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vontade dun home polo simple feito de ser o máis forte? Apalpo estas paredes 
núas, esta escuridade á que fun entregada e espero que comprendas que non 
podo permitirme, tampouco, sufrir este castigo: agardar inutilmente a magna-
nimidade duns deuses que hai tempo que abandonaron a miña estirpe, nin o 
perdón dun tirano dunha falta que nunca cometín.  

Quizais porque esa é a miña patria. 
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Perseo nos espellos 
 

 
 
 
 

Acrisio 
 

Miña filla hame volver tolo. Onte pediu verme para me dicir –outra vez- que 
empreñara por obra de Zeus. Coma se Zeus non tivera mellor cousa que facer 
que empreñarme a filla. O conto é que o neno vai medrando e sinto que me 
ferve o sangue: ese cabrón de irmán meu volveuma xogar. Inda non sei como 
se fixo coa chave da torre, como fixo para vir dende Argos sen que o vira nin-
guén, como entrou na miña casa e como volveu deitarse con esta miña filla, 
tan inocente coma un pardauciño. Se pensa que me vou tragar o conto ese da 
choiva de ouro vai apañada! E todo para protexer a ese… Ese canalla, que 
non acepta o seu destino. Acaso non teño eu o dereito da primoxenitura? A! 
Pero o bandido sorbeulle o seso ao pai, meteulle no caletre que tiñamos que 
partir o reino: partir o que? Cando o botei da casa, despois de seducir á miña 
filla (á súa sobriña!) inda tiña que dicir, inda tiña que reclamar. Ese atorrante 
tivo sorte: deu cunha muller da súa mesma calaña, filla dun can cheo de cartos, 
e volveu para arrapañar a metade do meu reino, do que era meu por dereito!  

Preitos teñas e os gañes! Ai, que non lle chegou con envelenarme a vida, non 
lle chegou con levantar as murallas de Tirinto ata o ceo, e inda quixo volver 
para amargarme estes últimos días da miña vida vendo medrar ao meu neto, 
ao meu único neto: ao fillo dese can. E esta miña muller que non me da fillos! 
O tempo vaime comendo a gana de vivir, a saúde, a esperanza. Como podería 
poñerlle remedio a esta desgraza? Chamei ao oráculo, ensineille as miñas mans 
engarabitadas coa raza, pedinlle que me dixera cando había ter un fillo. Esa 
malnacida cuspiume na cara:  

- Non has ter fillos, e teu neto hate matar. 

Que lle vou facer a esa lurpia? Como a vou deixar ao meu carón esperando 
que o seu cabronciño me rabene o pescozo calquera noite? 

- Mordomo! Mordomo! 

- Señor? 

- Mete a miña filla e ao seu bastardo nunha arca e tíraos ao mar! 
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Dictis 
 

Algún segredo terrible tiña que gardar: coñecíaselle na cara, escuchumizada 
pola fame, comida do sal, roída pola anguria. Non puiden saber de onde che-
garon, ata que foi tarde, e os deuses me libren dun xa foi. E en cambio, algo 
tiña. Algo tiña aquela face de muller que roeu o corazón de Polidectes: non era 
a tristura, a miseria, nin sequera a lástima que inspiraba aquel seu penoso esta-
do cando descubrín a arca aboiando nas penas do mar de fóra: había unha 
maxestade nos acenos, un pouso na ollada, indefinible, como a seguranza du-
nha trabe. Tivo que ser iso. Foi así como os farrapos mudaron a sedas, tivo 
que ser iso o que fixo do cativo o amo e señor do pazo. Logo, cando as teas e 
as atencións levaron aquela beleza ao sollío no que acostumaba habitar foi 
natural que ninguén se sorprendera: talmente unha raíña. A raíña que nunca 
quixo ser. Escoitaba aquel meu irmán falarme do seu pesar. De cómo lle gre-
zaba o corazón con cada rexeitamento. Fóiselle anubando a fronte, atoldando 
a ollada. Un día oín que ía pedir a man de Hipodamía, oín as palabras e sentín 
a falsía galgando no aire. Achegueime á casa do irmán, do rei, para bater na-
quela conversa. 

- Isto cae tan lonxe do mundo, que non sei que hei mercar como agasallo: ela 
ten tantos pretendentes ricos no continente 

- Se deixas en paz a miña nai – dicía o mozo- heiche conseguir o agasallo que 
ti mesmo escollas, así sexa a cabeza da Medusa. 

O ceo abríuselle naquel instante: a besta mataría ao raparigo, a perda abranda-
ría á muller. O rapaz marchou, pasaron os días, e decidín facerlle outra visita a 
aquela casa de meu pai que agora non me pertencía. Abríronme a porta uns 
criados silandeiros, abouxados polos berros do amo.  

- Has ser miña! –dicía, retorcéndolle o brazo, maltratándoa de palabra e de 
obra diante dos serventes. 

Non sei recoñecer o impulso que me fixo escorrentalo a lapotes na súa propia 
casa. Foi algo superior a min. Agarreina da man e saín daquela casa, con moita 
dignidade e non pouca présa. Cando sentín tronar as armaduras dos gardas no 
fondo da praza nos estabamos xa acollidos no templo de Zeus. Non tivo valor 
de nos procurar aquí. E aquí seguimos, agardando… 

 

Atenea 
 

Alá arriba non aprenden. Non saben estarse quietiños. Un día si e outro ta-
mén, meu señor pai procura aventuras sen ocuparse do froito da súa inque-
danza. Non dixen que non se preocupara: dixen que non se ocupaba. Para iso 
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son parte desa gloria. E un día, cando o rei chama á batalla, colle o seu escudo 
e a súa lanza, gardados no fondo dunha arca, deixa á muller que amasou o pan 
e secou os figos, abandona as cabras nas mans de cativos que a penas se teñen 
en pé, e marcha disposto a morrer para que o sol siga petando nas sete portas 
cada abrente. Sería fermoso se fora certo, pero é máis fermoso pensar que o 
fai porque sabe que o metal entraría igual na súa entraña se non acude á cha-
mada, que as bocas que piden pan e figos  quedarían igualmente sen amparo, e 
que aparentando indiferenza aos brazos que agarran o seu gastado uniforme 
so trata de resistir a tentación de ficar.  

Como me gustaría, neste instante, cambiarme por unha desas mulleres que 
recollen as olivas na friaxe do inverno, dobradas as costas sobre os campos 
xeados, entre suspiros e angueiras polo regreso que non dá chegado… Cando 
menos tería unha esperanza. Unha esperanza, sequera traidora, de roubar un 
bico máis da túa fronte, de apertarme entre os teus brazos para criar un fillo 
entre as cabras, esquecer o prezo de sangue do poder e da realeza, e vivir sim-
plemente agardando que o noso fillo se faga home, e vivir para ver como o sol 
se pon cada noite.  

Miro os campos de Tebas e encontro que amo cada gran de area que arrastra 
o vento. Que hai algo singular no aire que respiro: esa convicción de que a lei 
está por riba do máis forte, do máis alto… case á altura dos deuses. Logo, ao 
lembrar como estes transforman os nosos desexos en condenas, asómbrame 
lembrar o sacrificio de Meneceo  para que o seu óbito mudara o destino de 
Tebas. Pensar como sempre a avaricia, a cobiza, a ambición desmedida que se 
abre camiño entre un regueiro de sangue recolle o froito da nobreza e o sacri-
ficio, quítame simplemente a gana de vivir.  

Entón volvo soñar: quizais Hera, apiadada da miña desgraza, sexa quen me 
envía eses soños nos que me sorrís con dozura, con esa mesma dozura coa 
que venciches a miña teimosía, o meu afán de arredarte, desconfiada de que 
semellante aproximación non fora unha nova manobra de Creonte para con-
solidar o seu trono. Agora vexo claro: só toleraba a miña presenza, agardando 
a ocasión de despexar definitivamente o camiño. O seu plano estaba trazado, e 
nel fomos peóns –quero crer que fomos, e non que fun- condenados ao sacri-
ficio.  

