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Dorothé Schubarth, nacida 1944 en Basilea. 
Estudou teoría da música e composición. Des-
pois foi profesora en Luzern e Basel. Á vez 
estudou música popular do leste e oeste de 
Europa; fixo traballos de campo nos países 
balcáncicos, na rexión occitana de Francia e 
en varias rexións de España. Descubriu que 
Galicia era unha área especialmente rica e 
interesante. Dous anos despois da súa chega-
da a Galicia, Antón Santamarina propúxolle 
coleccionar e estudar o canto popular galego 
de maneira sistemática e así fíxose o Cancio-
neiro Popular Galego, unha colección sor-
prendente de cántigas arcaicas. Os estudos 
do tesouro de cántigas (melodías e textos) e á 
vez o estudo interétnico acercárona a un mun-
do cada vez máis arcaico.  

Con todo, as cántigas habíaas que enten-
der no seu contexto, coa súa historia, no me-
dio social, e o cancioneiro non o descubría 
todo. Así xurdiu a idea de pór alguhas cántigas 
no seu ambiente, e de aí parte o conto do 
«Pequeno Mundo de Bertau» coa súa Saga 
como eixo. Só os anciáns se lembran dela, só 
eles saben das pisadas que aínda se poden 
atopar.

Pois sentémonos cos veciños de Bertau a 
carón da lareira e escoitemos o que nos con-
tan os vellos.
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Os veciños de Bertau

Estrela: a sabia coa súa voz moi baixa 
Ambrosius: o ancián, o vedraño 
Rataia: a muller de Ambrosius
Mirto: o fillo de Ambrosius e Rataia, que toca unha arpa feita 

por el, irmán de leite de Vincent 
Dompath: a muller de Mirto, ama de casa
Ambrosius: neto de Ambrosius e fillo de Mirto e Dompath
Antonia: viúva, ama de cría de Mirto
Vincent: fillo de Antonia, pescador que constrúe un barco, 

irmán de leite de Mirto 
Fremosiña: a noiva de Vincent
Amara: filla de Antonia, noiva de Anabain 
Aiol: viúvo
Anabain: fillo de Aiol, noivo de Amara, toca a frauta 
Jana e Flurina: nais de Blaia e Renatus, irmáns de leite 
Timo: o zapateiro

Os cantos do mar
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A quen queira le-la historia  
do Pequeno Mundo de Bertau

Quen entra no Pequeno Mundo de Bertau entra nun país no 
que o tempo anda con moita lentitude

- para -
hai que esperar moitas veces, 
hai que esperar con esperanza,
hai que acepta-la vida tal como ocorre.
Necesitamos tempo para podermos imaxinar todo: como se 

presenta, como soa, como cheira, como se sente...

O mar é o movemento das ondas. 
Non, non é o movemento das ondas, 
é o movemento das ondas no aire.
Non, non é o movemento das ondas no aire,
é o movemento das ondas no aire no resplandor da luz,
no resplandor da luz da mañá, da tarde, na luz das estrelas. Non 

é o movemento das ondas no aire, no resplandor da luz,
é o movemento das ondas no aire, no resplandor da luz  

envolto no canto das ondas luminosas...

O carballo ... Cántas veces o teño contemplado, cántas veces 
lle teño preguntado: 

“Carballo, qué viches?
Carballo, qué pasou?”
Non é fácil entender unha arbore; un carballo, un olmo ou 

un sabugueiro. Fai falta ter tempo, moito tempo e pacen-
cia; temos que agardar, ata que nos descubran algo.

E por iso todo vai moi moi lento e aínda non suficientemente 
lento. A nosa historia é curta pero aínda así ... dura. Se nos 
mergullamos no Pequeno Mundo de Bertau, o noso reloxo 
para e todo pasa con moita lentitude.
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Proemio

Filla da Noite - Filla da Alba 
Rataia*
compuxéche-lo mundo 
ceo e terra terra e mar 
creaches espazo e tempo
ordenaches o andar das estrelas 
o curso de verán e inverno
o ir e vir de día e noite.

