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Ix Chel Can, tamén chamada Zazil Há, filla do rei Nachan Ka’an  re-

prende a Gonzalo Guerrero, seu home, tamén chamado Diego de 

Aroza, ao recibir a visita de Jerónimo de Aguilar, pola pretensión 

deste de o facer volver cos españois. 
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rias batallas. Taxmar entregounos a Na Chan Can, que nos entregou 

a Balam. Balam entendía a arte da guerra, a necesidade da táctica, a 

organización, a virtude da estratexia. A súa intrínseca perversión. 

Sempre me tratou con respecto. Cando o atacou o caimán, fun na súa 

axuda.  

-          Por que non fuxiches? – preguntábame Jerónimo. 

-          A onde? – contestáballe eu.  

Nin sequera sabiamos en que parte do mundo nos atopabamos. Ma-

tar aquel caimán conseguiume a liberdade. Xa non era escravo. As 

vitorias eleváronme no exército: tiven por primeira vez homes ás mi-

ñas ordes, puiden lucir con orgullo os emblemas do rango. As vito-

rias déronme a túa man, Ix Chel Can. Son un Nacom, o equivalente a 

un xeneral. Déixao tranquilo: Jerónimo é incapaz de facer dano. Se o 

teu temor é que poida inducirme a ir ao encontro dos españois, de-

bes serenarte. Que poden ofrecerme? 

Recordo que o meu pai adoitaba dicirnos: non é o boi de onde nace, 

senón de onde pace. El tíñao por certo. E eu, Gonzalo de Aroza, fillo 

de Martín de Aroza, repítocho: son un boi, ti es o meu prado. 

Podería dicirvos todo isto, en lugar de quedarme contemplando sim-

plemente a vosa aristocrática indignación. Pero de nada serve expli-

car a fame. Así que non direi palabra, ireime fóra, a despedir ao meu 

irmán. Logo verei a Balam, pois a guerra que se aveciña non debe 

emprenderse con esperanza de vitoria, senón con cálculo.  

Todo na vida é negocio, e o prezo da liberdade é o sangue. 
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D 
icídesme, miña dona, que quen é este escravo que vén 

con tanta fachenda molestarnos. Tedes que saber que 

este home é como un meu irmán, de nome Xerónimo de 

Aguilar, con quen padecín rigores e desdichas sen conto, 

un home de Deus, cabal, tan fiel á súa fe como a min me resulta im-

posible selo, que dos tratos con Deus non teño eu boa experiencia, 

certo que non mellor que a súa, pero el persistiu na súa confianza, 

cousa que a min me resulta ben difícil, cando non imposible, pois vin 

como os homes matan no seu nome con crueldade infinita, e fan a 

súa vontade dicindo ser Súa, e pola Súa Causa, moven guerras e tor-

mentos, de tal sorte que, a quen di non someterse á Súa Vontade, 

téñeno por herexe e quéimano a lume vivo, como aquí poñen voste-

des un pavo ao lume para que se torre, aínda que é certo que ao final 

non comen a súa carne, que a teñen polo máis infernal refugallo, así 

os mate a fame. 

Sabedes vos que cheguei atravesando o océano, pero nada sabedes –

quizá non vos importe, e esta sexa unha confesión inútil- das peripe-

cias que me conduciron á dita de vos amar. Tan lonxe no meu recor-

do como as nubes que cruzan o ceo encóntranse os días da miña in-

fancia, días terribles, pois a guerra entre os reis de Castela e Portugal 

cortara o tráfico coa Guinea, un país habitado por homes de pel es-

cura como a noite, de cuxo comercio obtiña o meu señor pai o máxi-

mo beneficio, un beneficio que houbemos de comernos a bocados, 

pois non achou o home outra industria ou medio de vida a que dedi-

carse, e queimada a súa fortuna, morrería nun funesto intento de 
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renovar os antigos tratos ás agachadas dos portugueses, que alá lle 

deron morte sendo eu ben cativo.  

Das necesidades que pasamos, a mamá, eu, e os meus esquecidos 

irmáns, non vos direi senón que os máis dos días pasabámolos na 

mariña, á espreita de calquera niño do que roubar ovos, poñendo 

ichós para atrapar calquera clase de ave, ben escondidos dos gardas 

de Don Alonso, dono de vidas e facendas por encomenda do rei, de 

xeito que a quen non quería vivir afogado no seu puño non lle que-

daba outra que botarse ao mar, e nel achar medio de vida, do cal aín-

da tomaba beneficio, a conta do rei e seu.  