Como podía deixar ao meu irmán sen sepultura? Que crime impío tiña come-
tido, fóra de reclamar o que se lle prometera e lle fora negado pola forza das 
mesmas armas coas que viña reclamalo? Acaso a vitoria é quen decide que 
almas son gratas aos deuses? Que razón pode argüírse para dar a corvos e voi-
tres os corpos que entregaron a vida? A ignorancia é unha falta, si, de coñece-
mento. Pero cando esa falta foi castigada alén de toda medida, pode permitirse 
que o odio –esa outra cara do medo- campe, trunfe,  venza e se asañe cunha 
soberbia impía? Para que se precisa a realeza, o goberno, a lei, se se encadean á 
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Eteocles e Polínices 
 

Confundistes  un pai cego cun rei cego. Confundistes a dor coa loucura. E 
puxéstesvos nas mans de quen había ser o voso destrutor. O home vaciara os 
ollos, pero viu clara a vosa cobiza. Camiño do desterro, logo de enterrar nai e 
amante, recibiu a vosa ofrenda: o voso insulto, e atinou a medirvos cunha mal-
dición que non era máis que clarividencia: 

Antes dun ano a cidade estará en guerra por culpa vosa. 

Aínda nos durou aquela carne durante uns días, días que pasaron tristemente 
nos camiños, lembrando el a soidade e a vergoña terrible de Yocasta, o seu 
corpo bambeándose na soga,  i eu, como roubaba o alfinete do seu vestido 
para facer realidade a súa cegueira. 

Estiven cego, cego… Toda a vida cego… 

Antes dun ano entramos en Colono, e a súa palabra cumpriuse. Ti, Polínices, 
viñeches ao Ática botando escuma pola boca, renegando de teu irmán e do 
escaso valor das palabras. Que curioso ouvir eses xuramentos na túa boca, 
nesa mesma boca que negou ao pai, ao irmán, en canto un intrigante lle siou 
na orella catro palabras bonitas. Como vos convenceu? Como puidestes crer 
calquera de vós que  o outro entregaría o reino ao cabo do ano? Non sería que  
ambos esperabades o mesmo? Que me toque que despois xa… Foi azar o que 
te trouxo a Colono a implorar a beizón do pai rexeitado para vingarte do teu 
outro irmán? Ou só a estupidez? 

O! O grande orgullo ofendido! Non hai que procurar moito para atopar a per-
fidia, e ti, meu pobre e insensato irmán, batiches nela dúas veces e cada vez 
pensaches que era grande a túa sorte, como a dos heroes antigos, como a dos 
reis conquistadores que derrubaron murallas e fundaron cidades… Eteocles 
agardábate. E a palabra do pai foi certa, e unha vez máis pasou por maldición 
o coñecemento. Creonte foi, finalmente, rei. E eu, aparvallada, regresei á pa-
tria. A patria. Que ven sendo? 

  

  

 

Hemón 
 

Que ven sendo, a patria? Mira os rostros: todos se din patriotas. Estraño senti-
mento, aferrado a unha ilusión. Soña cada pastor, rodeado de cabras e pedre-
gullo, que comparte a gloria de Tebas mentres roe unha miga de pan duro, e 
chucha un figo seco. Ve o resplandor das murallas na distancia e afirma: eu 
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xa me ten a min: querida Palas, ocúpate de que non lle aconteza nada… O 
claro, que fácil: lograr que un mortal arrebate a vida dunha Gorgona. Saber de 
sobras que non aguantaría a ollada do monstro, despois que eu mesma fora a 
responsable da súa deformidade non me facía a vida máis fácil. Así que había 
que axudarlle, porque el dicía que había que axudarlle. E que non se note. 

Cumpríalle algo mellor que o aceiro fino para decepar aquel pescozo, sandalias 
aladas para se mover rápido, un zurrón máxico para transportar aquela cachei-
ra, e o elmo negro de Hades para facerse invisible. Todo canto precisaba era 
riparllo ás ninfas da Estixia, pero antes tiña que atopar ás Grayas, e conseguir 
que lle dixeran onde se acubillaban as ninfas. A única forma era deixalas sen 
vista e sen dente, así que tiven que levalo ao pé do Atlas, despois de lle ensinar 
a sorprender aos gatos, e instruílo convenientemente. O rapaz era espelido e 
aprendeu rápido. Non pareceu sorprendido de que lle axudara, nin preguntou 
sequera o meu nome. Deprendeu a arte dos ladróns axiña, e despois das 
Grayas, tratar coas ninfas foi coma un enredo. 

E alá que fomos, eu e mais o homiño coas súas sandalias, seu zurrón e o seu 
elmo da invisibilidade, cara o país dos Hiperbóreos, onde chegamos, pruden-
temente, á hora da sesta. Ameaceino con arrincarlle a homía se sacaba os ollos 
do escudo, guieille a man, e así foi como lle rabenou a cabeza. Entón naceron 
os fillos dese can de Poseidón, que se viñeron cara nos con gana de guerra. 
Pero as miñas ordes eran estritas: so o mal necesario. Así que aplantillamos 
que daba xenio mirar para nós, a cabeciña ben metida no zurrón. O inconve-
niente da invisibilidade é que ninguén ve o que fas. Nada acontece sen teste-
muñas.  

  

Perseo 
 

Sentíase coma un león. Co obxectivo cumprido, regresaba á casa cando bateu 
naquel xigante. Tiña sede e pediulle de beber, con toda a naturalidade do mun-
do. A deusa xa non estaba con el, pero tiña as armas. Sentíase seguro como 
Zeus no seu trono. O xigante contemplou aquela petición con sorna, e deulle 
as costas. Aquela descortesía alporizouno: con quen pensas que falas? Tirou 
de cabeza e naceu unha montaña. Cansou de ir cara o Sur, volveu cara o leste: 
no lago Tritón desfíxose do ollo e do dente das Grallas, e ao gardar a cabeza 
pingolexou na area do deserto, deixando o rastro dunha serpe. 

Chegou a Quemis, voando, e os exipcios adorárono coma un deus. Volvendo 
cara o Norte, deu coa muller. Estaba espida, atada á espelunca: as xerfas 
lambíanlle os pés. Unha morea de xente espreitaba, desde o alto do cantil, a 
consumación dos feitos. Un bicharraco enorme e noxento achegábaselle con 
malas intencións, mentres os que parecían os pais da moza pechaban os ollos. 
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Achegóuselles para arrincarlles unha promesa. Sería súa, si, sería súa se a salva-
ba. A eles non lles quedaba máis remedio que pagar a súa perfidia. A muller 
gabárase de ter as máis fermosas fillas, máis que as Nereidas, que se queixaron 
do insulto a Poseidón. E chegaron as calamidades e as aldraxes. Era día de 
pagar a soberbia, de deixar que a devorara aquel monstro.  

Puxo aquelas sandalias, e voou cara o monstro, que esperaba riseiro. Non es-
peraba a súpeta invisibilidade, a sombra achegándose, e por fin, reaparecido, 
aquela cousa que tiña na man aterrouno un brevísimo instante, antes de con-
verter os seus osos en pedra. Un minuto despois o home limpaba o sangue 
das mans, logo de sacrificar un becerro, unha vaca e un touro a Hermes, Ate-
nea e Zeus, respectivamente. 

