ter resolto o roubo do libro en apenas uns días; para
vostede, o orgullo de ter servido ás miñas ordes. Poderao poñer
no seu currículo e, algún día, poderá contárllelo aos seus des-
cendentes: eu servín ás ordes do sarxento Damián Pereiro.
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XXXIV O REXISTRO      
Un coche patrulla da Garda Civil percorreu con ansiosa rapidez

a estrada que enlazaba Veascón con Pombeiro, unha pequena
aldea a varios quilómetros da capital municipal. 
Ao chegar a unha casa de dúas plantas situada a unha certa dis-
tancia das restantes do lugar, o vehículo detívose. Damián Pe-
reiro descendeu apresuradamente e entrou decidido no taller de
Álvaro Fontes, seguido polo locutor Cándido Mouro e dous cá-
maras de Televeascón.
-Traio unha orde xudicial para facer un rexistro domiciliario! –ex-
clamou imperativamente o sarxento, ao tempo que exhibía o do-
cumento. 
O ebanista palideceu. Con voz tremente e implorante, tentou evi-
tar o inevitable.
-Aquí non hai nada ilegal! Aquí non hai nada ilegal!
O sarxento dirixiuse á porta das escaleiras que conducían á vi-

venda, situada no primeiro piso, e comezou a ascender con paso
firme.
-Enriba, non hai nada ilegal! Xúrollo!
Cándido Mouro, presentador de Televeascón desde había máis

dunha década, comezou a narrar en directo a operación policial,
sen poder disimular o seu entusiasmo. Por fin chegara o día de
demostrar a súa valía profesional, de acadar a súa consagración
como locutor estrela e dar o salto a unha cadea televisiva de re-
levancia.
-Aquí Televeascón, transmitindo a operación dirixida polo laure-
ado sarxento Damián  Pereiro para proceder ao rexistro da vi-
venda de Álvaro Fontes, coñecido ebanista da localidade de
Pombeiro. Este rexistro vai ser decisivo para resolver o caso do
roubo do libro da igrexa. En só uns poucos días, o sarxento Da-
mián Pereiro, nun alarde impresionante de capacidade investiga-
dora, foi capaz de resolver un caso dunha complexidade extrema.
Damián Pereiro accedeu ao salón, encamiñouse cara a un moble
vitrina e revisou rapidamente os caixóns. Dirixiulle despois unha
mirada circular ao recinto, constatando que, das tres portas que
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daban á estancia, só unha estaba pechada. Aquela singularidade
era claramente sospeitosa. 
-Por favor, sarxento –pregou de novo Álvaro Fontes-, non entre
nese dormitorio; aí non hai nada ilegal.
Indiferente aos rogos do ebanista, Damián Pereiro abriu a porta
con contundencia. Unha cama de ferro e un armario de madeira
eran o único mobiliario. 
-Vexamos ese armario –exclamou imperativamente Damián.
-Non, por Deus, sarxento; o armario, non –implorou Álvaro, inter-
poñéndose cos brazos estendidos entre o moble e a autoridade.
-Vostede mesmo acaba de delatarse: o libro está aí.
Damián Pereiro virouse e dirixiu a mirada cara ás cámaras tele-
visivas. Aquel era o seu momento de gloria e non ía desaprovei-
talo.
-Como máximo responsable da seguranza en Veascón, quero
que toda a cidadanía desta vila sexa testemuña da resolución do
roubo. Quero igualmente que sexa testemuña do estrito respecto
á legalidade neste rexistro decisivo para a resolución do caso.
Como poden ver, o propio sospeitoso acaba de delatarse coa súa
actitude obstrucionista. Despois de proceder á toma de declara-
ción do arrestado, darei unha rolda de prensa.
-Non, por favor. O armario, non –insistiu, desesperado, o eba-
nista.
-Apártese! –ordenou o sarxento, ao tempo que se viraba de novo
para as cámaras.
-Vexan, cidadáns de Veascón, o obxecto roubado.
Abriu unha das portas do armario e un corpo de muller comple-
tamente nu xurdiu ante os seus incrédulos ollos.
-Pura!
Purificación Lavandeira, esposa do sarxento Damián Pereiro,

permanecía inmóbil, incapaz de articular sequera unha exclama-
ción, mentres as cámaras enfocaban  con detalle aquel corpo de
sedutoras exuberancias. 
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XXXV O HEROE CAÍDO 
Mentres saboreaba o almorzo nun bar, Brais viu como a televi-