Tan mala vida e necesidade pasamos que ao cumprir os dezaseis, 

sendo o meu corpo forte, de talla superior a mozos de máis idade, 

querendo fuxir de tales penurias entrei en quintas polo fillo dun car-

niceiro, que prometeu prover á miña nai durante o tempo que a cam-

paña durase, ou ata que da miña soldada puider a miña familia man-

terse. Cuestión que nunca chegou a suscitarse, pois o tal carniceiro, 

que era viúvo, tomou á miña nai por esposa aproveitando a súa des-

medrada posición, e aos meus irmáns púxoos a traballar para mello-

rar a súa facenda, como facía cos propios, doutras dúas mulleres que 

tivera.  

De tal sorte vinme embarcado nas tarefas da guerra a penas comezou 

a saírme a barba, e alí, por carecer de toda experiencia, recomenda-

ción ou padriño, puiden caer como tantos outros nunha gabia, bo-

tando os bofes de tanto cavar buratos, tronzar árbores, queimar res-

trebes ou colleitas enteiras, e máis cousas nunca vistas, que era 

aquela unha nova forma de facer a guerra, que é esta que se nos vén 

encima, unha guerra na cal non loita un home contra outro, senón 

nacións enteiras que, por señorear a terra, destrúen canto nela hai 

para evitar o proveito do inimigo. E nova tamén por canto nela na-

ceu un arma, capaz de derribar a distancia cabaleiros de relucente 

armadura, e como non, infantes ou calquera clase de tropa.  
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acabamos naufragando nos baixos das Víboras, salvándonos dezaoi-

to homes e dúas mulleres, nun pequeno batel, sen auga nin alimen-

tos. Perdidos, a mercé da mar, o sol abrasábanos, morriamos coa 

sede. Rodeados de quenllas, a desesperación pronto fixo presa nos 

máis débiles, obrigados como nos viamos a beber os nosos ouriños e 

os alleos, para non perecer. As primeira muller faleceu aos tres días. 

O capitán, Valdivia, deulle un tallo co seu puñal non ben expirou, e 

recolleu o seu sangue nun cazo, o único que tiñamos. Ninguén fixo 

requilorios. Tampouco a comer a súa carne, salvo Xerónimo de Agui-

lar, que se negou en redondo. Ao cabo dos días, quedabamos oito 

sobre cuberta, mirándonos con receo e os puñais a punto, cando por 

babor avistamos terra. Chegados á praia, atopamos indios Cocomes, 

mal encarados e dispostos a cobrar o noso pelexo. Valdivia sacou a 

súa espada, ferindo a un. Caemos. O capitán, Salgado, Bienvenido e 

o Tolo Juanito servíronlles de cea. Jerónimo, Alfredo Vizcaíno, o Bo-

rrego e eu mesmo vímolos asarse, encerrados en gaiolas de cana, co-

mo polos á espera da súa hora.  

A forza de enxeño, uñas e un coitelo que o Vizcaíno conservaba na 

súa bota logramos escapar, na escuridade da noite, perdidos nun pa-

ís descoñecido. O Borrego perdeu a razón no noso encontro cos Tu-

tul Xiúes. Ao vérmonos rodeados achegouse a un deles cos brazos 

abertos. O indio abriulle a cabeza co seu garrote, pero o Borrego fu-

xiu á selva, onde unha muller lle xuntou os miolos.Sobreviviu, pero 

quedou parvo. A nosa quietude valeunos unha vida de escravitude a 

mans do sacerdote de Taxmar, escravitude que levou á morte ao Viz-

caíno, de pura fatiga. Cando me fallaban as forzas, Jerónimo dicía: 

Deus virá salvarnos. 

Non foi Deus, senón o demo da guerra. Que se chegaron os Cocomes 

a buscar a súa cea, mentres na man tiña aínda o pau do millo. O re-

cordo da carne queimada incéndioume o sangue: matei a catro e des-

graciei a outros cinco. Taxmar quixo incluírme entre os seus guerrei-

ros. Aprendín a lingua. Ensineilles algo de táctica. Vencemos en va-
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abandonalo na primeira illa, pero a tripulación intercedeu por el, e 

ao cabo, cedeu, para a súa perdición. 

