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Comprendeu, deuse a razóns. Eu víaos chegar os domingos, 
a distancia. O can agardábao no adro. Rematada a misa, vol-
vían ás súas xeiras.  

A vida é unha serie de rutinas que se alteran raramente. Nin-
guén sabe que chamou a atención do can ese día. A cuestión é 
que marchou do adro, e a súa ausencia bateu no Severo coma 
un mazo. Ao lonxe podía verse a vía do tren, e a rentes dela, 
osmando, o animal entretíñase dalgún xeito. O que fose, con-
seguira chamar a súa atención acutifándoo para abandonar a 
súa rutina. Tralo outeiro sentiuse o chifrar dun tren, e o terror 
asomouse ao rostro do Severo que correu cara ás vías cha-
mándoo, nun intento fútil de afastalo do perigo. O Sil, no me-
dio dos raís, continuaba a súa investigación, alleo a aquela 
ameaza.  

A capela ten unha vista fermosa. Desde o adro pode verse 
como se abre o val, atravesado polo río e o fume das locomo-
toras. Aquela figura inmensa alcanzou a vía movendo os bra-
zos como un rodicio tolo, entre berros que alertaron ao ani-
mal que, asustado, correu cara ás viñas que se atopaban á súa 
dereita.  

Severo, o peito en labaradas pola carreira, tusiu e dobrouse 
coma un xunco no vento. Non podo dicir que tivo que oír o 
patético ouvear do tren, o renxer metálico dos freos... Algo lle 
impediu moverse mentres a locomotora embestía, incapaz de 
deterse. O golpe arrebolou o seu corpo contra este lado das 
vías. Tamén eu corrín. Tamén a min me tremía o peito men-
tres erguía a súa cabeza. 

- Prometeumo... 

Nin sequera recordaba que xurara, mentres o latín escorrega-
ba polos meus beizos cara á eternidade. 

- Ego te absolvo pecatis tuis... 

- Será vostede un bo cura - dixo, e expirou. 

Que Deus me axude. 

3 

 

 

 

 

 

Aló, polo tempo no que os animais falaban...  
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A fazaña cargouse á conta dos maquis -ben se encargou don 
Marcial de que así fose- e do Severo ninguén soubo nunca 
máis nada. 

Eu volvino a atopar no meu desterro. 

Xa dixen que o meu non foi nunca unha vocación, senón 
unha fuxida. E as servidumes da sotana fixéronseme sempre 
difíciles, en especial a abstinencia da carne. Como, con todo, 
tiña eu certas habelencias sociais, e tiña finalmente comprendi-
do que a miña única oportunidade de conseguir certa prospe-
ridade na Igrexa requiría da miña aplicación nos estudos e o 
cultivo de amizades poderosas, pronto entrei de capelán en 
casa principal, onde a luxuria acabou por me levar a un enredo 
coa filla dos señores que, para ocultar a súa vergonza e o froi-
to daquel pecado regresaron ao Brasil, onde tiñan propieda-
des, e a min, o señor bispo envioume a purgar os meus peca-
dos á máis recóndita parroquia que puido atopar.  

Ao verme, de primeiras o home inquietouse. Logo, ao perci-
bir a sotana, pediume confesión. Así quedei obrigado a gardar-
lle o segredo. Para que logo falen os listos dos simples.  

O pequeno compromiso que nos unía non evitou que me 
entenrecera a súa dedicación con todos os raparigos, que o 
trataban como se lles antollaba sen que pronunciase xamais a 
mínima queixa. Logo, xa maior, un daqueles raparigos rega-
loulle un cachorro. Algo parecido á loucura de amor apode-
rouse daquel homón. Quitábase o pan da boca para llo dar ao 
can. Se compraba un polo, a metade comíalla o cadelo. Para el 
era sempre o mellor dos bocados. Tanto lle consentiu e tanto 
o cebou que o pobre animal chegou a verse incapaz de cami-
ñar, e no seu desvarío, Severo acomodárao nun carriño de be-
bé que alguén desafiuzara algures. Chegou ás súas mans como 
atopa sempre quen se encontra en necesidade e ama. Tiven 
que lle pedir a don Alfredo, o veterinario, que falase seriamen-
te con el sobre a alimentación do cánido, preocupado como 
estaba polo cariz que podían tomar as cousas se aquel amor se 
lle volvía ir das mans. 
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os casara o domingo, que xa se lle puxera e ela a carne tenra e 
non respondía... Don Marcial comprendía aquela necesidade, 
e no fondo alegrouse de poder atar aquelas soidades. Queda-
ron de que habería voda o domingo, na Capela das Neves, sen 
máis invitados que noivos e testemuñas.  