 

Andrómeda 
 

Cando o mar lambía os meus nocellos, cando o monstro avanzaba cara min e 
vía a morte nos seus ollos, convencida de que aquel era o último momento, 
pedín aos ceos perdón pola miña soberbia e a de miña nai, e xurei aceptar cal-
quera destino que me agardara. Foi entón que sentín o leve paso dunha som-
bra, antes que a estupefacción me enchera a boca de asombro, antes que a 
onda provocada polo derrubo do monstro golpease violentamente o cantil, 
para retroceder cando a asfixia estaba a punto de acabar coa miña vida. Agra-
decín as cadeas que me mantiñan atada a aquelas pedras, e o mel claro dos 
ollos do meu salvador entoxóuseme o abrente dunha vida nova. Pensei no 
meu previsto futuro: esa condena ditada polas obrigas familiares e reais do 
compromiso con Agenor, ese brután que non tivera azos de cuestionar a miña 
entrega ao entoxo dos deuses, e decidín entregarme deseguida, sabendo que a 
máis mínima dúbida rescataría os pactos, os intereses, os compromisos: a mi-
seria dunha vida enclaustrada nunha aldea entre montañas.  

Entregueime e a pouco chegou o miserable con trescentos  acólitos, bradando 
o seu dereito, esixindo o pacto. Oín a miña nai berrar reclamando a dote: 

- Morte a Perseo! 

E souben que o resto había ser soidade. Vin correr o sangue dos acólitos, pero 
o seu número era inxente para un home só. Pero era aquel día de prodixios, 
unha voz que parecía a dunha deusa sioume na orella: 

- Pecha  os ollos. 

E espertei rodeada de penedos, vin o sangue enchoupar os cabelos do meu 
amo e señor mentres, encrequenado, gardaba algo nun zurrón. Sentiu os meus 
ollos na caluga e volveuse sorrindo, e pensei que, quizais, quizais, libraría da 
escravitude. 
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Bebía sangue. A ira producía na xente o mesmo efecto que o viño. Foi case 
imposible facer gardar silencio. So a voz de Creonte foi forte abondo para 
facer agromar a calma. A inxenuidade da infancia fíxome crer que o tío poría 
fin ao pesadelo, pero cando algo semellante ao silencio reinou na sala, o home 
reclamou a súa oportunidade: 

Deamos lectura a esa carta, Edipo… 

Unha orde consumada pregando, unha voz firme na que agora percibo o res-
plandor da ambición. Tomou o prego e comezou a ler. 

“…Hai demasiados anos, fillo –permíteme chamarte así por última vez- que 
agardo o teu regreso. Nunca pensei que preferirías quen te desprezou a quen 
te amou … Acórdome ben dos teus peíños atravesados polo ferro, cravados a 
aquela táboa, inchados coma melóns: ninguén podía imaxinar a razón dun tal 
asañamento cunha criatura, e menos a muller que fun, que suplicando aos 
deuses a graza da maternidade só a viu recompensada con aquel achado fortu-
íto. Defendinte contra todos os presaxios funestos, contra o temor patético 
dun home que querendo logo chamarche pai, escoitaba cada noite as admoni-
cións de calquera barbián que quixera confesalo, e nin sequera quixen mudar-
che o nome, que me lembraba a indefensión e o desleixo con que chegaches a 
min. Enganei por ti, berrei por ti, finxín que eras carne da miña carne para que 
un día desapareceras sen dar sinal de vida.  

Agora, no ocaso da miña vida, cando xa non sinto a necesidade da esperanza, 
recordo o temor reverente do pastor que dixo atoparte no monte Citerón, e 
que te deu a min como quen entrega a alma. Asómome á fiestra e contemplo 
o mercado ao que chegan as novas de Tebas con certa regularidade, interrogo 
aos viaxeiros, e sei que es ti o Edipo que a librou da Esfinxe, que é a túa man a 
que levou alí a paz e a prosperidade. O caso é que ultimamente as novas son 
inquietantes, e, morto meu home, morreu a promesa de silenciar o noso segre-
do, e de advertirche, de paso, que o tempo no que fuxiches a Delfos coincide 
co da desaparición de Laio, de quen herdaches a coroa. Ten tino, fillo meu, 
que un rumor é unha espada, pero a verdade é un alustro… 

Berraches, pai, berraches. 

YOCASTAAAA…! 

Pero ela xa non estaba connosco.  
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o pavor que asomaba aos ollos de Yocasta, decidiu ofrecer a súa vida para 
salvar a cidade, e  brincar desde o alto da muralla, aínda coñecendo a súa liña-
xe e a pureza do sacrificio, aínda despois de ver a man do cego agarrarse ao 
caxato e tremer cando a nova alcanzou a corte, aínda despois de ouvir ao orá-
culo besbellar cunha lenísima esperanza: 

Agora a peste cesará … 

Aínda iso non foi abondo, porque cando a gadoupa do medo prende no cora-
zón dos homes non lle serven as medias verdades nas que decote se enlaman, 
nese momento só a purísima certeza esmagaría a súa inquedanza.  

Inda non sabemos quen matou a Laio! 

Non. Non sabiamos. 

Os deuses volverán castigarnos… 

Díxolle a tixola ao trébede…  

 

 

 
Pólibo e Peribea 

 

Os mellores actos: as peores recompensas. Así podería explicarse. A culpa 
perseguía a súa vinganza. No medio do balbordo e das disputas, achegouse un 
mensaxeiro de Corinto. Traía unha carta para o rei. A cabeza de Tiresias do-
bregouse, un espasmo conxelou o rostro de miña nai, que pegou a tremer.  

Peribea, de Corinto, viúva de Pólibo, que foi rei, desexa ao rei de Tebas saúde 
e unha longa vida, e anuncia que, chegada a morte do rei, e sen acharse o her-
deiro presente, síntese libre da obriga de gardar o segredo da orixe de Edipo, 
que lle comunica nesta carta que debo entregarlle persoalmente… 

Segredo? Que segredo? 

O destino estaba selado. E o cego que vía coas linguas dos paxaros pronun-
ciou a sentenza: 

Edipo era o sinalado polos deuses: fillo dos dentes da serpe en terceira xera-
ción, dobremente abominable, pois non só asasinou a seu pai Laio, senón que 
se deitou coa súa nai… Convosco, raíña Yocasta.! 

O ceo caíanos enriba. Un trono estalou no medio dun día seco como a palla. 
Vin bágoas vermellas na cara de miña nai, consternación, prostración, indefen-
sión e finalmente amargura no rostro do pai: todos os seus desvelos non foran 
senón enganos. A asemblea ruxía: 

Que lea a carta! Que lea a carta! 
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Megapentes 
 

Mirei aquel home. Era evidente que un peso lle cargaba o lombo, e que non 
era lixeiro. Os ollos afundíanselle na cara, dobrábanselle as costas, tremíanlle 
as mans, agarradas á caxata para sosterse, en moi visible dificultade, e pesei a 
súa proposta.  

Acompañábao a lenda, pero non había sinal de que Atenea o seguira pro-
texendo. E en cambio, non é boa cousa desatender as peticións dos protexi-
dos dos deuses. O trato que me favorecía era favorable. Despois de todo, que 
era Tirinto fronte a Argos? Pouca cousa. Dicían que era meu irmán, pero eu 
ben sabía que non, que non era. Aquela noite que a luxuria empuxou a meu 
pai ao leito da súa sobriña quedaba moi atrás, tan lonxe, que cando mo contou 
non podía lembrar sequera a cor do seu cabelo. Correra o sangue, porque a 
carraxe era vella, como acontece sempre entre irmáns. Se miraba os ollos da-
quel home, non me recoñecía neles. Aquel esgotamento era impropio do re-
morso por ter matado a quen, en fin de contas, case acaba coa súa vida.  

Tal vez o peso era outro, a amargura tiña outra causa. Cando lle preguntei a 
razón de aquela proposta dixo: 

- Somos xoguetes dos deuses. 

E relatoume como, accidentalmente, dera morte a seu avó, simplemente para 
que se cumprira a palabra do oráculo. Estaba farto de apañar as cargas dou-
tros, devolvera as armas que o fixeron famoso, e regalaralle  a Atenea a cabeza 
de Medusa como pago dunha vida tranquila, despois de usala por terceira vez 
e provocar outra masacre en Sérifos, no pazo de Polidectes, cando arrastrado 
pola ira quixo vingar a infamia cometida con Dictis e súa nai, todo polo ento-
xo dun vello enfermo de vaidade. Non quería reinar en Argos, onde todo lle 
recordaría un crime que pechaba o círculo da súa relación cos deuses. 