 Chegados a San Sebastián, a débil posición da guarnición empuxou 

a Balboa á intriga, usando a súa experiencia como aval, tratando de 

convencelos de que cambiasen de emprazamento o forte, cara á ou-

tra beira da baía. Chegaron, venceron aos indios que os agardaban e 

apropiáronse do ouro que aqueles abandonaron ao buscar refuxio na 

selva, pois naquela zona é abundante e os indios ricos en alfaias. E 

así naceu Santa María a Antiga do Darién. Fartos da soberbia do En-

ciso, Balboa deixouse convencer da necesidade de meterse a Alcalde, 

o cal conseguiu encarcerando a quen lle perdoou a vida, acusándoo 

da falta que el mesmo instigara: instalarse en provincia allea. Pois a 

beira oeste pertencía a Veragua, non a Nova Andalucía. O trato aos 

indíxenas mellorou, e a nova cidade comezaba a prosperar cando 

chegou Colmenares buscando a Nicuesa. Non tendo noticia do seu 

paradoiro, marchou na súa busca, achándonos onde e como xa di-

xen. 

Enterado Nicuesa por Colmenares de todo, a súa alma enfureceu, 

prometéndose facer xustiza –isto é: cinsa- con aqueles que se insta-

laran nas súas terras sen o seu permiso. Antes de partir rumbo a 

Santa María a Antiga do Darién, dous enviados da cidade a negociar 

con Nicuesa fuxiron, levando á cidade información das súas inten-

cións. En Santa María impedíuselle desembarcar, e metérono nun 

buque en pésimas condicións no que o acompañaron os poucos que 

aínda preferían a submisión –eles dirían lealdade- á vida.  

Busquei outro capitán, que achei en Juan de Valdivia. Deume o em-

prego de encargado dos escravos e tripulación na Santa María de 

Barca, que partía con rumbo á Española. 

Partimos o día da Asunción da Nosa Señora, con bo tempo. Aos tres 

días, unha manda de peixes voadores saltaron sobre cuberta. Mal 

presaxio. Antes de que caese a noite, a tormenta botóusenos enriba: 
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Que son cabaleiros, preguntades? Cabaleiros e cabalos son especies 

aínda non vistas por estes lares, pero nin a máis fera criatura iguala a 

sede de sangue dun cabaleiro, nin o máis fiel paxaro iguala a docili-

dade dun cabalo. Unha criatura nacida para liberar de traballo ao 

home, da que condes, duques e outras altezas se apropiaron para o 

oficio da guerra, de xeito que cabalo e cabaleiro compoñen unha sor-

te de criatura dos infernos que se alimenta do sangue dos pobres. 

Ben comprendo que non entendades estas as miñas últimas pala-

bras. Bo será entón retomar o fío e volver ao azar que me incluíu en-

tre os arcabuceiros, soldados armados con paus de ferro, paus que 

cuspen lume e morte á distancia, morte que alcanza por igual a in-

fante ou cabaleiro.  

Tras camiñar dous ou tres días chegamos, novatos na milicia, ao cha-

mado campamento de Santa Fe, unha cidade de tea na que se mestu-

raban dez mil cabaleiros e cincuenta mil infantes, ingleses de longos 

arcos, artilleiros valencianos, cataláns e bretóns, milicias das catro 

esquinas do reino, bispos e condes, duques e marqueses reunidos 

polo ouro derramado a mans cheas polo rei e a raíña. De todos os 

postos dispoñibles era o de arcabuceiro dos peores, pois a avaricia 

dos ferreiros, a escasa pericia de moitos, e o cego afán da guerra oca-

sionaba en numerosas ocasións a explosión da arma, enviando aos 

infernos ao tirador antes que ao inimigo. Fortuna ou destino, ben 

pronto resolvín con pericia os traballos do aparello, grazas aos ensi-

nos de Bieito Pereira, veterano na guerra e no uso do trebello, con-

verténdome nun tirador certeiro.  

O certo é que apenas entrei en combate en dúas ocasións, breves es-

caramuzas entre as oliveiras con exploradores granadinos, que fuxi-

ron levantando unha nube de po. A construción do novo campamen-

to, cos seus edificios de ladrillo vermello, parecía indicar unha conti-

nuación indefinida da guerra, ilusionándome, na miña ignorancia, 

coa facilidade con que os guerreiros gañan a vida. 
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Resolveuse ao final a guerra como un trato entre reis, ante os ollos 

dos señores, e antes de rematar o inverno chegou a termo aquela fe-

liz folganza. 