Filla da Noite - Filla da Alba 
Rataia
Rataia - Madre de tódalas madres 
igual que compuxéche-lo mundo 
o mundo grande - o Universo 
tamén fixéche-lo mundo pequeno 
o Pequeno Mundo de Bertau

ensináchesnos a compolo
a encaixar pedras para muros 
muros para o noso fogar
aprendemos a ensamblar madeira para barcos 
preparámo-lo fuso armámo-lo tear
amasamos barro para cacharros 
con pedras moémo-lo pan.

Filla da Noite - Filla da Alba 
Rataia
aprendemos a fiar 
fiámo-lo fío
ensarillámolo desensarillámolo
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como se ensarilla desensarilla o fío do tempo 
no fío do tempo desenrólase o fío da vida 
desenrólase a historia
a nosa historia do Pequeno Mundo de Bertau.

Filla da Noite - Filla da Alba 
Rataia
ensináchesnos a tecer
e tecendo retratámo-lo mundo: 
o orgo - o firmamento
no orgo atámo-los fíos 
atámo-la urda no firmamento
atámo-las pesas no cabo da urda 
orgo e pesas - retrato de ceo e terra 
a trabe - unha arpa
o aire fai soa-los fíos
como o arpeiro fai soa-las cordas 
soan os fíos no aire
como o arco da vella fai soa-las cores.

O tempo tece o andar das estrelas 
no baixar e subi-los fíos
no ir e vir retratámo-lo tempo 
alba e anoitecer
presentan os fíos vermellos os fíos dourados 
e así fórmase a tea - faise día e noite
faise a tea para vestírmonos

Filla da Noite - Filla da Alba 
Rataia
ensináchesno-la orde dos tonos 
música e canto
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canto e danza
facemos bombos frautas e arpas 
xuntamos sons harmónicos 
baixo a orde de ritmo e melodía
cantamos de ansia cantamos de amores 
que arden no fondo da nosa alma
o son acompaña o labor 
danzamos ó son do canto
o bombo marca o paso da danza 
o son escuro do bombo
expresa a dor do pranto
e o canto do mar e o ruxir do aire 
acompañan o pranto
relatan como o fío na tea 
o curso de ir e vir
na soleira entre vida e morte.
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O noso Pequeno Mundo de Bertau

Bertau, o noso lugar debe de ser antiquísimo, 
ata moi ó fondo alcanza a nosa memoria,
pero máis abaixo aínda hai moito que está durmindo, 
fóra de lingua - sen nome,
porque sen fondo é o fondo do pasado,
e quén levantou do fondo primeiro os primeiros sinais, 
un retrinco, unha pequena perla de lembranza?

Quén fundou o noso lugar nesta terra marabillosa? 
Achégase cara á noite na costa do Glan.
A costa do Glan, que brilla tanto no sol 
que parece que a luz se reflicte na aldea.
Por iso os nosos avós lle deron o nome Glan 
que, segundo din, significa brillo.
Cara á mañá está a fervenza do Arguna, 
corre entre o lugar e o Glan;
a lúa dooulle o seu brillo de prata,
e a cor de prata deulle o nome Arguna.
O noso lugar está alí ó pé, en forma de berce, 
e o berce prestoulle o seu nome:
Bertau, o berce na beira da auga, 
anícase como o fouciño da lúa.

Onde o Arguna deixa o lugar, cavou para si un leito 
polo Val de Sombra ata o mar,
entre Troubfelsen e Glan. 
Pide respecto o Truobfelsen,
impresionante como se levanta: 
escura a pedra, negra a terra,
negro o Fuciño Negro que se estira ata moi lonxe,
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e por riba do Val de Sombra mira o Truobfelsen cara á Roca 
do Glan; 

escuro roxe mesmo o mar ó pé del,
negra roxe tamén a auga neste valciño
que, antes de correr cara á tarde, se precipita ó mar. 
Diante del ten a Roca do Glan,
parece un dente branco,
nela está gravada unha historia que pasou hai moito moito,
unha historia esquencida.