Aceptei. Souben que fortificara Midea, e que fundara unha nova cidade, Myce-
nas, e que conseguira a axuda dos ciclopes para construílas. Agora debo pen-
sar no futuro de Argos, logo dun rei sen fillos. E veume á cabeza o seu nome. 
Teño que darlle voltas… 
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Chamade a Tiresias. 

Eu oíno; estaba detrás túa: acababa de ouvir como te condenabas sen sabelo, 
como nos condenabas sen o saber, porque so a ignorancia é máis perversa que 
a mentira. 

 

  

Tiresias 
 

Amarga é a suficiencia da verdade. Estoute vendo, estou mirando eses ollos 
cegados por Atenea, e non alcanzo a comprender. Que mal pode haber na ver-
dade? Inxenua, coa sandez propia da primeira –tan afouta- mocidade, foi o que 
che dixen, pai, cando sentada nos teus xeonllos, pregúntacheme entre sorrisos:  

Debo chamar a Tiresias? 

Teño que beber este cáliz, apurar o fel que me greta os labios, e consolarme 
pensando que non foi a miña a palabra determinante. Mírote con aqueles ollos 
de nena, afógome na terra dos teus ollos, estarrecendo ao repetírseme na me-
moria as túas palabras: 

Sexa expulsado de Tebas, condenado ao desterro o asasino de Laio: que os 
deuses nolo amosen, para lle dar o seu castigo! Chamade a Tiresias para que co 
seu dedo os deuses nos sinalen ao criminal! 

Foi así, foi así: a xustiza transformándose en vinganza. Que pracer encontran 
os deuses en nos destrozar coas nosas propias palabras? Alí estaba, diante túa, 
o home que coñecía o segredo: a serpe de Atenea limpáralle os oídos para que 
entendera a lingua dos paxaros, e desde entón a verdade atravesábao como un 
ferro ardente. Contaban que fora home e fora muller, pero vendo aquel corpo 
esmaiolado, a nívea cabeleira e o rostro afiado pola inquedanza, resultaba difícil 
decidir se aquel poder era unha dádiva dos deuses, outro dos seus  xogos, ou a 
máis sutil das vinganzas. Din que cando queren confundir aos homes concé-
denlle os seus desexos. Bendita a inocencia coa que reclamabas o nome do 
asasino! O home da nívea cabeleira miraba ao rei e escapulíase, agochaba o 
segredo na frouma das  palabras. Odieino naquel momento por negarche a 
verdade como me desprezo agora por non ter ollos para ver asomarse a pieda-
de naquelas pupilas queimadas, no rouquén da voz que se despenaba desde o 
alto das súas sete vidas para negarlle ao destino aquela vítima. Oíamos as pala-
bras: 

Un dos homes sementados… Os deuses reclaman o sacrificio dun dos homes 
que agromaron da terra cando Cadmo sementou os dentes da serpe… Iso aca-
bará coa peste. 

E non recoñeciamos os sinais da verdade. Nin sequera cando Meneceo, vendo 
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Edipo 
 

Podo ver o camiño entre as montañas, a barronca á esquerda, sentir os cascos 
dos cabalos cantando na area, as rodas do carro renxendo nas revoltas; podo 
ver a presa cegándolle a ollada, a urxencia tolléndolle o entendemento. E podo 
verte a ti, coxeliqueando, un andar desigual case imperceptible, remanecendo 
sempre aquela primeira ferida. Podo imaxinarte, pai, fuxindo de Delos coa 
resposta do oráculo barrenándoche a cabeza, preguntándote como podía ser 
sequera certa aquela posibilidade, orgulloso da túa inocencia, incapaz de com-
prender o desatino do oráculo, a raza ensanguinándoche a ollada. Vexo aquel 
funesto encontro: un carro que avanza a toda velocidade, un látego que estala 
na man dun rei cego, o orgullo que estala no peito de outro home, ese outro 
que se agarra como pode as rédeas para deter o carro, un carro que envorca e 
tira pola barronca os corpos de dous homes, corpos que quedan atravesados 
no cantil, alí onde só os voitres e as cabras poden achegarse. 

Imaxino a calma que sorprendeu os teus membros logo da vitoria. E como 
seguiches cos teus pasos, querendo fuxir da maldición para –sen decatarte- 
entregarte a ela sen remedio. Respirarías o ar podre de Tebas antes de bater na 
Esfinxe, con amarga suficiencia respondiches a adiviña e liberaches á cidade 
do mal. Véxote entrando en Tebas como un heroe, días despois da partida do 
rei, cando a súa ausencia do trono reclamaba mensaxeiros a Delos, mensaxei-
ros que dicían a verdade: o rei nunca alá se achegara. E véxote convidado no 
pazo, vexo a fermosura de Yocasta trastornar o sentido dun mozo acovardado 
polas homenaxes, e supoño que para ela foi doado pensar que se un rei a dei-
xara, un heroe novo daría un novo rei. Resúltame simple entender o seu amor 
desesperado, comprender como se encadeou ao teu fascínio: nada hai máis 
doado para unha muller que seducir a un mozo, e nada hai máis sedutor para 
un mozo que entregarse a unha muller fermosa, e máis cando non era tanta a 
idade que vos separaba. 

Os sacerdotes atribúen ao descontento dos deuses a causa das pestes, das en-
fermidades. Aquí, na escuridade, pregúntome se non serán os homes os cau-
santes dos seus propios males. Pois se os deuses todopoderosos quixeran des-
truírnos, para que se habían demorar co sufrimento? Volveu a peste a Tebas, e 
precisábase un culpable. Unha vez ouvín a un bárbaro de occidente dicir que a 
culpa naceu sen casa e há morrer solteira. Quizais iso nos diferencie dos bár-
baros: entre nós todo debe ter unha causa, toda causa un responsable. E esa 
mesma razón que permite ao home vencer a adversidade, por veces afógao 
como un remuíño, comportándose como auga que xira e xira procurando as 
profundidades… 

Alguén pronunciou o nome: 
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Mérope 
 

Era fermoso como a mañá. Cando o vin aparecer por aquela porta souben que 
o meu destino estaba selado. Achegouse lentamente ao trono, cunha arrogan-
cia propia dun deus. Presentouse como fillo de Poseidón e da Gorgona Euría-
le: viña ofrecerse como cazador, para liberarnos das feras que nos acosaban. 
Un día si e outro tamén, os rabaños eran atacados por lobos, osos, ou leóns 
das montañas, que no delirio da súa fame, asasinaban aldeas enteiras. Dixo 
que o seu oficio era a caza, e que podía acabar con todas as feras da illa e vol-
vernos o sosego e a tranquilidade. Dicíao cunha tal seguranza que o crin: tiven 
que crelo, non podía ser doutra maneira. 

Anoxado pola insistencia dos labregos, o rei, meu pai, decidiu contratalo pese 
á condición imposta: 

- Que reclamas como pago? 

- A vosa filla, señor. 

Aquí seguiu un silencio pesado, no que o rei dubidou. A xente pegou a bradar, 
compracida pola idea de contar cun campión na casa real. Acutifado pola mul-
titude, Enopión cedeu, despois de dirixirme unha ollada estraña, que eu nunca 
lle sentira. Foi ver o aceno do pai e o cazador dar media volta, dirixíndose a 
foresta, ás matogueiras, aos tobos das feras. E volvía cada tarde, ensanguinado 
de pés a cabeza, chinado de feluxe, arrabuñado polas silvas e os escambróns. 
Chegábase ao regato, bañábase na baira dos bidueiros, logo de limpar as peles, 
e viña cara min, con aquela ofrenda. 

