
Unha viaxeUnha viaxe
ata a terata a terra do xeora do xeo

Paso as noites submerxido na 
voluptuosidade e o pracer, pero, 
á mañá, paseo arrogante na corte real.

(al-Mutadid ben Abbad)





No próspero reino de Ingapir a fermosa Sherezade deixa-
ba oír a súa voz, dirixida ao sultán, todas as noites.

A morte rondábaa cada minuto e ela debía inventar, urxen-
temente cada día, un novo conto que a salvase da decapitación.
Sabía que chegaría o momento en que non recordase máis his-
torias nin fose capaz de inventar outras novas, tantas eran xa as
contadas. E entón, ¿que pasaría? Pensaba no verdugo..., coa
espada en alto..., baixándoa con forza e caendo sobre a súa
gorxa de garza, como dicía Azmir. A espada caería con forza
sobre o seu branco pescozo e Azmir choraríaa para sempre. O
sultán buscaría unha substituta porque o sono só lle aparecía
cando escoitaba unha susurrante voz de muller que o acariciaba,
naquela inmensa cama cuberta de seda, nas cálidas noites.Todos
os seus súbditos coñecían o seu temor a enfrentarse, el só, á
escuridade e ao silencio. E tamén todos sabían que cando a
Sherezade lle fallase a imaxinación e a memoria, unha enorme
cadea de asasinatos comezaría de novo no reino. O sultán segui-
ría matando e matando a todas as mulleres que compartisen o
seu leito, como o fixera ata que a fermosa princesa penetrou no
seu mundo.
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O reino volveríase estéril.

Pero iso non debía suceder. Era preciso atopar unha solu-
ción -dicíase Sherezade. 

Pensou matalo. Fabricaría un veleno e daríallo, antes de ir
durmir, na copa de afrodisíaco que o sultán bebía todas as noi-
tes. Pero ela era a única que o acompañaba ata o mencer.Todos
saberían que era a culpable. A espada do verdugo caería sobre
ela. Así non fuxiría da morte nin evitaría os homicidios.
Ademais o fiel eunuco, aquel que tantas veces a consolaba antes
da chegada do sultán aos aposentos nupciais, probaba antes
todos os alimentos que o seu señor tomaba. E outras veces ela
mesma estaba obrigada a compartir a copa. Non, esa non era a
solución que buscaba ansiosamente. Debería pensar máis, refle-
xionar con astucia. Sabía que nalgún espacio da súa mente esta-
ba agochada a solución, pero... ¿onde? ¿Como podería chegar
ata ese lugar do seu ser en que se encende a luz da sabedoría e
do coñecemento?

Pensou en Azmir, o dos brillantes e negros ollos. Azmir era
forte e musculoso. E ademais amábaa. Faríao por ela. Se llo
pedise, afogaría ao sultán coas súas propias mans. Bastaría unha
soa palabra para que descargase todo o seu odio sobre el.
¡Tantos ciúmes acumulados! Pero sería imposible ocultalo para
sempre e a espada do verdugo, máis pronto ou máis tarde, cae-
ría sobre a súa cabeza. E a vida sen Azmir non tería sentido para
Sherezade porque el era o que conseguía que esquecese tantas e
tantas noites sen a penas durmir, discorrendo historias para
aguantar unha noite máis e así non oír a tremenda decisión que
o sultán tomaba e pronunciaba con voz de trono:”¡Que acaben
con ela! Os seus contos xa non me interesan.”

Tal vez...tal vez se o castrase, como aos eunucos, se volve-
ría débil, non desexaría as mulleres e quizais xa non desexase
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tampouco escoitar a sú voz. Ou se o degolase cun coitelo de
afiado gume...Tamén podía afogalo coas finas sabas de
satén...Ou...

¡Non, non! As sospeitas recaerían sempre sobre ela.

Debía pensar... E ser sutil. Moi sutil. Desfacerse del sen
que ninguén o sospeitase. Liberar ao reino do promiscuo e mor-
tífero desexo do seu soberano.

O sultán debía morrer sen deixar rastro. De repente. Sen
explicación. O mellor momento sería cando estivese acompaña-
do dos seus ministros e de todo o seu séquito. Así ninguén sos-
peitaría. E ela podía estar lonxe, tal vez bañándose coas outras
concubinas no estanque dos peixes dourados.

Mentres tanto seguiría contándolle historias, axudándoo a
durmir, retrasando a súa morte e a das demais mulleres do reino.