Polo outro lado, detrás da aldea entre noite e saída do sol, hai 
unha braña ó pé do Glan, o Stan, sitio das nosas xuntanzas.

Na entrada está a pedra da lúa:
dúas espirais gravadas - representan dous ollos, que nos ollan 

tan desafiantes, que preferimos non ollalos.
Debaixo dos ollos o calendario da lúa: lúa chea - cuarto min-

guante - lúa nova - cuarto crecente forman un círculo e 
volta a empezar un novo círculo.

No Stan faciamos festas. É un sitio moi sombrizo, porque as 
follas do olmo enorme coas súas ponlas amplias non deixan 
pasar máis que unha pouca luz. O olmo que reina sobre 
o Stan era testemuña das nosas festas. Aínda hoxe co seu 
tronco fendido está á nosa vista pedindo respecto.

As festas no Stan - quen as esquence! 
tan alegres, tan desenvoltas,
no tempo do viño maduro, da aguardente de figos, 
cando inhalamos o fume das herbas aromáticas, 
cando cantamos e bailamos,
cando a frauta e a arpa incorporaron o noso canto... 
ata calar - daquela
despois dunha noite cando se tapou a lúa
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e unha escuridade impenetrable máis negra que un abismo 
sen fondo asolagou o Stan e a nós con el,

cando despois daquela noite arrepiante un alustre fendeu o 
tronco do olmo.

E todo o que pasa, o que xorde 
no Pequeno Mundo de Bertau 
pasa deitado no berce de tempo,
non ocorre nada se non está maduro o tempo, 
se non é chegado o tempo,
lémo-lo tempo no asomar e pasar 
no crecer e decrecer,
lémolo nos astros,
sentímonos amparados no ciclo do ano, 
dun día a outro,
no ciclo da lúa, 
no ir e vir do sol.

Nada nos acompaña tan fiel durante o ano coma o liño,
Desque se sementa e florea na primavera ata que está cum-

prido,
Desque é arrigado no verán tardío ata que se fía e tece polo 

inverno arriba- 
O liño regálanos aceite,
vístenos,
co fío do liño atamos redes para pescar
e urdidos, ben urdidos, os fíos soan na arpa.

Sementamos na primavera
e quedamos esperando - esperando, 
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esperámo-la flor,
festexámo-lo día da flor, 
recibímola con alegría, 
sabendo que aixiña murcha.

Quedamos esperando - esperando, 
esperando que medre - madureza,
entón arrigan o liño as mozas, rípano os mozos; 
e á vez cantamos ó ritmo de ripar …

Xa veu o tempo de tróupele tróupele 
xa veu o tempo de troupelear
xa veu o tempo de peta-lo liño 
xa veu o tempo do liño petar

É coma un xogo de dous que están sentados no banco de 
ripar 

un fronte doutro e tiran alternando o liño polo ripanzo,
e vai e vén e vén e vai…
E… clandestinamente, crúzanse miradas entre mozas e mozos, 
tropezan os ollos dos mozos nos ollos das mozas,
un sorriso tímido asómalles na cara.

Empozámo-lo liño e quedamos esperando, 
esperando que nos chegue o tempo de troupelear, 
o tempo de maza-lo liño;
e, mentres tanto, vai pasando o verán, 
van minguando os días
e caladiñamente vai medrando o amor.