sión local emitía un programa especial sobre os sucesos do día
anterior. O locutor, cun brazo en estribeira e varios hematomas
faciais, esquecera totalmente o sorriso que lucía habitualmente.
-A vila de Veascón –exclamou o xornalista -amañeceu esta mañá
indignada. Calquera persoa asocia a existencia dun corpo policial
coa certeza de que os delitos van ser esclarecidos con eficiencia.
Agora ben, esa idea convértese en pura ilusión cando a persoa
que está ao mando dese corpo de seguridade é o sarxento Da-
mián Pereiro. O sarxento Damián Pereiro realizou onte un rexistro
domiciliario, buscando un libro roubado sen acertar a encontralo.
O sarxento Damián Pereiro disparoulle vinte tiros ao ebanista Ál-
varo Fontes, sen acertarlle ningún. 
Fixo unha breve pausa para acomodar o brazo ferido na estri-

beira e proseguiu.
-O sarxento Damián Pereiro tampouco acertou coa identidade do
amante da súa esposa, que non era o home ao que lle disparou,
senón un primo deste que utilizaba a casa como lugar de cita. En
resumidas contas: o sarxento Damián foi á casa do ebanista bus-
car o que non encontrou e encontrou o que non buscaba. 
Inspirou sonoramente, sen poder evitar que un xesto de dor aso-
mase no seu  magoado rostro, e concluíu.
-Todos os veciños e veciñas agradecen que en Veascón, nestes
últimos dez anos, por pura casualidade, nunca se tivese produ-
cido ningún delito. De terse producido algún, cun inepto como Da-
mián Pereiro á fronte da seguranza local, ¡sabe Deus o que
podería ter pasado! Na vila de Veascón, cometeuse un único de-
lito en dez anos, pero o responsable da seguranza local, o sar-
xento Damián Pereiro, non só non o resolveu, senón que el só
cometeu dez delitos en dez minutos. 

181



XXXVI O CALABOZO 
A porta enferruxada da cela rinchou ao abrir e Damián Pereiro,
sentado nun banco de cemento, ergueu levemente a cabeza.
-Bos días –dixo o cabo Vaqueiro, entrando-. Tráiolle a prensa. É
vostede o home do día: aparece na portada de todos os xornais.
O sarxento gardou silencio, sen forzas para realizar ningún co-

mentario.
-Hai en total –proseguiu o cabo -dez persoas que presentaron
denuncias contra vostede. O ebanista denunciouno por intento
de asasinato. Vostede disparoulle vinte tiros, aínda que non lle
acertou ningún. 
Damián Pereiro baixou os ollos ao chan, abatido: despois dos

últimos acontecementos, el non só estaba sendo obxecto de re-
criminación pola súa vileza; tamén estaba sendo obxecto de burla
pola súa torpeza.
-A quen vostede non lle disparou, pero si lle acertou, foi ao locutor
de Televeascón, que está ferido nun brazo. 
O rostro do sarxento permaneceu inmóbil, como se a noticia de

novos contratempos non puidese xa incrementar máis o seu afun-
dimento.
-Os comerciantes da rúa de Monforte -engadiu o cabo -denun-
ciárono todos. Manolo, o do supermercado, denunciouno porque
unha das súas balas esnaquizoulle o escaparate.  Pepe, o taber-
neiro, denunciouno porque outra das súas balas esnaquizoulle o
letreiro da taberna, que acababa de estrear esa mesma mañá e
aínda non o pagara. Filomena, a da peixería, denunciouno porque
outro dos disparos rebentoulle unha caixa de xurelos.
Cando a crónica daquela longa sucesión de infortunios rematou,
emerxeu, baixiña, a voz do sarxento.
-Sabe algo da miña esposa?
-A súa esposa tamén o denunciou. Ela lograra unha sólida repu-
tación despois de dez anos de misas diarias e vostede esnaqui-
zoulla en dez minutos.

182



XXXVII O DESCONCERTO 
Veascón vivía momentos de desconcerto. Durante anos, propa-
gárase aos catro ventos a imaxe daquela vila como un modelo
de seguranza e un oasis de sosego. Agora ese mito era devas-
tado repentinamente pola mesma persoa que presumía de ser o
seu artífice. 
Brais volveu repasar as conversas que mantivera os días ante-