A medida que os campos se volvían seguros, a ollada do pai atoldábase: cada 
día aumentaba a calor que sentía na cara con aquelas olladas, sentía que me 
espían aqueles ollos, pero cando se achegaba a min todo eran tenruras e meles.  

Cada vez o meu cazador tiña que ir máis lonxe, cada vez demoraba máis as 
súas visitas, e aquilo parecía compracer a meu pai, que se alporizaba cada vez 
que regresaba cunha nova ofrenda, da que eu escollía a mellor pel para situar 
no meu cabeceiro, agardando o instante no que habían entregarme a el.  

E un día presentouse cunha pel de león, contra a noitiña, e non veu onda min: 
foise dereito onda o pai e oín, detrás das columnas do salón do trono, como 
me reclamaba, e ouvín ao pai, cunha paixón que me fixo estarrecer, dicir sim-
plemente: 

- Aínda quedan feras no alto da serra. 

Vin aquel meu prometido  esculcar a fronte de Enopión, dar media volta e 
saír. Esbirrei e sentín a chamada do pai: 

- Ven, nena, ven. 

E fun: que había facer.  
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- Séntate no meu colo, coma cando eras pequena… 

E senteime, para notar como a súa homía medraba, mentres o home pechaba 
os ollos. Erguinme para escapar correndo, saír como unha tola e bater no meu 
xigante.  

- Que tes? 

Conteillo. Como non llo había contar. O Sol afogábase no mar, e vino entrar 
na casa, agarrarse a unha botella de viño, e beber, e beber, e beber… Mediada 
a noite presentouse no meu cuarto, botando lume polos ollos e pola boca: 
descoñecino, quixen sufocar aquela febre con palabras, pero foi como se qui-
xera deter un río cun sacho. Espiume cun so golpe do seu brazo, agarroume 
como debía agarrar as feras, sen deixar que me movera e abrasoume a peor 
das dores cando entrou no meu corpo como unha fera, como unha fera… 

 

  

 

Enopión 
 

- Escóitame, pai, e concédeme a vinganza: olla como o teu sangue foi aldraxa-
do por esa besta sen entrañas, contempla as bágoas da desolación máis absolu-
ta na face desta miña filla, e dáme o pracer de arrancarlle os ollos para que 
nunca máis poida contemplar o obxecto da súa cobiza! 

O home, debruzado no altar do deus, rezaba a súa pregaria. E o pai oíuno. 
Mérope nifraba nun recanto, e por riba do pranto escoitábase unha voz que 
reclamaba máis viño, máis viño, máis viño. Dous serventes con cara de sátiros 
contemplaban a escena, e recibiron as ordes: 

- Dádelle o que quere, e que o deus dos ladróns vos encontre acubillo se non 
acaba arrastrado polo chan durmindo a mona. 

Ao cabo de dúas horas os sátiros volveron entrar co seu sorriso. 

- Durme coma un paxariño 

O home escolleu con coidado nas súas armas, buscando aquela que tivera o 
gume esboquelado, a folla enferruxada, a punta roma… 

- Vinde comigo –díxolle aos sátiros. E vós tamén – dixo a catro soldados da 
garda. 

Entrou no cuarto como unha serpe, dedicoulle unha ollada a aquel corpo e 
cuspiu unha orde: 

- Cravádeo ao piso. 

Catro cravos morderon aquela carne a un tempo, e así, cos brazos abertos, e 
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Iocasta 
 

Podo ver nesta escuridade os teus cabelos, rizados coma ondas, ulir o seu re-
cendo a flores, esas flores con que o adornabas para te presentar ao teu amo e 
señor, para agradar ao teu rei. Espieite tantas veces, que recoñecería cada pre-
gue de cada un dos teus vestidos: eu estaba alí, agochada detrás das cortinas, 
contemplándote e soñando co día no que eu repasaría os meus cabelos para o 
rei que me agardaba.  

Era eu unha nena, e agora podo imaxinarte, nos últimos días da infancia, me-
drosa e  silente, achegarte ao altar para recibir o teu novo estado. Vexo alí a 
Laio, cun aceno de fastío, como querendo abreviar a cerimonia para se reunir 
co seu amante. Xa sei, xa sei que as cousas non foron así: e qué importa, se ao 
cabo a súa sombra foi a que a todos nos entregou á escuridade? Non podo 
escoitar o chiar dos paxaros, non podo ouvir o asubío do vento. Nin sequera 
podo apreixar unha raiola de luz que me permita distinguir o horror que me 
rodea. Pero podo pechar os ollos e soñar. Soñar que esas ondas can sobre o 
meu leito, estrando xerfas olorosas no meu rostro, e non teño medo. Pero se 
os abro, é para verte sufrindo distancias, conspirando para comprar aquilo que 
non ten prezo. Ven a min a aroma resinosa do viño, o bulir dos músicos e dos 
serventes, o paso frenético das horas na festa, e os ollos pechados, por fin, do 
amor desdeñado. Imaxino o teu corpo, sempre tan leve, que entón a penas 
podería distinguirse do dun mozote, deslizarse entre o liño do leito, espertar a 
luxuria cega, e deixarte posuír por ela, pois se non da verdade, acaso do enga-
no houbera ocasión para te converter en raíña, en nai de reis. 

Case me sangran os oídos imaxinando entre os teus berros os seus alaridos de 
desesperación. Podo sentir como as túas bágoas labran un suco de sangue 
cando che arrebatan o neno, e sentir como a túa carne recén aberta, que é a 
miña, se estremece mentres os serventes cravan os pés do meniño a unha tá-
boa de oliveira. Imaxino as noites de rancor, a cólera cega coa que consumirí-
as as noites, sempre solitarias, podo sentir os teus ollos atravesando as monta-
ñas á pescuda de esperanza.  

Para cando a quimera asentou o seu bafo pestilente no camiño real, devoran-
do aos homes que desafiaban a súa propia ignorancia e a enfermidade coa que 
a besta agasallara á cidade, estaba xa seco o pozo da túa tenrura, e en cam-
bio… Víchelo marchar co medo ao lombo, como se o mesmo Apolo o perse-
guira para confirmarlle o seu destino, e tal vez gabeou un sorriso triste aos 
teus beizos. Porque o engano dos deuses estaba trenzado no correr dos días, e 
so as Parcas sabían os que nos tocaban. 
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Laio 
 

Todo este caos, toda esta tremenda confusión, esta desorde, este mar de san-
gue que inunda este silencio, naceu con el. Diría: deuses do ceo, axudádeme! 
Pero se os deuses se asemellan aos homes, ben pouco é o que se pode agardar 
deles. Á sombra dun pecado naceron outros, ate facerse crimes. Os crimes 
trouxeron a guerra. A guerra trouxo a morte, e esta, o esquecemento. 

Imaxino a súa cobiza, froito do despoxo, froito doutra cobiza. Á morte de 
Lábdaco fuches expulsado do teu reino, so por pensar que era teu con pro-
nunciar unha palabra. A facilidade con que os príncipes destronados conse-
guen asilo é proporcional á cobiza do rei veciño. E así foi como chegaches a 
Pélops e foi selado o destino. Podo imaxinarme na tribuna, contemplando os 
teus ollos azuis, -cando Yocasta non me sentía, espiaba os seus discursos tris-
tes aos botes de perfume- os teus ollos azuis obsesionándose co corpo de es-
piga do xove Crisipo. A cobiza e o desexo teñen a mesma raíz, e podo mirarte 
reflectido nos ollos do pupilo, entre a suor dos cabalos, entre a inxenuidade 
confundida de satisfacción polas leccións aprendidas, onde irías deitando se-
mentes de dor para acabar decidindo que a vida pode sacrificarse polo degaro. 
Sobre todo a allea. 

