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Non lle gustaba vivir no medio do bosque porque as súas 
soidades viñan ser unha molesta e constante imposición. Non 
había cousa nos contornos: nin granxas, nin igrexas, nin escolas, 
nin aldeas, nin vilas había. E ninguén, agás unha señora, vella e 
enfermiza, que moraba a unha legua ao norte, onde clarexan as 
árbores, nunha casiña rosada de balcóns azuis verde-mar. A ela 
íase por un alegre sendeiro cheo de bolboretas e paxaros. 
Gustaba de levar á casa aquela, por encargo da súa nai, caraveis 
de perfume e amorodos silvestres. Daquela, a vella dama, á que 
chamaban avoa, deixábaa pasar ao corredor e abría para ela o 
gran roupeiro das feridas, que escondía as arañas. E permitíalle 
subir á bufarda. Cría ver por enriba do lousado, dos cumios e do 
mato infindo o Camiño Real, no bordo do leste, máis aló da 
carballeira Peneirada. 

Salvo esta anciá, non había ninguén.

– Non precisamos de acompañamentos. Con nós as dúas, 
abonda. A independencia é o noso agasallo –dicía a nai, tan con-
tenta. 

Noitébregas



Agora ben, desde que tiña recordos, debecía por montar 
nos cabalos do tempo e fuxir da monotonía das horas apalpadas. 
Non lle gustaba a fraga nin nunca lle ía gustar.

Moi de cando en vez charlaba co garda-bosques que, pola 
demouca, percorría a súa manda. Aborrecía nel os ollos legañen-
tos o beizo leporino sempre húmido, o tacto caloso das mans. 
No garda-bosques afloraba unha bondade case estúpida que 
resultaba insufrible, e por riba, soñaba, o pobre, con instruíla nos 
delicados matices da fraga esquecida, na crenza de que tamén 
ela adoraba o afastamento

  – O mundo non che vai ofrecer cousa distinta –a súa nai, o 
garda-bosques, a avoa, repentíanllo.

– ¿A vila? ¿Queres saber como viven na vila? Unha pros-
mada, nena, un lape-lape que non acaba; e se escoitasen, aínda. 
Toleas co rebumbio. Menos mal que me quedan estes viaxeci-
ños… É marabilloso desfrutar desta paz, deste aire tan limpo... 
– suspirou con fondura, os ollos entregados, o carreteiro da 
ruada de Susmil, que traía mercadorías finas polo Aninovo.

Parecían confabulados para non explicarlle como funcio-
naba o exterior, eles, que tiveran a posibilidade de saír, e que 
escolleran o regreso pola súa vontade. Pechábanse nun sixilo 
fusco.

E ao lonxe, polo tempo das nevadas primeiras, cando esta-
ba a piques de cumprir os quince anos, atopou alguén, un nóma-
de, que descubriu para ela a recóndita beleza das cidades lonxin-
cuas, envoltas na lucenza, nas cores golosas dun pavo real. 
Durante días faloulle el das xentes rechamantes (e contaba 
“milleiras” abrindo e pechando os dedos), xentes rechamantes 
que non sufrían a prema de vestir atavíos colorados. Deslizouna 8



el por escuras pistas sen paxaros nin bolboretas, nunha viaxe cos 
veloces carros sen empuxe animal, dicía fachendoso, guiados 
desde dentro sen esforzos.

– ¿Todos tan xuntos, de verdade? ¿Viven todos apegados? 
–preguntou incrédula.

– Por xunto, como follas no outono.

– ¿Apretuxados?

– Así –e chincaba o ombreiro co seu ata facerlle cóxegas. 
Tiña os ollos ridores e divertidos. Ela empurrouno para afastalo 
e el deu unha viravolta cómica no aire. Izado por forzas sobre-
humanas, saltou lanzal e aterrou de pé, seductor. Riron a garga-
lladas. Correron de poutelas, un en pos da outra. Rolaron pola 
herba. Quedou el enriba, xadeante e ela notou os latexos apura-
dos do seu corazón contra o colete escarlata. Examináronse de 
preto, as respiracións ao unísono.

– Vaste mudando apetecible –díxolle el por fin, coas chas-
quetas de aprobación con que remataba as conversas ultimamen-
te–. Calquera día estarás xa tan apetecible que te hei levar comi-
go.

– ¿E dás a palabra? –preguntou feliz, atrapada baixo o peso 
morno.

– Dou.