De volta ao que cría o meu fogar achei á miña nai casada, aos meus 

irmáns empregados, e a un vilán resolto a exercer de pai casándome 

cunha das súas fillas, pero o bigote que lucía a aludida, os revirados 

dentes e as chepudas costas botáronme ao camiño, coa miña ben ga-

ñada prata como único amparo. Sen oficio en que ocuparme, fun 

percorrendo a costa, dando cos meus ósos en Málaga, onde, a piques 

de acabárseme os diñeiros, percorrendo os peiraos alcanzoume a voz 

do bo Bieito, ocupado nun novo e florecente, ben que arriscado, ne-

gocio.  

Decretada a expulsión dos xudeus dos Reinos de Castela e Aragón, 

que incluían a recentemente conquistada Granada, a milleiros apiñá-

ronse nos portos rumbo ao África, uníndose a aqueles musulmáns 

que non quixeron vivir baixo o rei cristián. A travesía era un risco 

dobre, pois aos innumerables piratas mouros que sempre infestaran 

aquelas augas uníanse os corsos do rei. Aquelas pobres xentes, que 

dun día para outro debían abandonar os seus fogares, ao negarlles o 

seu señor calquera clase de protección, obrigándoos a desprenderse 

de canto tiñan para salvar a vida, pagaban a súa pasaxe co pouco que 

puideran agachar aos intendentes reais, aos reais inquisidores e a 

calquera que, con bula de cristián vello, quixese atravesarse no seu 

camiño. O negocio era a viaxe. Arxel, Orán, calquera porto da costa 

norteafricana onde existise unha comunidade dos seus que quixera 

acollelos. Todas aquelas naves necesitaban protección, e Bieito, ao 

verme, ofreceume o emprego que deixara libre a morte do seu ante-

rior axudante, tras un enfrontamento cun baixel mouro a escasas 

millas de Almería. Así entrei na mar, onde coñecín o sabor do san-

gue.  

Pasado o frenesí dos primeiros momentos, onde o afán dos piratas 

consistía, máis que en conseguir riquezas, que aquelas xentes deixa-
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a conta das penalidades sufridas, que apuxo ao desexo de perdelo, 

levoulle a decretar a súa morte, en conto o botou en cara. Os rogos 

dos oficiais movérono a conservar aquela vida, vida que perderan xa 

catrocentos homes pola súa causa. Deixou alí uns poucos homes, ao 

coidado de catro millairas, e seguimos buscando lugar propicio para 

un asentamento.  

Chegados a unha fermosa baía, ao achegarnos á costa recibíronnos 

frechas en forma de choiva, polo que seguimos viaxe ata un lugar 

que lle chamaban Bastimento, que lle pareceu excelente, ordenando 

parar a unha tripulación remisa e doente. Orde que tivo que repetir, 

en Nome de Deus, e así chamou a aquel lugar, da Súa Man deixado.  

Chegados a terra, todo foi ben a primeira semana. Logo chegaron os 

indios e máis frechas. A colleita de Belén non alcanzou a nada. Nun 

último intento, a última nave foi enviada cuns cantos indios que ti-

ñamos presos ou escravos, á Española, a buscar alimento e reforzos. 

Non os volvemos ver. De setecentos, non quedabamos senón sesenta 

o día que unha vela apareceu no horizonte. Ás veces, cando a un paso 

da morte creemos achar a salvación, non vemos rir ao diaño. Así su-

cedeu entón. 

A vela de Colmenares trouxo viño, e carne. Noticias doutros lugares. 

Se Don Diego sufría en Veragua, outro tanto sucedera no Darién co 

seu rival, Ojeda.  

Habendo fundado un forte no golfo de Urabá, San Sebastián, aburá-

rono os mesmos problemas. A escasa disposición dos indios a acep-

tar a escravitude que se lles ofrecía deu lugar á guerra, a guerra, ao 

asoballar o territorio circundante, cedeu paso á fame, e Enciso, que 

debía remediar aquela necesidade, non chegaba. Ojeda, ferido nunha 

perna, resolveu embarcar rumbo a Santo Domingo, perdéndose no 

mar, mentres Enciso chegaba a San Sebastián con subministros… e 

Balboa. Balboa, aburado polas débedas, embarcara como polisón, 

escondido nun tonel xunto ao seu can. Ao descubrilo Enciso quixo 

Zazil Há 



14 

río, imitou o seu exemplo, logrando con máis fortuna atar o cabo, 

que foi o que nos salvou a todos ao non perder a lancha, que atei a 

aquel cabo no último instante, antes de  perder a nave con todos os 

avíos. Foi sorte que tal se me acordara, de non ser así, alí pereceria-

mos sen remedio. 