Podo sentir, como a sacudida dun lóstrego, o furor de Hipodamía: non é que 
lle arrincaras a carne, roubácheslle a esperanza. Porque a ausencia multiplicou 
o amor de Pelops, e os atreidas podían quedar sen reino. A deshonra: A! Escu-
sa perfecta. Puideches escoitar os pasos furtivos, o metal asubiando no aire, e 
o sangue gorgolexando sobre o liño? Claro que puideches! Tiveches mil noites 
de pesadelos para imaxinar a escena, e a ira dos malpensados ben pensantes 
arredor do pescozo. Sorte da última palabra dun amante. Sorte co orgullo du-
nha muller tola. Sorte coa dor dun pai enfurecido. Viches a morte nos ollos de 
Pelops? Cales foron as palabras que nos condenaron?  

Xustiza. Como pode someterse á xustiza o rei? Que é unha maldición, máis ca 
palabras bambeándose no aire? Insultaches aos deuses dúas veces. E xungui-
ches á miña nai á túa condena. Porque un rei debe ter unha raíña, aínda que 
non fora máis ca unha nena. As formas. Cando Apolo cuspiu na túa orella en 
Delos, o medo fixo os teus traxes. 

E polo meu corpo corre, aínda, o teu sangue. 
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os pés cravados a unha táboa, o home berrou desesperado. 

- Berra o que queiras.  

Dixo o rei, mentres agarraba o coitelo cunha man e arrincaba aqueles ollos co 
maior escarnio posible. Rematada a faena agarrou aqueles globos e guindou-
nos pola fiestra que daba á praia, para que os comeran as gaivotas. 

- Sacádemo de diante. 

  

 

Eos 
 

Deixárono por morto á beira do mar. O sal lambeulle unha orella para entre-
garlle unha mensaxe. Era Hefesto, que puxera a mallar en ferro frío un ciclo-
pe. Visitado por Poseidón, para pedirlle un sinal que guiara a seu fillo lonxe do 
neto de Zeus. Era capaz de sentir un suspiro a medio estadio: como non había 
oír o petar do ciclope do outro lado do mar? Arrastrouse pola area e deluvou 
as concas dos ollos ata queimar coa dor a desesperanza. Sentía os golpes do 
martelo en Lemnos, mentres a calor lle inchaba os beizos coa sede. A penas 
podía moverse, cos pes cravados naquela táboa. Así pasou a hora sen som-
bras, soñando con alcanzar Lemnos. Logo, mentres Morfeo arrolaba Quíos, 
atinou a pasar por alí o oráculo do rei, que ao sentir arfar ao beocio achegóu-
selle, limpoulle o sangue que lle quedaba na cara, e mandou ao seu criado que 
lle desencravase os pés. 

- Nunca máis verei a luz do día… -queixouse o home. 

- Está escrito que o cego encontrará a luz viaxando cara o abrente, alí onde 
nace o río océano, ao volver os ollos cara Helio cando este esperta ao mundo. 

Despois, cando o tempo criou a lenda, dixeron que era tan grande que andaba 
sobre o fondo do mar e sacaba a cabeza por riba da auga. Pero eu vino atrave-
sar de Quíos a Lemnos, a nado, sacando forzas de cada martelada, e derrearse 
na praia, coa noite, onde os aprendices de ferreiro o recolleron para deitalo 
nun xergón de cosco. 

Á mañá seguinte Hefesto entregoulle a Cedalión, para que o guiase na súa pro-
cura dos confíns da terra. Botou o rapaz aos ombreiros e non quixo agardar. 
Sentino achegarse cada noite, como se os seus pasos me perseguiran. Podía 
sentir como se achegaba un meu destino, con cada palabra daquel neno que o 
guiaba atravesando, ríos, montes, mares, fragas… E alí estaba, diante miña, 
mentres abría a porta dun día novo. Atravesouse no camiño de Helios: 

- Que buscas? 

- Que se cumpra o escrito. 
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Entón meu irmán pousoulle a man na fronte e as órbitas baleiras enchéronse 
dunha luz gris, que me atravesou as entrañas. 

Amoume en Delos, un instante, a penas un instante: abondo para arrubiar 
toda a eternidade. Aquel home tiña unha canseira asasina: non podía afastar de 
si a necesidade da vinganza. 

 

 

Apolo 
 

Miña irmá é inxenua. Podería dicirse doutra maneira, pero esa é a palabra que 
lle acae. Nin sequera se decata de canto hai de vulgar no seu comportamento, 
nin de cómo ameaza con este as súas propias promesas. Ademais da inxenui-
dade, ten tamén o defecto da impulsividade, ten esa graza espontánea de darlle 
ao primeiro que chega toda a súa confianza. Nin sequera se decata da posición 
na que se coloca, cando con esa graza inxenua transporta a calquera ao seu 
limbo de cazatas e xogos na foresta.   

Así foi como se lle achegou o cazador beocio. Acababa de deixar plantada a 
Eos en Delos, procurando vinganza, ou iso era o que lle dixera. Como se iso 
desculpara a súa profanación da deusa: non saber o lugar que un ocupa é do-
bremente tráxico. Primeiro porque obriga aos demais a situarte no teu lugar, 
con grande pesar e traballo, e segundo porque a indignación acaba alagando o 
caletre dos necios así despachados, que acostuman caer no exabrupto e no 
exceso, verbal ou físico. Compartían a paixón pola caza: unha paixón absurda 
esa de correr detrás de seres sen coñecemento para quitarlles a vida polo puro 
afán de sentir o sangue correndo polas veas. Non é estraño que a nai Gea de-
teste aos cazadores abusando como abusan do seu dominio sobre as demais 
criaturas. E dicir paixón é correcto, porque ambos viron o seu entendemento 
ofuscado nese vagar pola fraga propio da actividade, tanto que a cabeciña em-
pezaba a devanar e tiven que intervir. Tiven que intervir cando vin aquel im-
pertinente gabarse diante das ninfas do santuario, ao ver como lle escorrome-
laban os ollos diante de Opis, coa que se atreveu, nun a parte, a tontear como 
un sátiro. A inxenua de miña irmá colleume do brazo para marcharmos e dei-
xouno atrás, coa cara colorada pola vergonza que lle producían os seus pro-
pios sentimentos e a promesa feita a Zeus. 

Procurei un pretexto e achegueime á nai terra, para informala das 
“habelencias” do miserable. As conversas con ela son sempre de utilidade: por 
ela souben que o home andara procurando a Enopión en Quíos, sen saber que 
Hefesto lle construíra un refuxio baixo terra, a instancias de Dioniso, que 
temía pola súa vida. Farto de procurar, o tarabelo deu en regresar aos brazos 
de Eos, cando deu coa inxenua da miña irmá. Desafiáronse e así empezou 
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sa, e souben, sen remedio, que a traxedia os perseguía, coma sempre que Eros 
apunta e atina nun so peito. Daquela non sabía discernir , faltábame o coñece-
mento, forza é dicilo, pero: como se acada a sabedoría se non é a forza de to-
penexar e caer, esfolar os xeonllos, os cóbados e as palmas das mans? Esas 
mesmas mans que axudarán ao corpo entangarañado e dolorido a recompor a 
figura, a erguerse e volver confiar nos pés que o sosteñen. 

Ouvín a súa queixa, ouvín a súa demanda, bebín aquela necesidade de xustiza 
que reclama sempre o amor non correspondido e a ira incendiábame a alma, 
predispoñéndome ao castigo: que podería ser axeitado para esa crueldade, ese 
maleficio do amor non devolto, e a maiores, desprezado? Deille voltas… tan-
tas voltas que pensei que me rebentaba a cabeza. Imaxinaba unha e outra vez 
aquel corpo que fora áxil derrubándose sobre a espada, o sangue enchoupan-
do a area, os intestinos baleirados na clarísima brancura da pel, vía o regueiro 
de sangue correndo polo canto esquerdo da boca, mollando os labios finos 
que reclamaban xustiza. Xustiza. Como pode haber xustiza andando o amor 
polo medio? Esfórzate por ser xusta, repetíame. A grandeza do castigo reside 
na mesura, na proporción á ofensa. O grandísima ignorante! Que sabía eu da 
vaidade que me pechaba os ollos? O castigo será sempre infame para quen o 
recibe e miudeza para quen o reclama.  