Era, sen embargo, unha promesa incumprida.

A nai e a avoa souberon daquelas xuntanzas. Rifáronlle.

– Con ese...Entra en conversas con ese, cando o ten prohi-
bido, mira ti... Cun verballoas sen creto vai falar a cativa...
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– Só pretende ese embaucar incautos, nena –clarexou a 
avoa.

– Haite pasar o mesmiño ca ao camiñante, ¿recordas?

Recordaba o camiñante con certa imprecisión. Aparecera 
unha mañá barrallosa de había un tempo. A súa nai fregaba nos 
cacharros do almorzo; entre tanto, ela paponeaba co errático 
zunar dun moscón caído na arañeira, no van escuro das contras. 
Tivera o impulso de liberalo ao ver os seus bríos por zafanarse, 
pero para cando o decidira, permanecía envolvido e indefenso 
no capullo de seda e a araña baixaba pola guía. O camiñante 
asomara entón e pedíralles comida. Silandeiro, bebeu un pouco 
leite e regresou á verea, contento, dixo, pois lle faltaban vinte 
xornadas para arribar ao seu destino.

– ¿Lembras o viaxeiro de agosto, aquel que viñera xantar? 
Pois non acadou as portas da pousada de Susmil, o sabes.

Non replicou porque escoitara os rexoubes sobre aquel 
asunto durante moito tempo.

Ese –dixo a avoa–, ese non é bo para ti. Xa sei que resulta 
atractivo, xa o sei. Pero, oe, coa primavera sei que ten arroutadas 
e debes fuxir del. 

Nunca o nomeaban.

– Vai coller as túas cousas. Marcharás coa avoa Delfina.

– Pero mamá –rosmou.

– Abonda –atallou a súa nai–. E sube ao cuarto.

Dende os chanzos, enfurruñada, espiou a conversa da cociña.

– A rapaza medra, muller. 
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– E nós non debemos esquecer a prudencia, Delfina. Ti e 
mais eu sabemos como gasta ese as súas artes raposeiras e con 
quen... E vai empregalas coa nosa pequena... –súa nai díxoo irada.

– Non te apures, muller.

Gardaba no saqueto unhas mudas e mais a capa colorada 
das ocasións, que lle tecera a avoa Delfina, cando resolveu mar-
char da fraga. Fuxiría con el. Pediríalle, suplicaríalle que a guia-
ra ata algunha daquelas fermosas cidades que el tan ben coñecía. 
Decatouse de que a viaxe acordada ás súas costas e sen consul-
tas previas, ía favorecerlle os plans de fuga, xa que el adoitaba 
vagar polos cómaros da casiña rosada, que ben o vía ela, atraído, 
acaso, polo arrecendo dos postres de crema e das bicas de mel e 
azucre da avoa Delfina. Baixou, pois, calada do cuarto e andou 
calada, sen facer cuestión polo peso da equipaxe, polo vieiro de 
bolboretas e de paxaros.

Ao chegaren, a avoa, para consolala, abriu o armario. Alí 
seguían as arañas repoludas nas limpas teas, no curruncho dos 
andeis das sabas brancas. 

– ¿Para que queres tantas arañas, avoa? –preguntara nalgún 
momento.

– As arañeiras curan as feridas, tapan as veas, que paran de 
sangar con elas, ¿sabes? E pápanme as couzas todas.

Abríase o gran ropeiro e as arañas recuaban ao agocho. 
Espreitándoas, matinaba no desleixo das arañas, o desaproveita-
mento das circunstancias nas que as portas permanecían abertas 
para emprender a fuga daquela prisión.
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Durante aquela tempada na casa da avoa, ergueuse ao cla-
rexar o día coa esperanza de atopar o perdido. Axudaba co tra-
ballo na horta. Por se aparecía, co pretexto de buscar auga á 
fonte, ou de sulfatar as viñas do sur, percorría as marxes da 
lagoa Augas Levadas en busca súa. Volvía un serán e outro co 
turtullo por unha ausencia que se prolongaba e non parecía ter 
fin. Chegou desconfiar que, extraviado no fragor da cidade, 
olvidara as arelas do regreso e mais os compromisos. E come-
zou soñar polas noites cos seus abrazos na brinca aquela de 
“vólveste comestible” e ían ás envorcalladas polas beiras do río, 
coma no xogo... E espertaba aturdida, co sol debuxando na 
xanela a sombra irreal do corpo ausente...