Xuntámonos no inverno a carón da lareira,
fiámo-lo liño, urdímolo e tecémolo ó pé do lume. 
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e vai e vén o nezcre entre os urdidos
e vai e vén e vén e vai
E mentres tanto escoitámo-los vellos, 
que nos contan historias que pasaron, 
contos marabillosos, incribles
como aquela da tecedeira:

A cántiga de Musa, a tecedeira

Ela loce coma o sol pola mañá 
coma a lúa chea na bóveda do ceo
florece coma unha rosa que está abrindo
é graciosa coma unha azucena abaneándose ó compás da  

primavera
enfeitiza os homes co seu recendo de narciso
engaiólaos co seu canto diáfano que enche ceo e terra

Musa, a tecedeira
está esperando - esperando
que non lle volveu o amor do mar revolto
está esperando - esperando
como sabe máis o corazón que a mente
está con vida
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rodeada de pretendentes
- era imposible non namorarse dela
muller tan bela e fermosa -
mais ninguén lle rouba o seu corazón
ninguén sabe apartala da fe
está con vida

Rataia favorécea
así que Musa ademais de ser fermosa
aínda é máis prudente - astuta
discreta
dotada de donaire
dotada de agudeza

Musa a tecedeira
velaí o que fai saber
“tezo o meu traxe de voda
se está listo, chega o tempo,
tempo de cavilar”

Musa a tecedeira tece de día
de noite destece
espera - espera tecendo e destecendo

(non o fai sen deixar consecuencias)
poque tecer é tempo
tempo que anda e pasa
e agora - o tempo para
mentres tece e destece

non vén a primavera
o ano non corre
o sol lonxe aló do mar
tratando de dar cabo do día
non se dá posto - queda parado
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lonxe do outro lado do mundo a lúa
non se move - queda parada non anda o seu camiño celeste

mentres tanto loita o amado
loita coas ondas loita co vento
loita contra as tormentas alá lonxe
en vao

mentres tanto na casa están esperando
en vao
e volven os pretendentes
apértana
en vao
tece e destece
fai espera-los astros fai para-lo tempo

ata que un día - se moven os astros
se pón o sol e sae a lúa
anuncian o retorno do amante
dando fe do amor dos dous - inquebrantable
dando fe da fidelidade da muller - inquebrantable
coma a tea indestecible
que Musa tece agora
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É a historia de Rataia …

Ningunha sabía fiar e tecer coma ela,
tan fino era o seu fío
tinxido con zume de cardo
entre vermello de rosas e vermello de cereixas maduras,
cun marelo profundo de árnica,
cores do sol entre rubién da alba e da claridade do mediodía,
cores coma a flor da azucena vermella e da herba de San Xoán
cando se abren cara ó sol,
nos tempos dos días longos do verán.
Ata a xeito a urda no orgo, pón os lizos,
tensa a urda con pesos por baixo.

Ponse a tecer,
tece ornamentos fermosos,
as cores pasan dunha a outra,
vai saíndo un pano moi fino,
suave, iridescente ó sol.
E así nos vai e nos vén o inverno,
tempo que fai madurece-lo amor
para florecer
cando se volven máis luminosos os días;
gardámo-lo amor por dentro
esperando - esperando a primavera,
para sementar de novo - para recoller.
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Bertau é un lugar de inverno;
no inverno acontece a nosa historia,
empeza ó diminuíren os días,
e queda parada no inverno
ata chegar o día máis sombrizo, máis curto,
chega a noite da morte,
o tempo entre morte e vida,
e segue a nosa historia
cando a Gran Madre volve a esperta-la terra,
primeiro amodo e quedo,
ata chegarmos ós días claros da primavera,
cando o sabugueiro empeza a florecer,
cando respirámo-lo seu arrecendo doce,
cando de novo esperta a vida.
A nosa historia, da que só os avós se acordan,
unha historia pousada na cantiga do mar, na cantiga do aire,
un canto transmitido de avó a neto, de avoa a neta,
unha historia que se repite e se repite, que se repite na roda do 

tempo.