A súa poderosa imaxinación debía servirlle para logralo.

Esa noite a historia que o sultán escoitaba da boca de
Sherezade era doutros mundos, afastados e distintos, rodeados
por mares de xeo. Neles non existía o sol, nin exóticas árbores,
nin cantos de paxaros.Todo era branco e brillante naquel país. E
moi frío. Non se oían nunca os risos das mulleres ao se enfeita-
ren. Os homes non mostraban o torso nu, e os peitos das mulle-
res non se adornaban con ouro e pedras preciosas que tintinea-
ban cos seus seductores e insinuantes movementos. Alí todo era
triste, frente á sensualidade de Ingapir. E duro.Traballábase
duramente para comer. Non había árbores cargadas de froitos
comestibles, douradas polo cálido sol. Nin mamíferos ou aves,
posuidores dunha exquisita e apreciada carne que expertos coci-
ñeiros transformaban en deliciosos manxares, que servisen de
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sustento aos seus habitantes. Os homes daquel país, en contra de
todo o que o sultán coñecía ata entón, debían cortar a superficie
da terra albina con afiados coitelos e coller os poucos peixes que
vivían debaixo do xeo, para alimentárense.

O sultán, mentres Sherezade falaba, mirábaa sorprendido e
fascinado. Non era capaz de entender que existise un mundo así,
sen cores nin música. Gustáballe ese conto porque, oíndoo, se
vía dono dun país rico e ledo, e iso facíalle sentirse poderoso.

Sherezade continuaba:

“Ás veces tiñan sorte e conseguían os grandes animais que
vivían por riba da superficie, os máis preciados para eles, as
focas, cos que se podían alimentar durante meses. Ese día era
unha festa. Pero conseguilos era un traballo complicado.
Veredes, oh sultán, en qué consistía. Debían...”

Sherezade tatexou.

“De...debí...debían...”

Sherezade quedou muda un segundo.

Os seus ollos brillaron intensamente. O corazón parecía
saírselle do peito e temeu que os seus latidos se oísen en todo o
pazo.

Disimulando, díxolle ao sultán a frase de todas as noites:

“Señor, é moi tarde xa e os dous necesitamos descansar.
Continuaremos mañá e oíredes cousas aínda máis marabillo-
sas”.

O sultán non se estrañou das palabras de Sherezade pois ela
sempre interrompía desa maneira os seus contos -para interrom-
per a morte-. Así que aceptou mansamente e durmiuse rápido,
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soñando coa triste terra de xeo na que non había paxaros canto-
res.

Ela, sen embargo, non podía durmir. Os seus nervios esta-
ban tensos.

¡Dera coa solución!

Toda a noite pasouna moi queda, case sen respirar, para que
o rei non espertase cos seus movementos. Pensando. Decidindo,
nerviosa, o momento oportuno para levar a cabo o seu plano.
Unindo mentalmente todos os cabos, porque nada debía fallar. A
trampa tiña que ser perfecta.

O mes seguinte sería a festa do antílope, pensou. O sultán,
entón, xuntábase para celebrala con todos os seus súbditos,
ministros e visires. Un enorme antílope, cazado polos bravos
guerreiros de Ingapir, era preparado para ser compartido por
todos os comensais na enorme mesa da sala dos espellos. A
estancia enchíase de pratos exóticos e saborosos, elaborados
polos cociñeiros máis expertos do reino. As bebidas máis orixi-
nais e refrescantes alegraban a reunión. As máis fermosas baila-
rinas danzaban en torno ás copas e pratos, rodeadas dun tenue
olor a sándalo e mirra que se misturaba cos aromas das viandas
que ían e viñan sen parar.

Sherezade decidiu que ese día sería perfecto. Falaría cunha
das súas serventas, coa máis querida, para que arranxase todo na
cociña, xa que a súa entrada nesa estancia podería levantar sos-
peitas. Daríalle todas as indicacións tan claramente que sería
imposible equivocarse. Non podía permitirse un só erro.

Tiña tempo aínda. Pero debía darse présa. O mar de xeo,
onde estaba a salvación, ficaba moi lonxe de Ingapir. Debía falar
tamén con Azmir para que partise rapidamente, sen que ninguén
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soubese da súa marcha. Explicaríalle tamén a el o que debía
facer no país cristalino. E... ata o día da festa inventaría outro
final da historia que comezara, aquela que lle dera a luz, a que
sería a salvación do reino. O sultán non debía coñecer o final
verdadeiro, porque iso significaría a fin do poder de Sherezade.