Unha mañá atopouno recostado nun olmo seco. 
Contemplaba o ceo anil por entre as árbores e moumeaba sobre 
os motivos recurrentes da natureza. (Ás veces, facía uso de pala-
bras sonoras e incompresibles).

– ¿Que tes? –preguntoulle.

– Mulleres –exclamou–. Sonche ben complicadas –e diser-
tou sobre a idade e a virtude e outros temas e, tal coma os men-
cionaba, semellaron importantes. Non entendeu moito, pero 
aquela leria de sórneas esfumoulle a zanga dos días últimos.

– Xa está –rematou–. E ti, ¿que tes? A ver, ¿que tes que 
preguntar ti?

– Madre afirma que comes xente –dixo. Estivéralle dando 
voltas ao asunto do viaxeiro de agosto.

– Túa nai –cuspiu con desprezo, e richou os dentes–. A túa 
nai é unha ignorante se iso di... ¿Comer xente? ¿Como podería 
papar na xente se “xente” significa moitas persoas xuntas –
ergueu as poutas abertas–. Vós, cando pasades de catro, sodes 
invulnerables. Pregunta, pregunta á túa inculta nai.12



– Pero o camiñante era un –amosou o índice.

– ¡Ah, ah¡ –birollaba chistoso os ollos ao mirar de preto o 
dedo izado–. Os viaxeiros acadan o seu destino. –E púxose diva-
gar cunha teoría nova aprendida na cidade, que consistía, segun-
do dixo, en facerse un a través doutro. Explicoulla polo miúdo, 
con exemplos. 

– Transubstancialidade, chámase –rematou.

– Pensas que son parva. Eu non me sinto galiña cando bebo 
o consomé dos festivos. E non penso que as churras comidas 
cheguen a sentirse eu –e escachou a rir de pensar que, algún día, 
a avoa ou a nai ou ela mesma rifaran con cacarexos alporizados. 
Escorregou ata o chan con tanto riso. Os zapatos vermellos 
repousaron no arume caído.

– A verdade introducirache na roda da vida, nena –replica-
ra el, sentando ao lado.

E escoitou falar do prana e da simbiose e doutras doutrinas 
imposibles de lembrar despois. Naquel intre mesmo, imaxinou, 
nunha iluminación repentina, as posibilidades que elas brinda-
ban porque poderían abrirlle a evasión sen perigos nin ansias. 
Mirouno. Cavilou un rato.

– Ou sexa... ¿Se ti me comes, eu acabaría por ser ti e ti aca-
barías sendo eu? – preguntou por saír de dúbidas. Se el a levaba, 
se a levaba, abandonaría o bosco, o enorme bosco, podía apreciar 
case as portas abertas, e acabaría para sempre de ser unha araña 
enclaustrada e silandeira, agochada no fondón escuro.

– ¿Que? –preguntou el.

– ¿E cando o facemos? ¿Agora?

– Paréceme precipitado de máis –dubidaba. 13
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– Vaste botar atrás –decepcionouse.

– Non me boto para atrás, bobiña. Espera o meu regreso –e 
chiscou un ollo ao desaparecer no mato.

 

Avanzou a seitura e pasou a vendima e aproximábase o 
outono e el non daba regresado para arrebatala ata aquel mundo 
nidio e albo coma un espellismo na lagoa. Transcorrían os días 
e as noites entre soños. Soñaba ela coa cidade, a cidade da luz, 
das mulleres noitébregas e perfumadas, vestidas de nata, de 
ouro, que deixaban morrer as horas fumando nos casinos.

E apareceu de novo na valgada, unha atardecida de novem-
bro. Comentoulle os pros e contras de levaren a práctica o plan.

– Quérote –desculpouse, por primeira vez inseguro–. E o 
sentimento este é distinto aos vulgares imperativos da natureza, 
rula. Ben distinto...

Ela humillara a cabeza, pero el levantoulla coa man.

– Tamén nós somos distintos, compróbao se non –e amo-
soulle as poutas enormes, e os dentes afiados tras as fauces, e as 
orellas e o pelame lustroso. Xunto da súa pel moura, a dela 
adquería un delicado brillo de nácara.

– Aquí poderiamos ser felices. E se marchamos, sería co 
teu mal. E non cho quero facer –dixo.