Ao pobre home fóiselle o conto na cantina, e alí oíu Juan 
Silva, que llas tiña xuradas desde que o botaron da mina, feito 
que el atribuía á mentalidade de escravo do Severo. O langrán 
nunca lle regateaba unha hora ou un esforzo ao patrón, cousa 
que os facía quedar a eles como pousafoles que peterrexaban 
por catro cadelas. Este Juan Silva tiña un coñecido daqueles 
que se divertían sacando á xente de paseo polas noites, diver-
sión que adoitaba rematar con catro tiros no corpo dos seus 
convidados. Ademais, sabía que o irmán de Rosa, o Cuco, es-
taba cos maquis no monte desde o corenta e un polo menos, e 
como tamén lle debía algo de cando o sindicato era o que o 
seu nome proclamaba, viu a ocasión perfecta para a súa satis-
facer a súa ruindade.  

Efectivamente, pola capela apareceu o Cuco o día de autos, 
con compañía. A ensalada de tiros foi das gordas, e cando os 
defensores do réxime abandonaron o lugar tras poñerlle lume 
á capela cos corpos dentro, deixáronos a todos por ben mor-
tos.  

Equivocáranse. O Severo arrastrouse como puido á reitoral, 
onde don Marcial acubillouno ata que se repuxo das súas feri-
das. Logo aconselloulle que cambiase de aires e volvese á súa 
terra, que por mal que lle fora non estaría peor que onde había 
quen se molestaba só polo feito de que respirase. Don Marcial 
creuno cando prometeu irse, sen máis. Logo soubo como era 
de indiscreta a súa ama, sorprendéndoa falándolle ás tinas da 
roupa sucia dunha serpe chamada Juan Silva. Severo non vol-
veu máis. O cadáver de Juan Silva descubriuse dous días máis 
tarde, devorado polos corvos, na Pena dos Tres Diaños. 
Arrincáranlle a cabeza de raíz, pero iso foi logo de queimarlle 
a lingua cunha présa de brasas que alguén lle fixera mastigar 
logo de lle coser a boca. 
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O 
nte enterramos a dona Francisca. Tocaban as 
campás sobre a choiva; o día era de chumbo co-
mo fora o seu carácter. Antonte houben de oíla 
de novo en confesión, relatando un a un os seus 

pecados, pecados que hei de gardar entre os pregues da sota-
na, alí onde nin aínda a ama se achegue. Teño gravados os 
seus segredos a lume, pois as súas palabras, de sempre un can-
sino recordar de pecados veniais, de faltas leves á doutrina ou 
aos mandamentos da igrexa, descenderon aos infernos, prece-
déndoa, pois, Deus me perdoe, non me é posible imaxinar que 
O Noso Señor poida perdoar tan graves faltas sen sequera un 
asomo de castigo.  

Mentres deslizabamos o seu corpo no sepulcro, entre vapo-
res de incenso e preces multiplicadas polos seus xenerosos 
donativos -agora, perdida a vida, tiña para a Igrexa algo máis 
que esixencias- fóiseme a vista á solitaria cruz do fondo e ao 
escuro cadelo que permanecía alí, adurmiñado aos pés do 
murcho ramo de margaritas salvaxes, margaritas que unha 
man anónima recollera nalgún lugar que o outono aínda non 
alcanzou. Non podo evitar recoñecer que un tremor asomou á 
miña voz mentres repetía, unha vez máis, os latíns que empa-
quetaban aquela ánima na súa viaxe cara á divina xustiza. 

 Talvez sentiu o cadelo este tremor, ou simplemente, a fúne-
bre procesión recordoulle outra anterior da que fora excluído, 
con ben notorias protestas da súa parte. As protestas e os cai-
ñares con que quixera despedir ao seu amo valéranlle o ence-
rro na corte do Andrés, que alí mesmo se ofreceu a darlle 
morte, unha morte que ninguén quixo sobre a súa conciencia, 
coma se o simple feito de invocala nos trouxera a todos dolo-
rosos recordos. Ao final, o cadelo conseguira ceibarse, roendo 
a corda que o ataba, e co abrente, cando Andrés abría a porta, 
aproveitou a súa confianza para fuxir cara ao cemiterio. Desde 
entón permanecera na mesma posición, negándose a aceptar 
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ordes ou bocados, vixiando o soño eterno de quen, en vida, 
fora seu amo, súa nai e seu pai, o seu amigo. O seu irmán. 