Moito nos conta o forno do pan, o centro do noso pequeno 
mundo …

Está na beira do lugar cara o mediodía, ó lado do campo do 
pan,
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preséntase como nai preñada, redondo e cheo de vida.
O pan énos sagrado 
don da Gran Madre.
Nunca tirámo-lo pan – sacrilexio -
nunca rexeitamos un pobre que nos pide un cacho de pan,
pensando na Gran Madre que nos deu o pan,
pensando na Gran Madre cantámo-la cántiga do sacrilexio do 

pan:

A cántiga do sacrilexio do pan

“Irmá, dáme un cacho de pan*,
un cacho de pan para os nenos,
no nome da Gran Madre,
dános un cacho de pan.”
Negoulle o pan á irmá 
negóullelo ós nenos con fame.
“A ti deuche Falak* o teu
como me deu a min o meu.”

Volve o pai ó lar, ó lar da irmá rica,
volveu á lareira, ó lume,
volveu á morada dos antepasados …
Abundante a cea,
parten o pan,
o pan bota sangue, 
sangue sae do pan,
o pan chora sangue vivo. 
“Sacrilexio de pan.
Que mal fixeches?
Negáche-lo pan á unha pobre, 
non partíche-lo pan cos pobres!
Negáche-lo pan á Gran Madre mesma,
á Madre da vida,
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á Madre que nos regala o pan.
Non es máis a nai dos nosos fillos.”

A nai foxe correndo, escapa
porque non pode quedar máis no país da Gran Madre.

Cara mediodía esténdense os campos de pan: 
trigo farro, orxo, millo miúdo;
mapoulas, azoutaburros adórnanos, 
o vermello brillante, o azul apagado, 
arrandéanse coas espigas,
arrandéanse como ondas suaves no aire.
Se están cumpridos os grans, as nais cortan o pan, 
agachadas baixo un sol ardente fan ruxi-los fouciños, 
e no ruxir mestúrase o canto da seitura,
e o canto mestúrase co aire trémulo do sol ardente; 
cantan, cantan de saudade e amor,
de pena e labor,
do mariñeiro que non volve do mar,
do mariñeiro retido pola nosa Madre dos Peixes, 
e son eles moitos: pais, homes, irmáns, fillos,
e o berro que sae do peito das mulleres cantoras, 
tan triste, infinitamente triste e forte,
a tristeza no canto - o peso, 
coma o peso dos monllos;
o nenos van ó campo coas nais, 
collen espigas e oen os cantos,
os cantos que algún día cantarán eles
ó ruxir do fouciño baixo o sol ardente …

Ruxe, ruxe meu fouciño 
ruxe, ruxe polo pan 
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ruxe, ruxe polo campo 
que o fondo lonxe está.

Quen me dera estar no cabo 
quen me dera terminar 
ruxe, ruxe meu fouciño 
ruxe, ruxe polo pan.
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O avó e o neto

Aló enriba do lugar, cara á posta do sol, aló érguese unha 
pedra, a Roca do Glan. Desde cando está alá, quen a er-
gueu, ninguén o sabe. O tempo deixoulle as súas marcas, 
a auga debuxou gretas, mofos e ouricelos vístena, seixebra 
nace polas fendas da Roca, na primavera florecen violetas 
e prímulas; quen imaxina que debaixo hai pegadas dunha 
historia antiquísima, dunha historia, que se repite de xera-
ción en xeración, e mesmo así, é cada vez nova e única e 
marabillosa?

Canto tempo vivimos xa aquí, nó-los pescadores? 
Costruímos barcos,
atamos redes,
labramos pedras para leventar fogares, 
Compoñemos pedras para o noso lar, 
cultivámo-las leiras,
coidámo-lo lume, 
protexemos fontes e pozos.