Regresou xunto da avoa amoucada, con febre. Durmiu, 
durmiu durante días. Durmiu mentres el ouveaba a súa ausencia 
polos lindeiros da fraga. Antes das neves, en canto soubo do 
regreso do garda-bosques, empezou preparar a vinganza. 
Conseguiría que o seu querido lobo xogara a “vaste mudando 
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apetecible” diante do garda-bosques, (os dous rirían a cachón, 
andando aos rolos pola carriza). Finxirían primeiro que ela apa-
ñaba as últimas margaridas para a avoa; el rondaría moi despa-
cio, á espera do intre para cercala. Ela amosaría susto polo 
terrible aspecto (tiña moi ensaiado o papel de cordeira doutras 
veces) para, logo, aos poucos, quedar engatusada coas doces 
palabras que el lle dixese. Remataría por caer nas fauces abertas. 
A sona do lobo e a estupidez do testigo farían o resto.

Paseaba entre telleiros na tarde devecida e albiscouno na 
bouza, máis aló. Finxiu, como maxinara, estar apañando os derra-
deiros morotes. El corría ao axexo, alerta, cruzaba con tino, ás súas 
costas, para collela desprevenida, como maxinara, sen decatarse 
doutra presencia. Ao lonxe, o chapeu do garda-bosques saltaba 
alegre polo carreiro. Era un chapeu marrón cunha faixa colorada.

E deixouse atrapar no abrazo tenro do lobo. Coas caricias, 
cos rolos ardentes do xogo, non recordou quen camiñaba baixo 
o sombreiro. Coa carga morna do corpo do lobo, botou ao 
esquecemento, tamén, as lucenzas das cidades desexadas e non 
lle pareceu tan mal a proposta de quedaren a vivir no bosco. 
Acercaba o lobo as fauces agarimosas, os ollos namorados, 
cando trasviu por detrás súa o belfo caído do garda-bosques e os 
canos da escopeta recortada.

– Lisca , meu ben, o garda-bosques... –dixo adoecida.

O disparo estalou no silencio do bosque e o eco espallouno, 
espallouno. Voou como anuncio da morte polas lindes do sur, 
por riba das Augas Levadas, polo Camiño Real, polo sendeiro de 
bolboretas e paxaros; chiou ás portas da casiña rosada de bal-
cóns azuis verde-mar, rañou as chemineas da pousada de 
Susmil, tan lonxe, e foi morrer na carballeira Peneirada...

Para ela aínda resoa e resoa e resoa e resoa...
15
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“Los marineros de Shetland todavía
 compran vientos en forma de pañuelos 

anudados o de cuerdas, de las viejas 
que viven de vender vientos” 

Frazer, J.G., La Rama Dorada

 

 

Os poderes dos Nordés aparecéranlle á Hortensia unha 
noite pecha do entroido. E chegaran empurrados, se cadra, por 
Evaristo da Tablilla, que pasou recollela na casa camiño de 
Ordes. Iso acordaran: Evaristo deixábaa na discoteca da Silva e, 
ao remate da festa, viña recollela. Sen embargo, ao acortar polo 
ermo onde as peregrinas da Virxe de Pastoriza perden sombrei-
ros e mais enaguas, por mor dos ventos cruzados do Norte, ao 
Evaristo cruzóuselle tamén un infeliz pensamento: parou o 
coche no medio e medio da vía e derrumbouna no asento. Sería 
cos nervios, porque non o lembraba, o caso foi que, na refrega, 
desenleiou o nó mariñeiro con que enfeitaba os extremos dos 

Señora
dos ventos



panos. No intre, un remuíño zoroña debruzou a porta do seiscen-
tos e, polo orificio aquel, ascendeu Evaristo coa ledicia mesma 
que fai subir ao globo de Betanzos na festa de san Roque. O seu 
corpo dondo semellou pendurado na procura de orientación, 
para esvaecer, logo, no aire, entre viros mornos de buxaina.

– ¡Virxe do Carme! –exclamara a avoa co arroubo co que 
pousaba as candelas ante os santos–. Ai, Titiña, rexorde en ti a 
forza dos Nordés, que pensei morta.

E contoulle entón, só entón, o oculto segredo da familia: 
que recibiran os Nordés o don que leva o seu nome de mans 
dunha devanceira, chegada dos bosques escuros dos señores dos 
ventos, onde os enfeites das casas son os caramelos pendurados 
dos teitos inverníos, contoulle. E que a sona dos Nordés alcan-
zara as remotas e brancas costas de Albión, pois as súas crónicas 
mencionan a certo Pero Nordés, que inventaba aires para os 
capitáns de corsos. E aínda circulan lendas, contoulle, que fan o 
pirata Drake crebar as defensas de A Coruña, mercede á ventoei-
ra dalgún Nordés descarriado.