Aquela é terra árida e salvaxe como ningunha outra, toda ela cuberta 

de pantanos, infestada de serpes e caimáns, plagada de miasmas, 

propicia ás febres, pola cal erramos, farrapentos, case espidos, ro-

gando ao ceo non atopar indios salvaxes que aumentasen aquelas 

calamidades. E foi chamar ao diaño polo seu nome e atopalo.  

Tiña Don Diego un paxe para o seu servizo, ao cal vestía de tan vivas 

cores, que podía verse a distancia, aínda en plena selva e en tales 

condicións. Camiñando iamos por unha praia, ao pé dunha serra 

afastada, cando o raparigo caeu, atravesado por unha frecha. Alá, 

sobre unhas rocas, vímolos. Tan desmellorados como estabamos de-

bemos parecerlles pantasmas, deixándonos á nosa sorte, sen facer-

nos outro dano. Enterrámolo na area, escoitando, entre palabras de 

ánimo, desvaríos de Nicuesa sobre Olano, a flota e a súa capital non 

fundada. 

 Aquela tarde, en lugar de cruzar o río que nos cortaba o paso, arras-

trounos a corrente a unha illa deserta que no medio dela se atopaba. 

Véndonos en transo de perder a vida se continuabamos baixo o seu 

mando, López, Castillejos, Pedro o Grande e eu mesmo houbemos de 

roubar a lancha, botándonos ao mar para buscar o socorro que non 

teriamos da súa man.   

A pouco de raiar o alba atopamos a Olano e aos noso compañeiros de 

aventuras. Non tan desesperados, pero igualmente malparados: as 

naves, escangalladas pola tormenta, comestas da broma, xacían na 

area, onde os carpinteiros se atafegaban en construír outra cos restos 

aproveitables que quedaban. Armada a nave, chegamos a tempo de 

salvar a uns cantos, pero a xenreira que lle colleu Nicuesa ao Olano, 
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ran atrás, en capturar escravos para a súa venda nos mercados da 

costa mediterránea, as viaxes continuaron, con menos carga e maior 

perigo, pois intuíndo o que lles esperaba cos novos soberanos, moi-

tos daqueles xudeus convertéronse ao cristianismo, algúns coa va 

esperanza de conservar os seus bens, outros coa simple intención de 

conservalos o tempo suficiente para poñelos a resgardo. Era este un 

negocio que había de levarse coa máxima celeridade e no máis abso-

luto dos segredos, pois tanto a Santa Inquisición como as tropas do 

rei, ou calquera cristián desexoso de incrementar a súa facenda per-

seguíaos, con tan sañudo celo en descubrir a súa falsa crenza como 

fero empeño en apoderarse dos seus bens e facendas. Logo, embar-

cados no sixilo da noite naquel lanchón, poñiamos rumbo ao Sur de-

sexando sempre evitar calquera encontro, pois o canón de proa e os 

catro arcabuces que cargabamos apenas eran forza para repeler a 

máis pequena de todas as naves que perseguían aquela trasfega de 

riquezas, unha parte das cales pasou rápida a engrosar a faldriqueira 

nosa.  

Quixo o Ceo, o demo, o pérfido destino, ou o maldito azar que a sorte 

acompañase a nosa empresa desde un comezo, empresa na que me 

limitaba eu ao manexo das armas, pois Bieito contrataba capitáns, 

negociaba transportes, e cobraba os nosos servizos. Fóra azar ou pe-

ricia -pois nunca repetiamos nave ou porto sen deixar un tempo pru-

dencial e unha necesaria observación de naves e homes antes de ca-

da negocio- tanto entramos en confianza que pronto me vin comen-

do da súa mesa, servido pola súa señora esposa, Raquel, e a súa fer-

mosa filla, Esther. Sabido é que, se cada idade ten os seus vicios, non 

perdoa tampouco as súas necesidades, polo cal, comparando a miña 

desgraciada situación familiar con aquel fogar feliz, entrou na miña 

cabeza o soño de facer daquela a miña vida para sempre e de Esther, 

a miña esposa, pois parecíame que ela sorría ás miñas miradas, fol-

gaba coas miñas grazas.  
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Recordo coma se fose hoxe o día no que había de ser a nosa derra-

deira viaxe. Estaba o sol caendo tralo mar no peirao de Málaga, pres-

tos para o embarque rumbo a Orán, e entrando xa Bieito con aquela 

familia no porto ben claras as voces: 

-          ¡Alto! ¡Déanse presos á Santa Inquisición! 