Vivimos en harmonía segundo os ciclos da lúa, 
segundo os ciclos da marea,
observámo-lo andar das nubes, estamos atentos ó aire, 
ó canto infinito do mar, ó ruxir das ondas.
Un día segue a outro ata cumprir un círculo.
Transmitímo-los nosos coñecementos, as nosas experiencias 
de pai a fillo,
de nai a filla, 
de avó a neto.
Pedimos consellos ás nais, ás antepasadas, 
elas saben o tempo de sementar, de plantar, 
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coñecen a sazón boa, coñecen a mala, 
observan o voo das aves.
Axudan ós nenos a vir a este mundo, 
visten e adornan as noivas,
lavan os mortos.

Se o tempo* é redondo todo volve. O que me ensinou meu 
avó* Ambrosius hérdoo del, 

debo transmitir eu, Ambrosius, ó meu neto Ambrosius; el 
será herdeiro do noso saber. 

O saber dos avós,
o tesouro das cántigas, 
das sagas e mitos,
un herdo noso riquísimo, 
que Ambrosius o transmita,
que o protexa e ampare como o lume da lareira,
que o protexa, que o ampare, para que non enmudeza 
debaixo de mofo e ouricelos,
para que non o leve o aire,
para que non se sumerxa no ruxir do mar.

A Roca do Glan … O meu ollo penetra pola cuberta do 
tempo, ata chegar a aquela pisada que está debaixo do 
mofo e dos ouricelos.

Unha man perfilou na pedra os protagonistas da historia.
É que daquela alguén podía imaxinar, que a historia mala-

mente recoñecible na pedra, afectada polo tempo, podía 
desaparecer, que a historia se afundiría no olvido, como 
daquela se afundían os amantes gravados na pedra? Os 
perfís son moi sinxelos: Imaxinamos as cabezas, corpos 
unidos un ó outro. E desde entón repítese a historia deles 
unha e outra vez; o que pasara ós nosos pais e ás nosas 
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nais, pasounos a nós, pasa ós nosos fillos e fillas, pasará ós 
nosos netos.

Pero chegará un tempo en que os homes se revoltarán, non 
aceptarán o fado. O tempo circular esborrállase, chegan ai-
res alleos ó noso pequeno mundo de Bertau.

Aló, na outra beira do río, aló enfronte está o Truobfelsen, o 
monte escuro, o sitio máis alto do noso mundo pequeno. 
Ameazante fura o seu Fuciño Negro no mar e asusta os 
pescadores. Basta unha refolada para esnaquizar un barco 
contra os cons. A natureza é máis forte ca nós.

Eu, Ambrosius, meu avó Ambrosius, meu bisavó, observá-
mo-lo tempo*, observámo-lo curso do sol, da lúa*,

a viaxe das estrelas, das constelacións, 
calculamos o decorrer do ano polo sol:
Dialogan os primeiros raios co forno e coa Roca do Glan,
manda o sol as últimas raiolas da tarde desde o Truobfelsen 

cara ó forno do pan, 
entón sabemos que nos está empezando o inverno,
os corenta días cansados que están baixando, baixando,  

tempo de descansa-la natureza. 
Quedamos esperando, ata que o sol se prepare para volver.
Iníciase moi suave, clandestino, 
de vagariño … moi de vagariño,
mentres non empezan os días claros;
e quen vivía con pena e tristura, volve a animarse.

¿Como está posto o noso lugar? Como os cornos da lúa, 
como un barco, un berce. Os meus pensamentos pésanme, 
pésanme os anos; pesada foi a miña vida, pero nada foi tan 
duro como aquel día, cando a morte trouxo vida, cando a 
vida nova matou vida. Cando Mirto veu ó mundo morreu 
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a súa nai, morreu Rataia. Cómo a amara! Quíxena tanto, 
e aínda hoxe me parece que está entre nós con todo o seu 
saber, con toda a súa bondade. Para Mirto atopamos ense-
guida unha ama de cría. El e Vincent fixéronse irmáns de 
leite e quedaron amigos para toda a vida.