– Anos á espera, nena, á espera do regreso dos vellos lobos 
de mar –dicía a avoa. E mostroulle, desparramadas na mesa do 
comedor, as agochadas fotos dun tataravó no peirao vello de 
Malpica, en compaña de misteriosas xentes; da bisavoa Benita, 
coa armada inglesa ao fondo, todos os mastros sobresaíndo 
coma chemineas sobre as casas do Cantón, recibindo, de mans 
do almirante, o título de Royal Navy Provider´s nunha placa que 
penduraba aínda na parede do dormitorio.

– Mira ti –e secara a avoa os ollos co mantelo–. Tivemos 
que agardar dúas xeracións, nena... A túa nai, veña trasfegar cos 
fillos; eu, nada. E rexorde en ti a forza dos Nordés...¿Non estás 
contenta?
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Non, non estaba contenta. Non sabía por que...

 

E a avoa comezou de seguido cun bulebule, que había 
moito que Hortensia non lle vía, para xuntar retrincos de toda a 
parroquia. As rematadoras das fábricas de confección de Arteixo 
traíanlle villellas con ramos de flores; cadros vichí de mandilón 
de parvulario; plumeti raiado de primeira comunión; suaves 
gasas de amadriñar; batistas suizas de enxoval nacarado das 
noivas. As clarisas apañaban para ela alpacas negro imperial, 
cárdena estameña dos saións dos ofrecidos. As pieceiras, lonetas 
caquis e azuis dos uniformes militares. Dos talleres das modistas 
apañou algodón da Viúva de Tolrá, co estampado da marca en 
letras de ouro. Foi gardando todo en sacos de patacas que xun-
taba na palleira. 

– Bo, Tita –díxolle a primeira noite da lúa de primavera, 
logo de cear–. Agora coserás as cintas dos ventos. 

– ¿Esta noite?

– Desta noite non pasa.

E para non disgustar á avoa, preparou a Sínger. Continuaba 
pensando que ían ser inútiles uns ventos mariñeiros; mentres 
enfiaba, acabou por dicirllo:

– ¿E quen vai estar precisado de ventos, avoa, se todos os 
barcos marchan a gasoil?

– ¿E quen o di, bobiña? Daquela, os barcos eses que dá 
xenio velos, os da televisión, ¿que usan, muller? El Rei, ¿que 
me contas?... ¿Non precisa de ventos nas regatas?... Anda, 
cose...
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E de contado, nada máis espallarse a noticia, empezaron a 
chegar demandas pequechas, despreciadas pola avoa como traballo 
menor, que fixeron feliz a Hortensia: aires calmos para as colleitas 
ou rinchantes ventos para desfacer treboadas antes da vendima.

E as súas xanicas serviron tamén para crear surtidos novos, 
co aglaio dos peticionarios, que as usaron con profusión. Moita 
sona alcanzaron as brisas de acristianar feitas con cintas florea-
das; ou os ventos festivos de casamentos, deliciosas correntes 
pícaras e trepadoras que rubían polas perneiras dos convidados 
impidíndolles aos homes discutir de fútbol nun día tan sinalado. 
E apreciadas polo efecto estético, as turmalinas solemnes dos 
enterros, frescachóns compunxidos que arremuiñaban as follas 
facéndoas caer sobre o cadaleito.

Algo despois apareceu pola casa Marcelino Sobrado.

 

Marcelino Sobrado apareceu unha abafante mañá de maio 
coas recomendacións todas do párroco de Sofán, un estudioso 
de vello dos Nordés e dos seus poderes. Non sospeitara da carta 
de presentación de don Euloxio, nin tampouco do home aínda 
novo cunhas engurras na fronte e uns ombreiros derrotados. 
Sorprendéralle, iso si, aquela deprimida presencia, aquela aflic-
ción dos ollos cansos, tan distinto ao aire de fachenda que lle 
mostrarían as fotos dos xornais. Algo renco, arrastraba os pés.

– Coméntame don Euloxio na súa carta que vostede precisa 
un traballo dos nosos –e convidárao a entrar na fresca penumbra 
do recibidor.

– Preciso un vento. Para a navegación, ¿sabe? Teño un 
veleiro –espreitaba el, curioso, os cadriños das paredes–. ¿Podo? 
–guindou a americana e colgouna do brazo.
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– Irá de competición, daquela.