Ao cal mandou o capitán soltar amarras, obrigándome a encañonalo 

para deter a manobra, pero un mariñeiro espelido levantou o remo 

ata a miña cabeza, baténdome de forma que caín na auga, e aquela 

nave afastouse veloz, coa riqueza daquelas xentes cosida en fardos de 

alfombras. Pola miña banda, sorte tiven de fuxir ás pescudas da In-

quisición por botes e naves, tragando auga salgada e botando o folgo 

debaixo dos cascos mentres os gardas percorrían con mirada ávida 

as cubertas. De áxil goberno, pronto os reais inquisidores moveron 

xuízo e ditaron sentenza, resolvéndose en tres días a sorte de todos 

eles: a morte na fogueira por xudaizantes e falsos conversos. 

Aforrareivos a crueldade do lume cos corpos e non direi palabra so-

bre a salvación das súas almas. Só direi que carguei sempre o meu 

peito co recordo daquelas chamas, co medo que puxo ás nos meus 

pés cando un dedo me sinalou na praza. Fuxín por onde puiden, por 

onde Deus ou o diaño quixo conducirme, alcanzando non sei como 

unha das naves que haberían de levarme a Italia, de novo á guerra.  

Todo aquel tempo escuréceseme, coma se unha nube de sangue anu-

bara o meu entendemento, pois Italia foi guerra verdadeira, non adi-

viñando eu de ningunha maneira a que abismos de crueldade, mise-

ria, vesania, perfidia, pode descender o corazón humano. Comezou 

mal a aventura, pois a mar púxose en contra enseguida, partindo en 

dúas o convoi, de maneira que xa desde a chegada fomos, ás alanca-

das, a unha verdadeira batalla, centos, miles de homes movéndose 

polo campo, fume de pólvora cegando os ollos, sangue enchoupando 

a terra coma se dunha tormenta se tratara, a tal punto que as botas 

escorregaban no campo, a cada paso, e a loita, corpo a corpo, era 
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xunto a unha compañía para bater aqueles indíxenas que o prexudi-

caran. Como tivo o bo tino de apelar ao seu nobre berce, Don Diego 

permitiu que p acompañaran aqueles que quixesen. De entre os que 

nos presentamos voluntarios a aquela contenda, fomos elixidos 

douscentos, para sorprender aqueles indios que non esperaban tan 

apresurado regreso. Din os sabios que metal é o ouro, que como mi-

neral atópase repartido pola terra. Diría eu que é planta que se rega 

con sangue, pois do exterminio que alí fixemos sacou o de Ojeda co-

renta mil pesos, pagando a Nicuesa o favor con afagos e grazas, para 

a continuación recordarlle que aquelas eran terras da Nova Andalu-

cía, isto é, súas, nas cales sería sempre ben recibido.  

Nobreza obriga, recollida a luva, embarcamos pois cara a Urabá, 

obrigados pola escaseza de vento a costear, sen atopar lugar ningún 

no que poñer pé en terra. Pois o certo é que, pola natureza daquela 

costa, dispuxera Don Diego que o corpo da escuadra agardase ordes 

en alta mar, achegándose a terra os dous bergantíns e a pequena ca-

rabela, na que quixo el embarcar, pois quería el mesmo escoller o 

lugar no que fundar unha cidade.  

Cos bergantíns a boa distancia non fixo caso dos avisos de temporal, 

de xeito que cando quixemos darnos conta, estabamos no medio dun 

terrible furacán, tratando de fuxir daquela costa de baixos e cons, 

perdéndonos dos bergantíns e toda a flota, que no seu desvarío creu 

perdida para sempre na tormenta, determinando rumbo Sur, de no-

vo, coa esperanza de atopar infundados os seus temores. Chegados a 

un río de ancho caudal, por el mandou entrar a nave, buscando refu-

xio e augada. Velaquí que chegado o Sol ao alto, comezan aquelas 

augas a descender, con tanta présa que a pouco quedamos en seco 

coa nave ancorada, que caendo sobre babor ameazaba abrirse. Juan 

Gómez, mariñeiro vello, vendo que non había goberno nin esperanza 

de alcanzar remedio, botouse á auga cun cabo, por ver se atando a 

nave a unha árbore non se perdese. Falláronlle as forzas, levouno a 

corrente a dúas brazadas da costa. Pedro Sánchez, de perdidos ao 

Zazil Há 



12 

fronteira entre ambas provincias, partindo presto a asegurar o seu 

negocio.  