Seguiu creando contos, imaxinando relatos e burlando a
morte durante un mes. Agardaba pacientemente o regreso do seu
fiel amante, portador da liberación, e planeaba, detalle a detalle,
o mortífero proxecto que concibira aquela noite.

Azmir, os cociñeiros, a criada Idalmir...todos estaban xa
preparados para levar a cabo as súas ordes secretas. O plano fora
meticulosamente trazado, polo tanto tiña que resultar infalible.
Sherezade respirou profundamente, segura de si mesma.

E chegou o día esperado.

Toda a sala na que se ía celebrar o festín anual estaba chea.
Había príncipes doutros reinos cos seus séquitos, comerciantes,
adiviños, e todos os súbditos e conselleiros do gran sultán de
Ingapir. A comida enchía os pratos: primeiro apareceron os
entrantes que formaban un arco-da-vella coas súas cores variadas,
desde o verde das plantas comestibles -moi abundantes no fértil
reino de Ingapir-, ata o vermello das froitas, pasando polos tonos
dourados que ofrecían os peixes en salazón e ata os azul-anil das
flores dos bosques que daban unha estraña e poderosa forza a todo
aquel que as probaba. Despois seguiron os suculentos e fortes:
carnes de aves e mamíferos diversos, capturados naquel lugar do
reino coñecido como a terra dos xaguares, en honor a un dos ani-
mais preferidos do sultán. Entre os manxares estaba o prato rei da
comida, o máis esperado e o que representaba a salvación de
Sherezade e de todo o reino: o antílope.Todo era servido por fer-
mosas criadas ataviadas con sedas, organdís, tules e toda clase de
finos tecidos tinxidos coas cores máis diversas.
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Había música. Alegría. Risos. Cantos. Diversión. Bailes...
Fermosos paxaros cantaban con suaves trinos compasados.
Bolboretas de sedosas ás enchían de cores o enorme salón no
que se celebraba a festa. Todo o aire rezumaba sensualidade.

O sultán era feliz, dono dun reino próspero e alegre: os seus
súbditos e servidores amábano, as súas concubinas eran xoves e
desexábano.

¿Qué máis podía pedir? Ata Sherezade estaba máis agari-
mosa ultimamente. Si, verdadeiramente era feliz.

Todos comían e bebían con fruición.

Atendido por Idalmir, que seguía as indicacións aprendidas
durante días, o sultán engulía o exquisito prato de carne que a
criada lle colocara diante, mentres sorría e ollaba as danzarinas
con luxuria. Moito tempo permaneceu contemplándoas, miran-
do os seus suaves e felinos movementos, pensando que tamén os
xaguares, naquelas terras tan lonxanas nas que habitaban, se
moverían desa maneira. E seguiu comendo e bebendo.

E...de repente...o sultán caeu ao chan entre grandes berros
de dor.

A confusión apoderouse do lugar.

Os médicos corrían nerviosos dun lado a outro intentando
axudalo. A sala dos espellos, despois da axitación inicial, que-
dou nunha silenciosa espera. Cesaron a música e as voces.
Ninguén entendía qué pasaba: o asombro dos comensais reflec-
tíase nos seus rostros.Todos se miraban esperando atopar a res-
posta.

Pero nada puideron facer. Incomprensiblemente, a morte
presentárase de socato e arrebatara a vida do sultán de forma
inesperada e brutal.
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E...mentres tanto...Sherezade estaba bañándose coas outras
concubinas no estanque dos peixes dourados, tal e como plane-
ara un mes antes, e pensaba no verdadeiro remate do conto que
o sultán nunca chegara a oír:

“...Os homes da terra de xeo realizaban un arduo traballo
para conseguir as súas presas preferidas. Primeiro debían
cazar o máis grande peixe das súas augas, a balea, e arrincar-
lle as barbas. Estas, cartilaxinosas, punzantes e moldeables,
eran introducidas formando unha bola dentro dun trozo de peixe
seco. Así, enormes focas comían o suculento bocado que os pes-
cadores lles ofrecían e cando, logo de horas dentro do seu estó-
mago, o trozo de carne se desfacía cos seus ácidos, as barbas de
balea estirábanse de repente, como un resorte, e raxaban os
seus órganos lentamente, moi lentamente, entre grandes, entre
enormes berros de dor...

E, despois, celebrábase unha gran festa.”

Sherezade sorriu, picaramente.
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