 Anubrábanseme os ollos mentres me achegaba ao can, pois 
o recordo de Severo interpoñíase entre a criatura e os meus 
desexos de lle valer, pero, a cousa foi que oín outra vez aquel 
rogo que tantas veces me repetira: 

- Señor cura, se algo me acontecera, coidará vostede do Sil? 

Aquel día no que respondín afirmativamente non tiña a me-
nor idea de que tal promesa habería de me alcanzar, obrigán-
dome. Dubidando a cada paso fun achegándome ao cadelo, 
que ensinaba os dentes con menos vigor que en días anterio-
res. A fame, en fin de contas, non é boa cousa. Con todo, foi 
levantarse unha brisa, unha brisa breve, momentánea, coma 
un aloumiño de vento, e aquela actitude cesou. Chameino po-
lo seu nome e veu onda min, veu onda min como unha ovella 
descarreirada, sedenta; como ánima en pena apegóuseme ás 
saias e non quixo arredarse da miña persoa nin sequera á hora 
de durmir, cousa que, se puiden impedir, o certo é que se me 
pasou de repente a vontade de o facer, para escándalo da ama, 
que pasou a cea e a noite fungando, mentres eu, que nunca 
fun persoa propensa ao trato con animais, atopei a miña man 
rañando aquel couquizo áspero, e dándolle a probar do meu 
mesmo pan.  

- Vostede é boa persoa, don Sebastián. 

Iso foi o que contestou o Severo, daquela. Talvez a man de 
Deus descendeu naquel momento sobre el, iluminándolle o 
rostro de tal forma que se me fixo imposible esquecelo, da 
mesma forma que non puiden evitar cumprir o prometido. 

Se fago memoria podo recordar a primeira vez que o vin: foi 
antes, moito antes  da miña chegada a esta parroquia, onde un 
bispo me mandou purgar os meus moitos pecados, pecados 
aos que agradezo atoparme aquí e agora lembrando. Entón era 
eu un pándego lamentable, un pequeno rufián que trataba, co-
mo fóra, de fuxir do meu negro destino: o mesmo de todos os 
habitantes daquel lugar perdido entre montañas. O meu desti-
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go veu o asunto da Rosa, a de Sobrado, unha muller montaña 
que comprendeu ao momento a faena e levouno para á súa 
casa, na serra, a curarlle a mona e a soidade.  

Ninguén sabe de certo que foi o que houbo entre eles. Uns 
dicían que a Rosa levárao para ter por fin quen a quentase po-
las noites. Outros que se antes de despexar o palco e o campo 
con aqueles modos xa botaran algo máis que un baile. A xente 
fala, e cando fala a xente é para dicir barbaridades. Anos máis 
tarde, comentando o tema con don Marcial -a maledicencia e 
os seus perversos efectos- este botou as mans á cara antes de 
recordarme aquela historia, que podía contar sen desvelar se-
creto algún de confesión, simplemente porque a Rosa contára-
lle de primeiras como eran as súas relacións co Severo dous 
días antes da traxedia que a devorou. 

Ela viuno na festa -baixara da montaña co seu mellor traxe- 
e fíxose ilusións. ¡Por fin aparecía un home do seu tamaño! 
Despois fórase encabronando en véndoo entregue ao viño, 
que lle proporcionaban con entusiasmo catro monicreques 
que o sometían a probas continuadas de forza. Que se leván-
tanos aos dous na cadeira, que se agora aos catro sobre a tá-
boa do mostrador e outras pallasadas polo estilo, ás que o po-
bre Severo sometíase dominado pola sede, pois o seu era unha 
vontade débil, e o alcohol, unha vez entraba no seu organis-
mo, espertaba a un monstro incapaz de saciarse, un monstro 
que só desaparecía coa consciencia e leváballe o seu bo garra-
fón de tinto afogala. Estaba a puntiño de caer cando os moi 
ladinos que lle cebaron a miseria comezaron a tirarlle da cora-
xe, chamándolle algo que era incapaz de sufrir. O demais foi 
un número de circo: as costas no carro onde tocaban os músi-
cos e dúas pancadas nos telderetes, a parella da Garda Civil 
que tira de mosquetón e a Rosa que se mete no medio, cárgao 
ás costas e lévao a rastro ata a súa casa. Dous días o tivo deli-
rando, e cando lle minguou a febre do viño entregóuselle co-
ma un añiño. Facía calquera cousa que lle pedira, pero ben sa-
be Deus que Rosa non quería un home na súa cama sen antes 
pisar a igrexa. Baixou buscar a don Marcial para lle pedir que 
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Pronto deixou a mina para empregarse no ferrocarril: a cons-
trución da vía férrea cara á capital da provincia requiría dos 
seus servizos. Era quen, el só, de levantar un raíl por unha 
punta. Nunca deixaba a faena a medias, e sempre era dos pri-
meiros en chegar e dos últimos en marchar do traballo. Isto 
confioumo máis tarde Anselmo Ruiz, baixo segredo de confe-
sión -valente segredo- cando o asunto da Rosita. Non tan tri-
vial foi o seu comentario de que era envexa de moitos, en es-
pecial de Juan Silva, o que prendeu a mecha daquela desgraza. 