E súpeto, veu a min. No pecado vai a penitencia. No pecado vai a penitencia: 
a soidade na soberbia. A inquedanza na cobiza. O desleixo na furia. A estupi-
dez na vaidade. Volvín os ollos ao ceo e contemplei aquel cego e a súa profe-
cía. A verdade é un castigo horrible. Foi doado convencer a Helios de que o 
perseguira cos seus raios. Era a primeira hora despois do sono do mediodía, 
acórdome: tiña o costume de saír pasear a esa hora na que o sol empeza a de-
caer, cando a melancolía tinxe os panos postos a secar nos tendais e o aire é 
aínda espeso coma licor. Cruzaba a vila para sentir como lle cravaban o desexo 
na carne e fuxir, cun aceno de desprezo no bico, tan… mínimo, que a penas 
era perceptible. Ese era o seu xogo: convidar para rexeitar. Convidaba cos 
ollos e dirixíase á sombra, onde negaba de palabra e de obra. Foi doado con-
vencer ao deus da laga. A súa mansedume entregoulle ao miserable aquilo que 
arelaba: un rostro que amar por toda a eternidade, un rostro digno dos seus 
merecementos. Bradei pola xustiza de Némesis, e a criatura comprendeu que 
o único  amor eternamente insatisfeito é o amor propio, mentres, a auga em-
pozaba nos liviaus roubándolle o alento. 

Logo, eu mesma mirei naquel espello, e tiven medo do que vin. 
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todo. A nai terra prometeu enviar ao Escorpión a liquidar ese atorrante, e así 
foi como o home, farto de procurar un burato na coiraza do monstro, acabou 
coas costas apegadas ao mar, primeiro, e nadando todo o que podía en direc-
ción a Delos, despois. 

Enganala foi sinxelo: 

- Mira: ves aquel vulto no mar? É o malvado Candaor, que forzou a Opis a se 
deitar con el, violentando os seus votos 

Tirou de arco coa lixeireza e puntería que acostuma: atravesoulle a cabeza co 
primeiro disparo. Un problema menos. 

 

  

Artemis 
 

Tirei aquela frecha sen pensar: tíñame desafiado tantas veces! Era un xogo 
aburrido de máis , pero caín, caín unha vez máis, caín e botei sobre a miña 
fronte o seu sangue. Era fermoso, si, e correndo canda el polo medio da fraga 
máis dunha vez maldixen a promesa dunha cría a seu pai: o voto insensato 
dunha criatura ignorante que todos acolleron como unha diversión: xa vere-
mos canto tarda en arrepentirse. Non comprendín daquela os sorrisos revira-
dos dos meus tíos, como podía comprender sequera a natureza do meu sacrifi-
cio? El deume canto se me entoxou, precisamente para atarme á promesa, e 
puxo de testemuño e garante a meu irmán diante da súa muller, a ameazadora 
Hera, esa harpía que fixo o imposible para evitar o noso nacemento, con-
denándonos a fuxir a Delos para escapar da Pitón, esa sicaria súa. Todo para 
compracer á súa muller no mínimo extremo: xa que eu fora filla ilexítima, pois 
que nunca tivera fillos. 

Era doce mirarme nos seus ollos, como amargo foi arrastrar o seu corpo a 
terra.  

- Tráeme a Asclepio. –díxenlle a meu irmán. 

Vino palidecer: a cara fíxoselle cera, pero estaba decidida: 

- Tráeme a Asclepio! 

Pode ser que estivera velando por min. Ou que se anoxara porque un mortal 
probara os aloumiños da aurora antes ca el. Esa percha fría non sabe o que é 
amar. Pedinlle ao seu fillo para que me devolvera a esperanza. Iso cadraba coa 
súa idea dunha muller: romántica, sentimental e estúpida, atada ás súas propias 
paixóns. Algo se lle debeu remexer na conciencia, acaso a lembranza do día 
que o axudei a vir a este mundo. Chegaron pai e fillo, dubidosos. E deseguida 
Asclepio, conmovido pola miña dor tanto coma pola súa obriga e a súa vaida-
de, empezou a remexer rente ao meu Candaor, o meu cazador beocio, o meu 
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fermoso xigante. Apolo remexíase inquedo: sabía que Zeus non vía con bos 
ollos algunhas artes do seu neto. Eu sabía que non podía permitir que me de-
volveran o que amaba. Vin o su raio saír de entre as nubes e fulminar ao meu 
sobriño. 

- Xa estás máis contenta? 

Foi todo o que me dixo. Consumida pola raza, carguei o corpo que nunca se-
ría meu, e pedinlle ao pai que o levara ao lugar que lle correspondía, se non 
quería que lle fora co conto a Poseidón. E pousou o seu corpo entre as estre-
las. 
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o lume e conformarme con repetir as historias que eu mesma inventara? Reti-
reime ás montañas que me viran nacer, pois é lei de vida que a amargura sem-
pre nos devolve ás orixes. Ouvín a historia de Liríope e Cefiso, e ao ouvir que 
a condena de Hera separara para sempre aos amantes, posuíume o odio. Per-
dida a palabra, dei en querer falar co corpo. Bailaba día e noite, alí onde a soi-
dade se facía mesta como a néboa do Nadal. Mal adiviñaba eu aqueles ollos 
luxuriosos pousados no meu corpo, perseguíndome por tódolos recunchos, e 
que un día pasou do silencio ás palabras. Como podía aceptar as súas deman-
das? Non había dous días que vira, extraviado no bosque, procurando silencio, 
arredándose da maldición do desexo que suscitaba nos homes, ao fillo de 
Liríope. Tiña que ser el: contábase que era fermoso coma o amencer, cun ras-
tro de palidez azul na pel, faccións delicadas de quen aínda non abandonou a 
adolescencia e alma soberbia de quen se sabe obxecto da atención dos outros. 
Non me importou que fora case un rapaz: quen pode escapar á maldición de 
cobizar a beleza? Ameino nun instante e quixen achegarme. Un guizo estalou 
ao se crebar baixo os meus pés: 

- Quen anda aí? 

- Quen anda aí? – repetín, apreixada na maldición. 

- Achégate aquí! 

- Achégate aquí! –repetín correndo cara aqueles brazos… 

Non estaba preparada para aquel aceno: vin o noxo na súa cara, como el viu 
na miña o desexo que o perseguía. 

- Morrería antes de me deitar contigo! 

- Morrería antes de me deitar contigo! 

A verdade era que morrería de me deitar contigo: iso diría de non ser… Ela 
volvía estar alí.  Sentín os seus ollos na caluga. Ouvín unha gargallada detrás 
miña, remexer de frouma e unha carreira. Cando acordei estaba soa. Soa. 

  

 

Artemis 
 

Recibín aquela chamada. Aquel corazón sangraba: eu sabía que sempre fora 
dos meus, porque o tiña observado perseguir xabarís na foresta do Helicón, 
cando abouxada pola pena, roída pola melancolía, aínda me escondía entre a 
frouma para ouvir medrar a  herba, para sentir o alento das alimañas, ignoran-
tes de que, cun simple aceno, a frecha sairía disparado da alxaba e roubaría a 
súa vida. Neses días, coa ánima transida por unha dor que ma alagaba o peito 
coa intensidade do metal ardendo, disposta coma o metal a forxar naquela dor 
non sabía eu moi ben o qué, víaos compartir a espesura, a persecución da pre-

As trampas de Atenea 



18 

Foi súa nai a que lle meteu ese desleixo na cabeza? As vellas contan que non 
para de lavarse: e só con auga de pozo, non quere auga do río. Lávase pola 
mañá e pola tarde. Ao mediodía e contra a noitiña, como se tivera a negrura 
dun pecado na súa carne azul de tanto trato coa auga. E as malas linguas din 
que hai noites que aperta ao fillo contra o seu corpo coma se… Díxenlle que o 
amaba e que me cumpría unha resposta. E aquí está: mandouma por un pro-
pio. Ten o bronce afiado, e mango de nácara con incrustacións de ouro. Qui-
zais sexa certo que pertenceu a un heroe, que matou homes na guerra e que 
cubriu de gloria ao seu dono en cen batallas. A gloria que lle gardo eu é escasa: 
a de me ceibar do desespero, deste amargo desconsolo de recibir a morte de 
quen amas sen ser correspondido. Podía aceptar que amase a outro. Máis non 
é o caso. Porque el non ama: ese é o seu pecado, e que Zeus lle mande o casti-
go que merece a soberbia de mandarme á morte para aumentar a sona da súa 
beleza. 