Mentres folgabamos, outro tanto facía o noso señor, ata o punto en 

que comezou a sentir que lle faltaba o numerario, pedindo prestado 

a conta da famosa cédula, do seu cargo, do seu nome. Rumores che-

gáronnos de tales dificultades, pero foi, ao cabo, vivo, embarcándo-

nos antes de esgotar o seu crédito, poñendo ao mando a Lope de 

Olano, coa promesa de alcanzarnos de seguida. Acosado polos seus 

novos acredores, que non fiaban en reis senón en ducados, en transo 

estivo de ser preso, pero a sorte, en forma de notario, quixo achegar-

lle os cincocentos que necesitaba, embarcando a fume de carozo e 

levando ancoras no medio da noite. No ceo, unha espada de lume 

marcáballe o destino, gloria e riqueza, segundo a súa esperanza, que 

así quere o ceo perder aos necios. 

Mentres, Ojeda, chegado á baía de Calamar, desoíndo os consellos 

do seu piloto Juan de la Cosa, desembarcou na zona para ler aos in-

dios a súa proclama, esixíndolles submisión a Deus, ao seu rei, e en 

consecuencia, á súa persoa, posto que o Primeiro dera ao segundo 

aquelas terras e este, a el llas cedera. Mais, a pesar do esforzo dos 

misioneiros que consigo levaba por expresar en lingua indíxena 

aquel divino mandato, non os achou proclives a aceptar. A conse-

cuencia do cal cambiou de estratexia, tratando de os convencer de 

que catro cristais de cores valían máis que o ouro. Co cal conseguiu 

remachar o insulto que lles inferiu,  gañándose o dereito a unha pe-

quena guerra, que séndolle favorable de principio, decidiu continuar 

cara ao interior, a unha aldea que din Tubarco, onde escarmentados 

os indios das intencións daquela tropa, tendéronlles unha embosca-

da que acabou coa vida dos máis deles, incluíndo ao seu piloto, Juan 

da Cousa, que alí entregou o alento por salvalo, alcanzando cun só 

home a flotilla que no mar os agardaba. 

Neste punto alcanzamos aquelas terras, recibimos de Ojeda embai-

xadores solicitando o esquecemento de rivalidades e pendencias, 
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tanto unha cuestión de equilibrio como de forza, de salvaxismo e de-

terminación como de astucia, loitando talmente como un can, cego 

coa raza, para salvar a vida. Aquilo era verdadeiramente a guerra: a 

canseira homicida que embebeda e envelena a alma, territorio onde 

todo está permitido se conduce á vitoria.  

A guerra destas xentes non é esta guerra florida que por aquí se prac-

tica. Nin con ser mortais estas armas de guerreiro que me deu o voso 

pai podedes imaxinar o efecto da artillería sobre os corpos, as feridas 

que o sabre provoca ou a facilidade con que unha espada converte a 

un gañán en asasino. Como lobos abalanzáronnos sobre o país, e co-

mo lobos nos comportabamos. De día combatiamos, de noite bebia-

mos, ou roubabamos para nós ou para os nosos señores, pois nin-

guén alí coñecía o significado das palabras paz ou tregua, se a falta 

de numerario apertaba. Á noitiña, ávidos de alcohol, mulleres e leria, 

caïamos sobre as tabernas o día que a paga chegaba. Sobre calquera 

lugar, barrio ou aldea que estivese alén da imaxinaria liña que traza-

ban os coroneis para distinguir o propio do alleo, si faltaba. Se diñei-

ro atopabamos, noso era. Se mulleres, tomabámolas, de grado ou 

por forza, ante os seus maridos e irmáns, vivos ou mortos. Antes de 

cortar o abrente a negrura da noite fuxiamos con calquera botín ao 

lombo, botín que malvendíamos no mercado para enlamarnos esa 

mesma noite en calquera taberna, apostando á barra, a cartas e aos 

dados, sacando o coitelo da talega ou o que fixese falta se mediaba 

ofensa, que inevitablemente mediaba, un día si, e ao outro, tamén.  

Non recordo cantas vidas tomei, cantos muros asaltei, cantas veces 

crin perder a vida atravesado por un ferro calquera, por unha bala. 

Recordo unha das últimas noites, xa concluída a segunda daquelas 

guerras italianas. Recordo unha taberna infecta na que tres putas e 

dous pegureiros agardaban clientela e troula. Alá entramos, eu e Xa-

cinto Pena, o xuízo nubrado polo viño, a engraxar o badal, como el 

dicía. Empeñado en facer a feira coas tres frescas, discutiu prezo, 

insultou o xénero e empezou a pendencia. Recordo cortar dúas cabe-
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zas antes de fuxir atravesando unha fiestra, perdida toda esperanza 

ao petar na porta cen gardas. Cheguei, non se me acorda de que xei-

to, a unha nave que se preparaba para a volta, regresando a paus 

moído, máis vello, e sen un peso. 