– Competir, competiría se mo deixaran facer –acomodou o 
colo da camisa. Pola ventá do xardín entraba un zunido incerto–. 
Cando digo que non me deixan –proseguiu el–, estoulle a falar 
das néboas, non pense outra cousa. Explícollo...

Sinalara Marcelino o banco do recibidor. Sentaron.

– Verá... –tirou das perneiras do pantalón gris escuro–. 
Diríxome ao club, porque lle son socio do Náutico, do de 
Baiona, ¿sabe?... Ben, pois vou ao club tal día coma o de hoxe 
–e sinalou as fiestras cheas do sol amarelo da mañá, ao fondo–. 
Pois é pór o pé no embarcadoiro e xa cae a maldita néboa coas 
malditas calmuzadas e rematou o conto. Quedo sen mareaxe.

– ¿E pasa sempre?

– Pasa sempre, si. Irá para catro anos que sucede cousa tal. 
Catro anos e o veleiro sen estrea, ¿que lle parece? E non me mire 
dese xeito que non lle estou mentindo. E os outros navegan sen 
problemas... E menudo cachondeo... –tiña as fazulas arrebata-
das–. “Coño, Marcelino”, berra o Monteagudo desde o fondo da 
cafetería, “Coño, Marcelino, non quererás navegar hoxe, co bo 
tempo que vai”. E eu retrúcolle, “ Home, Luís, a ver se pensas 
que tes a exclusiva da mar océana”. E móntase a de Deus é 
Cristo –remexeu Marcelino, incómodo, e os náuticos chiaron 
nas baldosas do piso. A medida que falaba tiña o costume de 
acariñar os xeonllos coas palmas.

– E como lle dicía, baixo ao pantalán entre as risadas de 
Purita e as súas amigas, os asubíos de todos, que non perden ripio 
desde a terraza e, nese intre, a brétema medra ás miñas costas 
coma unhas ás monstruosas que delas naceran. De todos os xeitos, 
eu teño o papo de remover as estachas, colocarme a motor no 
medio da dársena e alí quedo; un paspán á espera do imposible. 21
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– Xa.

Matinaran en silencio. Alustrou na sombra un anel de fili-
grana vermella que Marcelino levaba no meimiño. Non se fiaba 
dos homes cos dedos atafegados polo ouro, e o anel farruco 
produciulle unha alarma que rebaixou, axiña, a voz requintada 
do home que tiña a carón.

– ¿Sabe? –dixo el– devezo por escoitar o tremoleo das 
velas e por ter a certeza de que o barco camiña nas vagas, no 
ancho do mar, a terra esvaecida na distancia.

Coa cabeza ladeada, parecía atento ao rumor distante que 
penetraba pola ventá aberta.

– ¿Estou ou non estou necesitado dun bo vento para 
mareantes? ¿Podería facer algo?

– Tentarémolo, se lle parece. Agarde un anaco.

Do sobrado, onde os rellos penduraban das vigas, tomou 
unha batista discreta cun certo toque de liño; realizoulle un as de 
guías sinxelo e acabou por gardalo nunha caixa de cartón. 
Cando regresara, a avoa estáballe explicando a Marcelino 
Sobrado a antigüidade das láminas de grandes barcos que ador-
naban a entrada.

– Estarei en contacto –prometera Marcelino na despedida, 
unha vez gardada con reverencia no saco da americana a caixiña 
da cinta. Pasou moito tempo antes de saber del.

 

Enterouse polos xornais. Alí estaba a foto do narco 
Marcelino, na ponte do Reunión II, coa man do anel de ouro e 
granates na roda do temón, sorrinte, sen engurras, teso, moi 
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dono do seu, xunto da reportaxe da súa fuxida. Fuxira Marcelino 
ao abeiro do torbón que respetou o seu barco, tras soltarlle ama-
rras ás furtadelas do peirao de Aduanas, onde levaba tres anos e 
medio atracado por decomiso. Os xornalistas criticaban que 
barco de eslora tal desamarrase e aboiase con dozura, inadverti-
do, desde a Dársena ata a canle da Marola para enfiar a alta mar 
sen estorbos e sen présas... E facían preguntas e mais preguntas 
aos de Aduanas.