Eu - eu quería ama-lo fillo, mais non fun capaz. Cada vez 
que o miraba acordeime de Rataia, matáraa. Quen me 
dese poder afogar aquel sentimento. Non fun capaz. E os 
meus sentimentos reflictíanse nos seus: sabíase culpable, sa-
bía que eu non o amaba. Así vivíamos un ó lado do outro 
sen cruzarnos palabra, cadaquén cargado co seu peso. E a 
medida que Mirto medraba loitaba cada vez máis por ser 
recoñecido. Quería mostrarnos o forte que era, afouto e 
valente; sempre emprendía os labores con afán. Ben me 
podía alegrar por el. A pesar diso, Antonia queríalles ós 
dous; aínda que o propio fillo fora Vincent.

Mais a Gran Madre amparaba a Dompath, unha muller for-
te, que se encargou do noso fogar atenta e discreta sen con-
tar coa sogra coma ama da nosa morada. A voda de Mirto 
con Dompath foi solemne, seria. E cando naceu ó ano o 
fillo, tiña que recibi-lo nome de seu avó Ambrosius; avó e 
neto estamos unidos.

Cansado puxo a cabeza entre as mans
ó lonxe, moi ó lonxe ían os seus pensamentos
ían ó fondo 
arredáronse de Bertau 
arredáronse do Glan...

“Avó, Avó, contarasnos hoxe da Roca do Glan?” Ambrosius 
acordouse dos pensamentos oprimentes: este neto ma-
rabilloso, tan esperto, velaí como anda polo mundo tan 
atento!
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A avoa

Moito para aló do lugar cara á alba, vive Estrela, a nosa avoa, 
a nosa estrela e guía. Que tempo terá? Sempre estaba, ini-
maxinable que algún día non tivese estado, que algún día 
non había estar. Muller baixa cun traxe de liño, en cores 
naturais, recollido por unha cinta anoada no talle, un tur-
bante alto - sinal da súa distinción - adornado con cintas, 
cobre o pelo escuro, uns rizos cáenlle de través na fron-
te, a cara redonda, única co nariz moi perfilado, que mira 
para abaixo coma unha frecha, a boca redonda, os labios 
ampulosos, o labio superior torcido cara arriba, debaixo 
da fronte as órbitas profundas dos ollos - pero elas están 
baleiras: Estrela é cega. Parécenos que os seus ollos miran 
para dentro, porque a cara, os ademáns, a voz baixa son 
tan espertos, coma se visen, e onde a atopemos, sentímo-
nos mergullados no son da súa voz, nos tons alongados da 
lingua melódica.

Debaixo do traxe levántase o peito enorme, o peito alimen-
tado da Gran Madre primeira, os brazos fortes fan máis 
voluminoso o busto, as mans pequeniñas están sempre en 
movemento, mans falantes. Fortes o talle e as coxas, as per-
nas termadas polos pés pequenos, vestidos de zapatos de 
líber, un andar lento, maxestoso.

Tódolos días pasa polo lugar, cos sentidos abertos.
Ó rompe-lo día, cando os primeiros raios do sol espantan a 

noite, 
entón óese en tódolos fogares o ruxir moi baixiño dos  

muíños:
A pedra de barro vai conducida pola cunca de barro, 
un canto de berce monótono,
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os pequenos, os recén nacidos no peito das nais, os nenos 
por nacer, 

eles todos oen o canto,
e as nais acompañan o canto baixiño do muíño coa cántiga 

do pan:

Moe moe meu muíño 
moe moe moe gran
pra que poida facer papas 
pra que poida facer pan

Moe moe meu muíño 
Que xa vén o alborexar. 
Espertan os nenos 
espertan as nenas 
volven os homes
volven do mar.
Moe moe meu muíño 
moe moe moe gran

Estrela oe o canto do muíño, 
oe a cántiga das nais, 
percibe neles o día novo: 
Qué traerá?
Esperanza e pena, 
pena e angustia, 
orgullo e alegría;
oe o espertar dos nenos,
cómo espertan dos soños, 
cómo lles foi a noite,
qué levan dela para o día;
máis tarde sente o rir dos nenos, o chorar …
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Sente a soedade dos enfermos, 
o paso pesado dos homes, 
coñéce a cada un de nós
coñécenos polas voces, polos pasos. 
Sente neles as preocupacións, o medo,
os sentimentos de amor e de odio, de tristeza e alegría.