Eu, a verdade, andaba entón polo Seminario, e as novidades 
da aldea recibíaas nos longos veráns en que me acomodaba na 
casa, ben provisto de lecturas, para que a nai non puxese o 
grito no ceo cada vez que me escapaba co Sancho ou o Santi-
no, cando non cos dous, a regarme de sidrina , que moito o 
necesitaba para poder sufrir con paciencia a Horacio e A Gue-
rra das Galias, por non falar da Teoloxía, que se me atravesaba 
como unha espiña na gorxa.  

Era xa o meu último ano cando, nunha desas, atopamos ao 
Severo na praza, rodeado de raparigos, como sempre, e convi-
dámolo a que nos acompañase. 

- Eu ben iría, señoritos, pero o viño faime mal, e a sidra, 
máis... 

Insistimos. Insistimos cunha teimosía absoluta, ata o con-
vencer de que viñera connosco. Así chegamos ao bar de Puri-
ta, onde Severo levou a mal as mocas de Silva sobre os vasos 
de auga que botaba no bandullo, acabando por pimplarse de 
sidra. Cando nos demos conta estaba levantando a catro sen-
tados enriba dunha mesa. Alí foi onde empezaron a chamarlle 
"O Gato", e non pola súa semellanza cos felinos, senón pola 
súa descomunal capacidade para levantar pesos mortos. Leva-
ba razón, a bebida facíalle mal. Botou unha semana de taberna 
en taberna, e na festa de Santa Cecilia envorcou o palco da 
música, cando se fartou de oír miañar arredor seu.  

A miña nai veume co conto, cun furor frío no que a notaba 
ao tanto de que algo había ter eu que ver naquela historia. Lo-
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no parecía dirixirme á boca daquela mina que xa tragara a vida 
do meu pai, e a do meu avó antes. Maldita morte a do minei-
ro: comendo terra ou cuspindo sangue. Esas eran as opcións, 
e que Deus me perdoe por non aceptar escolla semellante.  

 Non querendo encamiñarme á mina, que a nai tíñamo pro-
hibido e aquela era unha barreira que non tiña intención de 
saltar, unicamente dous camiños se ofrecían alí e entón ao fillo 
dunha viúva: a garda civil ou a igrexa. Moito meditei aquela 
cuestión, que a vida relixiosa non me atraía, ou digamos que, 
naquelas idades, o sacrificio do celibato se me antollaba exce-
sivo. Con todo, a outra era unha vía aínda menos atractiva. 
Non estaba lonxe a revolución do 34, meu pai estivera nos 
piquetes sempre, nas barricadas logo, e nos combates despois, 
combates dos que volveu eslombado e co peito furado. Non 
podería mirarme á cara se vestía o uniforme daqueles que lle 
dispararon.  

Tampouco é que fora relixioso o meu señor pai. Como mili-
tante da UGT, esas cousas quedábanlle bastante lonxe. A dife-
renza doutros membros do sindicato,  respectaba -mantendo 
as distancias- non sei se á igrexa ou as férreas conviccións da 
miña nai, que, sen ser unha beata, non perdía misa un domin-
go, e máis dunha vez lavoume a boca con xabón ao deslizarse 
dos meus beizos algunha que outra blasfemia. 

- Unha cousa é non crer e outra ser un malfalado! - dicía, co 
seu bo criterio. 

As súas boas relacións con Don Marcial, o noso forte, xo-
vial, e como anos máis tarde tería ocasión de comprobar, 
exemplar párroco, inducírano a crer que podería haber unha 
posibilidade de que alcanzase o ministerio eclesiástico, gozan-
do dalgunha das escasas becas que concedía o Seminario, ou, 
talvez, grazas á caridade de dona Angelita, quen algunha vez 
lle comentara a posibilidade de cometer -si, escollín ben a pa-
labra- algunha obra de caridade cos fillos daqueles obreiros 
aos que as súas nais, como a miña, empuxaban á misa e á cate-
quese contra a teimuda desidia dos seus pais, que aínda cuber-
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tos de po e sangue seguían afiliados a aqueles sindicatos que 
os levaron á desgraza... Non sigo, que moito é o que debo a 
aquela boa muller, pois foi ela, en fin, a que pagou a miña edu-
cación no Seminario de Oviedo, e, nos peores anos, despois 
da guerra, aliviábanos a fame á miña señora nai e a min, cos 
seus donativos.  