Soubo que a perda do barco enoxara aos de Aduanas e a do 
narco Marcelino á policía. De todos os xeitos, nos despachos, a 
fuxida do capo pareceulles de máis vulto. E por iso empezaran 
investigar. E por iso, cabo do Nadal, dous policías sen uniforme, 
diante da casa, amosáranlle a placa e solicitáranlle, moi ama-
bles, que prestase declaración na comisaría de A Coruña.

– ¿Declaración? –a avoa cría non ter entendido ben porque 
os policías non pasaran da cancela–. ¿Que fixo a miña nena? 
¿Traen papeis para levala detida? –e saloucara con cada pregun-
ta porque a situación debeulle espertar o susto antigo de cando 
viñeran deter o seu home, na república.

– É mellor que falen co señor comisario –dixo un deles. 

E na comisaría, o inspector Bermúdez, encargado do caso, 
saudouna por enriba do escritorio macizo, sen erguer do asento, 
alargoulle unha man toda chea de manchas de tinta e inquiriu 
sen preámbulos se coñecía a Marcelino Sobrado. Pousara enriba 
da escribanía de coiro unha serie de fotos de cara e de perfil. 
Xogaba o inspector cunha bonita pluma estilográfica. Quitaba e 
puña o capuchón cun clic. Un costume molesto. 

– Coñezo –contestou. Entraron no despacho dúas ou tres 
persoas e quedaron onda a ventá, á esquerda, sen intervir. Con 
eles, David Souto, o curmán de Evaristo da Tablilla.

23
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– ¿E de que coñece o tal Sobrado, se pode saberse? –e apun-
tou de puxa nun folio as súas respostas manchando de novo o 
polgar, tras ofrecerlle asento nunha daquelas cadeiras de requilo-
rio do despacho. Collía mal a estilográfica o inspector Bermúdez...

– Veu pedir un vento –e contoulle como Marcelino Sobrado 
pedira un vento para navegar.

– Foder... –dixo o inspector, manchando aínda máis o índi-
ce. Deixou de facer clic de socato.

– Os Nordés sonlle señores dos ventos –clarexou o policía 
que escribía na máquina.

– Ah... ¿E ésa é unha profesión ou que? –preguntoulle o 
inspector Bermúdez, revirado.

– Non lle sabería dicir... Ven ser unha especie de albeites 
ou de exorcistas... Ela é a señora dos ventos, dos ventos mariñei-
ros... –David Souto, o curmán de Evaristo, explicoulles a histo-
ria do seu parente e de cando regresara nun pesqueiro do Gran 
Sol, referindo a súa aterraxe en Irlanda, dacabalo na tapia dun 
cemiterio, e das dificultades que tivera para facerse comprender 
pola sacristana, que pensara que tal diaño caído do ceo era quen 
de deixar por sempre secas as vacas do señor cura. 

O inspector Bermúdez semellaba vencido.

– Supoño que esa profesión estará recoñecida... –e fungou 
toda sorte de consideracións sobre neglixencias e sobre permi-
sos de actividades danosas–. En definitiva, a ver, resumamos... 
Marcelino dixo que ía de regatas e vostede, pese a que non se fía 
dos homes que portan anel no meimiño, entregoulle unha cinta 
de ventos, ¿non si? E Marcelino empregou a súa cinta...

Houbo un silencio
24



– ¿Sabe para que lle serviu a ese desgraciado? –alzábase o 
inspector Bermúdez da silla, que caeu con estrépito–. Para fuxir, 
me cago en tal –berrou alto, alto cuspindo moito–. Para escapar 
co puto barco, ese mangante. E nós contemplando a fuxida, diola, 
sen facer puta cousa por ese puto vento, diola, cago na musa...

Os policías tentaban calmar ao inspector Bermúdez e reco-
llían a desfeita da pluma esnaquizada no chan. E David Souto 
contáballe polo baixo, como regresaran os de Aduanas, que saíran 
aprehender ao fuxitivo, coas mans baldeiras, empurrados por unha 
forza estraña que non lles permitira nin dobrar o Dique de Abrigo.

– ¿E por que non llo negou? Non comprendo que non llo 
negase –dixo o inspector máis calmo sentando no seu sitio. 
Luxaba de tinta o cartafol–. Non entendo por qué non lle negou 
o aire a ese delincuente.

– Non me está permitido, inspector. Os señores dos ventos 
non poden rexeitar aos suplicantes. É unha das nosas obrigas... 
E teñen que atender calquera petición.

– ¿Calquera?

– Calquera.

– ¿E non piden referencias?