O que achei no meu lugar de nacemento foron palabras sobre un no-

vo mundo, alén do océano, onde calquera podía facer fortuna, onde o 

ouro nacía entre as pedras. Nada me retiña xa: morta a miña señora 

nai, aquel carniceiro dispoñía dos meus irmáns como de fillos seus, 

ningún capital quedaba da exigua herdanza do meu pai; todo me em-

puxaba a cruzar o mar, a buscar outra vida, distinta da que malgasta-

ra en Italia.  

Así entrei na compañía que Diego de Nicuesa formou para tomar 

posesión da provincia de Veragua, que os seus moitos méritos na 

Corte moveran ao rei Fernando a concederlle, para perrencha de 

Alonso de Ojeda, entre os cales contábanse: ser de porte distinguido, 

elegante, destro no manexo das armas –que xamais empuñara en 

guerra algunha- e, sobre todo, experto trinchador na casa do seu tío 

Henrique. Méritos sen dúbida escasamente desbotables, que unidos 

á concesión dunha provincia onde o ouro era de tal abundancia que 

para tomalo soamente era preciso facer escravos que se agachasen a 

recollerllo, moveron a banqueiros de diversa condición a concederlle 

longo crédito e outras bendicións, coas cales chegou, rufo, a porto, 

requirindo homes para o seu servizo. 

 Calquera, con ollos na cara e dous dedos de fronte podía ver a neci-

dade, senón no seu rostro, polo menos naquela esplendidez que gas-

taba. Pero é a intelixencia humana de tal cariz que pode crer razoa-

ble a concesión de terras e xentes por parte do Rei a un seu enco-

mendeiro, antes sequera de gañalas este, en virtude de catro pala-

bras escritas nun prego por un Papa que se beneficia á súa filla. Non 

se me alcanza a comprender como O Noso Señor pode dispoñer así 

das súas criaturas, por moitas escrituras que se movan nese preito. É 

claro, con todo, que as entendedeiras dos pobres non traballan se-
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gundo a ciencia que profesan os fidalgos, que o discorrer atinado é 

mérito do sangue, non do intelecto, como o proban os feitos que se 

sucederon. 

Embarcados naquela aventura demos, tras longa viaxe –non é cousa 

dun día cruzar o océano – demos digo, cunha illa que lle din de San-

ta Cruz, na cal deu orde o noso comandante de desembarcar, atacar 

aos habitantes do lugar e tomar cantos prisioneiros se puidese, entre 

aqueles que maior valor puidesen alcanzar como escravos no merca-

do de La Española. Alá fomos, entrando a saco nos poboados, para 

capturar cen indios, que non os habería en toda a illa, deixando un 

rastro de sangue e lume como recordo.  

Con aquela carga sobre cuberta, ben posta de grillos e cadeas, chega-

mos a porto,  e ao reclamo de haberes fomos ao momento cumpri-

dos, de xeito que bodegas, tabernas e bordeis acharon negocio fácil, 

que pronto avinagrou aos homes de Ojeda, estacionados á espera de 

ventos favorables.  

Era o tal Ojeda, rival de Don Diego, experimentado navegante e ex-

plorador que xunto ao piloto Juan de la Cosa percorrera a costa que 

lle din de Terra Firme. Tendo noticia de que o rei don Fernando cha-

mara a concurso a gobernación e colonización daquelas terras, en-

viou ao piloto en representación da súa persoa a reclamar o que, en 

opinión súa, xustamente debería corresponderlle, ao ser seu o mérito 

do descubrimento e exploración da rexión. Chegou o piloto coa noti-

cia do reparto feito polo monarca, asignándolle a Nicuesa a goberna-

ción de Veragua, que, non podendo senón bufar de rabia, pegou a 

buscar crédito para asegurar o seu parte. A chegada da nosa flota, 

toda de novo aparello, e a alegría con que Don diego regaba os diñei-

ros limitaron a trescentos os homes que puido convencer para segui-

lo; con todo e iso boa parte do mérito debe atribuírse ao seu enten-

demento con Don Martín Fernández de Enciso, con quen fixo trato e 

promesa de nomealo Alcalde Maior cando con reforzos arribase á 
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