riores e, cando, pouco despois, petaba de novo na porta da rei-
toral, o abade recibiuno cun sorriso amable. 
-Pero, Brais, ¿aínda lle segue a dar voltas a ese asunto do libro?
Supoño que xa descubriría que o do Medulio era unha falsifica-
ción. 
-Está vostede seguro?
-Eu lera todos os libros –proseguiu o crego-. Lembraba ben que
no libro de Orosio non había referencias á localización do Medulio
en Veascón. Busquei outra copia do libro feita polo mesmo co-
pista e compareinas.  Todo coincidía, excepto un parágrafo. Al-
guén extraera coidadosamente a páxina orixinal e substituíraa
por outra falsa co parágrafo onde se situaba o Medulio. É des-
cartable que Alba fixese a falsificación. Ela nunca estivera na
igrexa antes. 
-Entón, é posible que a persoa que falsificou a páxina fose a
mesma que, despois, roubou o libro para evitar que se descubrise
a falsificación?
-Probablemente.
Brais Olveira deu uns pasos diante da porta da reitoral, tentando
organizar as ideas. 
-Dígame unha cousa, D. Severo, ¿a quen lle entregou vostede a
gravación que fixo na sancristía? 
-Ao cabo Pastor Vaqueiro. Logrou saber que eu puxera a cámara
e reclamoume a gravación. Eu sentíame avergoñado da miña
conduta e entregueilla.
-Vostede dixo que na gravación aparecían varias persoas. Por
que cre, entón, que se ordenou unicamente rexistrar a casa de
Álvaro?  Había indicios que o implicaban só a el?
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-Na gravación, Álvaro entra na sancristía a enchufar a máquina
de pulir.  Antes de enchufala, colle o libro e bótalle unha ollada.
Conecta a pulidora e salta o automático da luz. A cámara deixou
de gravar ata que eu volvín erguer o automático, xa que o eba-
nista non sabía onde estaba.
-E que sucede cando a cámara volve gravar?
-Cando volve gravar, o libro xa non está alí. Despois aparecen
varias persoas que entran na sancristía, pero Álvaro é a única
persoa que aparece co libro nas mans. 
-Pero iso, D. Severo, non demostraría que o roubase el. Ao cor-
tarse a luz, a cámara non gravou durante algún tempo e puideron
ter pasado outras persoas.
-Efectivamente. A cámara non gravou desde que saltou o auto-
mático por culpa da máquina de pulir ata que aparecín eu na
igrexa e acompañei a Álvaro ao taller. 
-Por tanto –concluíu Brais-, a persoa que roubou o libro fíxoo du-
rante ese tempo no que a cámara non gravou. 
-Certo, pero eu non sei quen foi esa persoa.
O detective cruzou os brazos, camiñou algúns pasos paralela-

mente ao limiar da porta e, con aspecto preocupado, virouse cara
ao crego.
-E que será agora de Alba Souto cando se saiba que non hai
nada do Medulio? Silvestre Raposo pode denunciala por danos
e prexuízos. 
-Xa pensei niso, Brais. Raposo é un dos que aparece na segunda
parte da gravación. Eu sei que el non puido ter sido o ladrón por-
que, como lle dixen, o libro xa desaparecera antes de que Raposo
entrase na sancristía. Con todo, o feito de aparecer no filme po-
dería ser un indicio contra el e unha mala publicidade. Como me-
dida de disuasión, xa lle fixen chegar unha copia da cinta de
forma anónima.
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XXXVIII O AVISO      
Álvaro Fontes non roubara o libro. Silvestre Raposo non roubara
o libro. A señora Engracia de Vilela non roubara o libro. A listaxe
de persoas sospeitosas que Brais fora tecendo íase agora es-
fiando. 
En realidade, ese fracaso tampouco ía supoñer un grave pro-

blema: cando Alba Souto chegase a saber que o seu gran des-
cubrimento do Medulio era unha falsificación, xa lle resultaría
totalmente indiferente a identidade do ladrón ou da ladroa. 
De todos os xeitos, Brais, por orgullo profesional, necesitaba ir