As malas linguas din que algo debeu ter co meu pai, pero pa-
ra min que iso era pouco menos que imposible, aínda recoñe-
cendo que tiña unha boa percha, como a miña nai. Pero ven-
do á miña nai e a Dona Angelita fáiseme, unha vez máis, im-
posible crer en semellantes embustes, propios de linguas vipe-
rinas desatadas polo tedio, polo aburrimento de quen, vivindo 
de rendas, sométese, por algunha razón que xamais compren-
derei, á envexa.  

En fin, que a cousa era onde me atopei ao Severo por pri-
meira vez, e foi, se non recordo mal, a pouco de acabar a gue-
rra. Quen di pouco di aos seus dous ou tres anos, que non fo-
ron bos, aqueles, pero entre as cornadas do fame e o frío do 
Seminario, onde se me conxelaba o miolo dos ósos mentres 
me esforzaba co Latín, a Historia Sagrada e outras especialida-
des que non citarei, estaba sempre o verán, e aquel verán che-
garon os galegos, a ocupar os ocos que abrira no persoal da 
mina a guerra, primeiro, e a brigadilla despois, que todos, uns 
con tinta máis fina e outros con trazo ben groso, estaban na 
lista daqueles miserables. Di Xesús que temos que amar ao 
próximo como a nós mesmos. Non sei ben se cometo pecado, 
xa que logo, ao dicir que me resultaría imposible amarme, ou 
sequera sufrir o espello se, como era o caso de moitos, man-
chase as miñas mans co sangue de calquera daqueles homes 
que arrincaban da terra, por catro miserables reais, o carbón 
que arredaba o inverno.  

 A cantos lle arrincaron a vida por medio real? É imposible 
sabelo. No medio dos galegos que chegaron para coller aque-
les picos destacaba Severo. A súa cabeza sobresaía un palmo 
polo menos en calquera grupo, e sobre os anchos ombreiros 
podía descansar o mundo. Era como un Atlas, tímido, silen-
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cioso e bonachón.  Eu regresara de Oviedo, aquel verán do 
42, ou foi o 43? Aquel verán volvía eu á casa coa amargura 
como traxe. Nada me importaba o latín, a gramática ou os ou-
tros ensinos. Tanto boureo para dicir misa os domingos pare-
cíame excesivo. E despois estaban as picadas dos amigos, to-
dos e cada un correndo atrás da Aurora, co lume no corpo. 
Aurora sorría e dicíalles ata logo, esperando desde os seus de-
zaseis anos a chegada do seu príncipe azul. Ao final atopouno, 
azul e con frechas. O xugo da camisa botoullo ao pescozo e 
non volvemos vela, que a levou a Mieres e alí enterrouna nu-
nha casa que fora dun que en vida foi médico, conducido a 
rastro a unha cuneta da estrada de Xixón, onde dous tiros rou-
báronlle o alento e o demais deixáronllo ao novo xuíz, que 
repartiu conforme a méritos non escritos pero evidentes.  

Foi cando aquel bárbaro apareceu para levala que tropecei co 
Severo. Chamárame Juan, o da Santina,  

- Sebas, que se vai a Aurora... 

e eu baixei, correndo, as escaleiras, enfiei o portal e acelerei, 
sen reparar na sombra que se alongaba sobre a porta. Saín co-
rrendo cara á esquerda, de onde chegara a admonición, para 
rebotar contra un muro de carne. 

Non recordo máis que as risas ao noso ao redor, mentres 
aquel homón se axeonllaba ao meu lado, pedindo perdón, 
cunha vociña tenue coma o son dunha frauta. Tardei moito 
tempo en volver atopar á Aurora, pero aquela masa humana 
comezou a formar parte da paisaxe. Non podían empregalo na 
mina -era demasiado alto, demasiado forte, demasiado... para 
os estreitos túneles, para as escuras galerías- así que traballaba 
na superficie, carretando el só os postes que necesitaban, nor-
malmente, de catro homes para chegar desde o almacén da 
estación á boca da mina. Así empezou a lenda. Severo era un 
xigante dunha forza descomunal, que pasaba as mañás dos 
domingos sentado nun banco da praza, botándolle de comer 
ás pombas, despois da misa, e as tardes vendo xogar, embele-
cado, aos raparigos.  