  

 

Eco 
 

Aínda recordo aqueles días nos que divertía ás Musas a miña incontinencia 
verbal, a fogosidade da miña imaxinación, sempre disposta á compoñer histo-
rias coas andanzas dos homes e dos deuses sobre a Terra. Era agradábel con-
templar o pasmo dos oíntes ante o son da propia voz, como se puidera, co 
simple son das palabras, compoñer alí mesmo as escenas dos heroes que rou-
baron o veludo de ouro, e algunhas outras que xa non lembro, nin quero lem-
brar. Nada había máis fácil para min que entreter as longas horas do inverno, 
cando o vento brua, a choiva rega os campos e resulta necesario acollerse ao 
lume do fogar. Mal podía pensar eu que aquela felicidade había ser tamén un 
camiño á perdición. 

Maldito o día que Zeus, disfrazado de choiva ou de cabra, quen o sabe, escoi-
tou por casualidade a miña voz: foi así como fun requirida para entreter o ocio 
da súa dona, esa muller seca e estirada que pretende defender a virtude cando 
o único que alimenta é a carraxe a causa da envexa, dos ciúmes envelenados 
que a posúen cada vez que escoita a nova de que seu home tivo unha nova 
aventura. El, o Señor de nós todos, ben sabía o que facía: entreter a estirada da 
súa muller con contos que nin sequera tiña que se molestar en argallar el: para 
iso me levara aló. Non sei cando foi que ela se decatou do engano: quizais 
cando naceu Perseo. Furiosa, quitoume a palabra da boca 

- Non fas máis que entreterme para que Zeus persiga ás túas  irmás!  

E condenoume a repetir a penas as palabras que chegaran aos meus ouvidos. 
Fuxín, espantada, agocharme no fondo da foresta: como podía sentarme onda 
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Narciso 
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Cefiso 
 

Nunca se entenderá a soidade se se coñece a luz. Unha parte de min vive aín-
da enterrada, correndo por baixo do Helicón, escondéndose de Helios e dos 
seus raios, temeroso, sen saber polo que, da luz do día. Nunca souben de 
meus pais nada, alén dos seus nomes, un xordo murmurio de tempos tan lon-
xanos que doía so con lembralos. Parte de min conserva aínda un atávico te-
mor a regresar a aquela lóbrega entraña de Gea, a aquel correr entre rochas 
escuras, a aquel ruxir xordo da voz inútil.  

Por iso, a súa pel azul reflectida nos meus ollos cativoume no primeiro instan-
te. A primeira vez que a vin souben que tiña que facela miña como fora. Con-
templaba aquel seu entusiasmo en se lavar nas pozas da orela, sen entregarse 
nunca a corrente, tímida coma unha alauda, tremendo co frío ao contacto coa 
auga: lavábase mesmo nos meses máis fríos, como se quixera arrincar da pel 
non só un pecado, unha falta, senón o mesmo rastro do desexo que podía 
empurrala a caer na desgraza de parecerlle deshonesta aos ollos de súa nai. 
Como se sentira na súa carne a obscenidade dos sátiros so con ouvir os seus 
pasos na fraga. Lavábase de puro nerviosismo obsesivo, cunha teimosía que só 
podía indicar o seu desexo de coñecer aquilo que tanto temía. 

Todo sucedeu coa rapidez da tormenta: o estrondo do corpo ao esvarar na 
pedra e caer nos meus brazos, que a rodearon cunha avaricia vella, para devo-
rar aquela quentura azul da súa intimidade, e pousar logo o seu corpo, con 
lentitude e tenrura, ao abeiro dunha follateira de carballo, acugulada ao pé dun 
freixo por min mesmo para a ocasión un inverno tras outro. Quedei mirando 
aquel sono comido pola luxuria, e fuxín ao sentir a voz de Hera, que bradaba a 
miña falta desde o seu trono dourado: 

- Incesto!  

Como se ela estivera libre de pecado. 

  

 

Liríope 
 

Eu que sabía? Advertíranme moitas veces: non te achegues ao río! Tantas ve-
ces que era case unha tentación deixarse caer por alí, aproximarse con terror á 
orela, procurando non caer en ningunha das pozas, mirando como a fondura 
facía negrear a corrente, paralizada pola forza da auga, polo seu canto rouco. 
Dixéranmo tantas veces, que non puiden evitar achegarme unha vez máis, 
aterecida co frío, poñer o pé na pedra aquela verde, esvarar e caer na auga, 
sentir que a auga se abría e rodeaba o meu corpo como se fora un abrazo: 
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pensei que sentiría máis frío, pero alí dentro un algo fixo me entrar en calor, 
notei unha calor agarrándoseme ao corpo, un asubío agarimoso nas orellas 
que me arrastraba ao fondo, ao fondo, mentres a calor inzaba no meu ventre, 
ata darlle á miña pel unha transparencia avermellada, un estarrecer cálido va-
rreume o sentido e non sei máis nada que a vergonza que pasei confesando a 
miña falta. Caín ao río, caín ao río… E detrás da falta o castigo: o ventre que 
comeza a inchar, o rubor que se acolle no meu rostro azul, afeito ao frío da 
montaña, á auga conxelada das mañás coa que quería lavar o meu pecado, a 
miña desobediencia… 

E a dor. A dor que se agocha e estala, a carne que escraquela, querendo crebar 
para abrir camiño a outra vida, como nun aviso do prezo da vida. Dixéranme 
que non me achegara ao río, e o río deume este sol pequeno que agora durme 
no meu leito, que chucha dos meus peitos pequenos e inchados cunha forza 
descoñecida, e non sei como interpretar o agoiro de Tiresias, ese falabarato 
que sempre anda facéndose o misterioso para que pareza que o que di ten algo 
máis que as palabras que pronuncia: 

- Ha chegar a vello… se non chega a coñecerse. 

Que quixo dicir, meu ben? Miro para a túa cariña de rosa, contemplo os teus 
ollos azuis e os braciños, as mans pequeniñas e non sei como podería sacarte 
de onda min o resto das noites da miña vida. 

 

 

  

Amintias 
 

Medramos xuntos. Xuntos fomos a escola. Xuntos riscamos as primeiras le-
tras. Non recordo un día que non correramos un sobre as pegadas do outro. 
Ameino sempre: nunca fun quen de negarlle nada. Nunca souben que era o 
que me pasaba, e cando souben foi tarde. El collía a miña man cando tiña frío. 
Abrazábaseme cando tiña medo. E escapaba cando quería retelo unha miga 
máis, só por sentir a calor do seu corpo no meu. Un día decateime de que o 
amaba, e vinme cos seus ollos: a unha distancia infinita, so me sería permitido 
adoralo a unha distancia infinita. Tratei de acariñar o seu brazo para sentir un 
trallazo de desapego. 

- Non me toques! 

Dixo. Perseguino un día si e outro tamén. Fun a súa sombra mentres durou a 
esperanza. Agora sei que nunca apreciará de min máis que a lealdade do can, o 
servizo do criado. Véxome cos seus ollos: como unha criatura destinada a ser-
vilo, a gabar a súa fermosura, a laiarse polos recantos.  
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