ata o final daquel asunto. Por ese motivo, baixou novamente ao
taller do ebanista, que regresara xa á súa actividade profesional,
a pesar de non estar aínda respondo do susto do día anterior.
-Dígame só unha cousa, Álvaro. O venres pola tarde, vostede pe-
diulle ao cura que o levase no seu coche a buscar un grupo elec-
tróxeno porque tiña a súa furgoneta con tres rodas pinchadas,
¿non?
-Efectivamente. Aquela tarde non había máis que problemas: pri-
meiro, salta o automático da luz ao enchufar a máquina de pulir;
despois, algún cabronazo pínchalle tres rodas á miña furgoneta...
-E onde tiña estacionada a furgoneta?
-Arrimada á parede do cemiterio.
-Ou sexa que, desde a igrexa, vostede non podía vela.
-Pois, non.
-E como chega a saber que alguén lle pinchara as tres rodas?
-Avisoume Artur, o arquitecto. El viña todas as tardes buscar a
Alba para tomar café. Ese día, cando chegou, viu que a miña fur-
goneta estaba pinchada e veume avisar.
-E como fixo vostede, se só tiña unha roda de reposto?
-Artur estivo moi amable comigo. Díxome que eu lle fose sacando
dúas rodas á furgoneta e que, mentres tanto, el ía polo seu coche
e levábamas a reparar a un taller. 
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XXXIX AS LINGUAS CLÁSICAS 
Cando Brais camiñaba pola rúa de Monforte, encontrouse con
Artur, a punto de entrar na súa taberna habitual, que, tras un efé-
mero intervalo como Bar O Medulio, retornaba á súa denomina-
ción tradiciona de Bar Pepe.
-Que, Brais! Adiantóuseche o sarxento na resolución do caso! –
exclamou o arquitecto, cun sorriso sarcástico. 
-Artur, o primeiro feito que me resultou estraño neste caso foi que
Alba se limitase a consultar un único libro, a pesar de que na san-
cristía había centenares de libros, de que ela nunca estivera alí
e de que o fondo bibliográfico non fora divulgado. Ti dirixiches a
restauración da igrexa hai uns meses e, despois de insistirlle eu
moito, Alba recoñeceu que ti foras a persoa que lle comunicara a
existencia dese libro e o lugar onde estaba. 
-Non hai nada de malo en axudar a unha amiga apaixonada polo
Medulio.
O detective gardou silencio uns segundos e dirixiulle a Artur unha
mirada escéptica antes de retomar a exposición das súas con-
clusións.
-Hai dous meses, unhas pingueiras ennegreceron os libros da
zona onde estivera sempre o libro roubado, pero as fotocopias
dese mesmo libro mostraban que estaba limpo. O libro fora sa-
cado da biblioteca antes das pingueiras e retornado despois.
-Pode ser.
-O párroco descubriu que, no libro investigado, alguén arrincara
unha páxina para substituíla por outra falsificada á que lle enga-
dira o parágrafo da localización do Medulio. 
-Parece interesante a túa historia, Brais.
-A pesar da desaparición do libro, as fotocopias feitas por Alba
serviron para paralizar a construción dun edificio. Cando iniciei a
investigación, fíxenme  unha pregunta. De non teren existido esas
fotocopias, ¿a quen tería favorecido o roubo? A Silvestre Raposo,
que ía construír no outeiro no que, supostamente, se situaba o
Medulio. Dese xeito, evitaría a paralización.
O detective detivo un momento as súas palabras e miroulle aos
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ollos a Artur.
-Despois -proseguiu-, cambiei a pregunta. A quen favorecía o
descubrimento do Medulio? Aos competidores de Raposo, que
ían construír fóra dese outeiro.
-É posible, Brais. 
-En Veascón, había outra empresa, Inmobiliaria Progreso, que ía cons-
truír noutro soar, pero os trámites ían lentos e a xente ía mercarlles os
pisos a Raposo porque estarían feitos antes. Por iso, Inmobiliaria Pro-
greso tiña moito interese na paralización das obras de Raposo. 
-Pode ser.
-E puiden saber, Artur, que Inmobiliaria Progreso está participada
por ti nun 45%. A persoa que sacou o libro da biblioteca antes
das pingueiras, que o manipulou, que o retornou e que, final-
mente, o roubou... ¡fuches ti!
O arquitecto riu ás gargalladas, dando a entender que aquela hi-
pótese de culpabilidade era un enorme disparate. 
-Tes que dedicarte á novela, Brais; tes moita imaxinación.
-Deixemos a imaxinación e centrémonos nos feitos. Álvaro, o
ebanista, dixo que o venres ti apareciches pola igrexa sobre as
catro da tarde. 
-Ía todas as tardes buscar a Alba para tomar un café. 
-Pero ese día, segundo me contou Alba, ela chamárate pola
mañá para dicirche que tiña que ir a Santiago. Entón ti chegaches
á conclusión de que xa descubrira o fragmento do Medulio. Pre-
viamente xa lle regalaras unha cámara para fotografar os textos.
Foi a propia Alba quen me dixo que fora un regalo teu cando lle
falei da embalaxe da cámara, que indicaba que fora mercada moi
lonxe de Veascón e do domicilio dela. Agora só che quedaba
facer desaparecer o libro para evitar que, máis cedo ou máis
tarde, se descubrise a falsificación.
-Brais, iso que estás dicindo non ten pés nin cabeza.
-A tarde do venres, Artur, non podías acceder á sancristía porque
había unha incómoda testemuña: o ebanista. Por iso, ideaches o
de pincharlle tres rodas e ir avisalo. Dese xeito, sacaríalo da
igrexa. Despois ofrecícheste para levarlle dúas rodas ao taller.
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Mentres Álvaro estaba ocupado en sacar as rodas, coa desculpa
de ires polo teu coche, entraches na sancristía e roubaches o
libro.
Ante a continuada firmeza con que Brais ía relatando as súas