– Non pedimos referencias... Pero neste caso, Marcelino 
Sobrado viña con referencias. Logo souben que falsas. Recorde 
que viña cunha carta de presentación do párroco de Sofán. Para 
min, referencia dabondo.

 

Descendeu os chanzos da comisaría. A radiante mañá de 
decembro virara a desapracible. Asomar da entrada e salpicar as 
medias coas pingas foi un: non trouxera as botas. Atravesou a 25
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rúa para alcanzar o bus, que marchou sen se deter e mentres 
agardaba na marquesiña, matinou no desgraciado poder que lle 
tocara en sorte. Non estaba contenta, non. Nin contenta nin tran-
quila, desde que viñera. Nun principio, pensou que o don dos 
Nordés asomaba na casa a deshoras, que cos barcos a gasóleo 
ninguén ía precisar ventos mariñeiros. Polos problemas que lle 
estaba dando, mellor sería desapegar del...

Paraban buses para deixar viaxeiros. De continuar a choi-
va, acabaría por tomar un taxi, aínda que tampouco se vían; os 
que circulaban, ían ocupados e abandonaban tras deles un ronsel 
burlón na rúa mollada. Escureceu e as farolas prenderon. O edi-
ficio gris, con todas as luces acesas semellaba un transatlántico 
a punto de cruzar a tormenta, e ata resultaba bonito, coa aquela 
mistura de azuis e amarelos dos neóns.

Abriu por fin un bus as portas. Sentou ao fondo. As luces dos 
semáforos, das luminarias da rúa, dos coches, tras o bafo, eran 
estrelas escarchadas nas mesas de celebración grande. Envolvida 
por aquel aire morno de estufa, evanescente, dun violeta de sebal, 
tomou a determinación de abandonar os ventos mareiros.

Comentoullo á avoa.

– ¿E que vas facer, daquela? ¿Botarás no esquecemento o 
poder do Nordés, que che foi dado?

– Non, avoa, pero os tempos mudan, e poderemos mudar 
tamén, ¿non si?

E ao día seguinte marchou a Coruña a consultar coa avoga-
da; concertou un seguro de accidentes co Hércules Coruñés, 
polas cousas que rosmara o inspector; e, decidiu, para averiguar, 
no posible, as intencións do mandante, esixir cita previa e rexei-
tar pedidos que lle chegaran por correo ou por internet. E, aínda 
que a avogada lle explicara que aquilo non ía ser efectivo en 26



caso de accidente, engadiu nos seus traballos unhas instuccións 
sinxelas de uso, e unhas advertencias coma as que aparecen nos 
prospectos das menciñas: “Os Nordés non se responsabilizan da 
manipulación imprudente das cintas ou do seu uso indebido”.

 

A casa dos Nordés estoupa coas demandas que lle gustan a 
Hortensia: aires calmos das colleitas, ventos para desfacer treboa-
das... Rachas sutís para as solemnidades, ou tesas para endereitar 
fillos, ou refrescantes para as calenturas, que ela regala aos romei-
ros que veñen sentar no poio da fonte, diante da farmacia, preto do 
concello, onde mantén aberta a súa tenda cos remedios contra o 
andazo, sen rivalizar co boticario, un solteirón que leva as contas 
da farmacia nunha libreta de dobre pautado, coma as da escola. 

Por encargo continúa facendo algúns nós especiais: de bo 
nacemento para as paridas, que afrouxan a vida apretada; os sete 
lazos da sanación, que hai que confeccionar co delicado fio dos 
vermes da seda, aprendidos dun carmelita, que arrincaron da 
morte ao Profeta. Hortensia regálaos aos doentes sen familia.

E conserva un nó para uso de seu: o atado secreto da har-
monía universal para os casamentos da familia. Os achegados, 
se ben tardan en afacerse ás escandaleras das madrugadas, ás 
rifas na tasca ou no mercado, acerca das insólitas prácticas de 
Hortensia cos ventos, din que se senten felices, moi felices.

Elas levan o nó agochado na cintura con esmero para que 
non rache, para que a felicidade lles dure a vida enteira, e eles 
miran por el non sexa que, nun descoido, saian pola fiestra da 
alcoba envolvidos e arrebatados por un vento zoroña que os 
manteña no aire á procura de orientación para aparecer, ao cabo 
dun tempo, explicando o inexplicable sobre a súa aterraxe en 
medio dos plantóns da mandioca dun lugar descoñecido...
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