conclusións, Artur mudou repentinamente de actitude, adoptando
un ton de dignidade ofendida.
-Vale xa, eh! A única verdade do que dis é que lle fun arranxar
dúas rodas a Álvaro. O resto son fantasías irrespectuosas que
prefiro non che ter en conta. 
-Ataches moi ben todos os cabos, Artur. Rectifico: todos, non. Co-
metiches un erro!
Desde o principio da humanidade, houbo sempre palabras má-

xicas; palabras que, pronunciadas con fervor e convicción, cau-
san efectos admirables. Co poder das palabras, as feiticeiras
sandan os doentes, os caudillos inflaman as multitudes e os se-
dutores conquistan as damas. “Erro” era unha desas palabras
máxicas e, cando o arquitecto a escoitou, non puido evitar que a
súa face se tensase.
-Cometiches un erro de cálculo porque non coñecías todos os
datos. O cura, por razóns que non veñen ao caso agora, tiña
posta unha cámara na sancristía.
-Que o cura puxo unha cámara na sancristía? –repetiu, alarmado,
Artur.
Brais Olveira gardou uns instantes de silencio premeditado ao

tempo que miraba fixamente ao arquitecto mentres este metía
nerviosamente a man no peto e acendía ás présas un cigarro.
-Tranquilízate, Artur. Tiveches sorte: a cámara non estaba gra-
vando cando ti entraches.
Artur respirou aliviado e un sorriso aflorou de novo nos seus la-
bios.
-Sabes, Brais? Cando estudaba o Bacharelato, pensaba que o
latín non me ía servir para nada: eu non podería falar cun romano
morto, aínda que soubese a súa maldita lingua. Co paso do
tempo, non obstante, puiden comprobar que o latín tiña utilidade:
serviume para desprazar eses construtores paifocos. Ocorréu-
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seme cando estiven restaurando a igrexa e vin aquela preciosa
biblioteca. Intuín que, en base a uns indicios históricos, era posi-
ble paralizar a urbanización que me facía competencia. O medo
da xente a perder os seus cartiños faría que viñesen correndo
mercar os meus pisos. 
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XL UN CABO POR ATAR 
Brais Olveira sentía que aquel caso non estaba concluído, que

faltaba aínda unha peza naquel crebacabezas, un cabo por atar.
Subiu ata a rúa do Penedo. Era a parte máis elevada de Veascón
e, desde alí, podía contemplarse unha panorámica de todo o val.
Era, pois, o lugar máis adecuado para despedirse daquela vila
onde comezara o seu noviciado profesional. 
Cando pasaba a carón do cuartel, o cabo Pastor Vaqueiro saía

polo portal do recinto.
-Parabéns, señor Vaqueiro. O seu ascenso estará xa próximo. A
rei morto, rei posto.
O cabo mirou para Brais e bosquexou un sorriso.
-Non podo demostralo, cabo, pero vostede soubo da existencia
da gravación e reclamoulla ao abade. Fíxolla chegar anonima-
mente ao sarxento porque o filme parecía implicar a Álvaro; pero
vostede non pretendía encontrar o culpable do roubo, senón levar
o sarxento ata a casa do ebanista, onde a súa esposa se reunía
co amante. 
-Prosiga, Brais. Ten vostede madeira de novelista. É un argu-
mento moi ameno.
-Vostede, cabo, serviuse do roubo para desfacerse do sarxento.
-Mire, Brais –respondeu o cabo sen deixar de sorrir-, levaba anos
aguantando un inepto insufrible. Xurdiu todo isto e non desapro-
veitei a oportunidade. 
-Só unha pregunta, ¿como tería vostede agora a conciencia se o
sarxento chegase a matar a súa esposa ou o amante ou o eba-
nista ou os tres xuntos?
-Mire, Brais, despois de aguantalo tantos anos, coñecía moi ben
a puntería do sarxento e sabía moi ben que a posibilidade de que
lle acertase a alguén era unha entre cen mil.
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