E todo o que oe, o que percibe, lévao, 
lévao polo camiño, día tras día,
polo camiño ó longo do Arguna, 
do Arguna co seu brillo de prata.
O cantar do Arguna é distinto cada día,
máis alto, máis baixo, máis á présa, máis suave, 
máis escuro, máis claro e alegre;
cóntalle moito a Estrela, 
frío, calor,
humidade, sequía;
Estrela escoita o diálogo de auga e aire.

O chan, duro ou brando, resoa nas puntas dos dedos, 
nin un ratiño se lle escapa dá súa atención,
percibe o golpe, cando dá voltas con patas silandeiras,
sente a lebre, gravando coas patas o ritmo do seu andar na terra,
oe o lagartiño inoíble, cando foxe da pedra quente onde adoita 

toma-lo sol, oe mesmo ese lagarto,
unha ave - coñéceas todas -
as voces, os trilos, os sinais de perigro, 
os avisos de medo, os desastres …

Segue, toda segura, polo sendeiro que sobe ó Truobfelsen,
sitio do culto da Gran Madre, da Madre dos Peixes, da Madre 

do Monte.
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Subindo escoita o diálogo entre bosque e aire, acompañado 
polo canto dos paxaros. Agora, chegando ó outono, os pa-
xaros cantan máis baixo, calan, só se oe algún berro dun 
tordo, dunhas pegas en guerra. Arriba no monte recíbea 
un aire frío vindo do serán. Expón a cara ó aire, estende 
os dedos; as nubes tapan o sol, bate nela un refacho forte.

Queda pensando: “Haberá tormenta, anúnciase con tempo, 
os homes non irán ó mar. Ai, cantas veces saían en noite 
clara, e a nosa nai dos peixes e do mar levounos envoltos 
na tormenta e nas ondas.” Máis altas petan hoxe as ondas 
no Troubfelsen e parece que do Fuciño Negro chega un 
tremor fino.

“Aló en fronte érguese a Roca do Glan, memoria dun destino 
esquecido, enterrado hai moito tempo, o destino dos dous 
amantes, que nos conmovía daquela, lembranza somerxi-
da, e, sen embargo, paréceme como se pasara só onte. Cán-
tas veces, desde entón, acompañaba a Ambrosius á Roca 
do Glan. Algún día contará a historia ó seu neto, a historia 
gravada na roca, escondida debaixo de brións e liques; o 
testemuño dun amor tan profundo, tan perfecto, que é im-
posible na terra.”

Cargada de tantos pensamentos, Estrela vai cara ó mediodía, 
onde están os lugares de culto; o circo de pedras, o carballo; 
o tronco gordo do carballo érguese todo recto para riba, 
resistiu os aires, as tormentas e chuvias; as ramas, non obs-
tante, tomaron formas, que debuxan os acontecementos de 
antes: torcidas, viradas, curvadas deixan recoñece-los ves-
tixios de tormentas, que correron polo alto do Truobfelsen. 
Algunhas non resistiron e romperon, outras ramas longas, 
moi longas, esténdense, e as ramas de máis abaixo chegan 
case ó chan.
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“Ás veces gustaríame preguntarlle, ás veces creo que sei ler 
nel, se se levanta un airiño moi suave, que move as follas, e 
o ruxir silandeiro delas toca o meu oído, acaricia as miñas 
mans; ás veces síntome parte del, síntome testemuña eu 
mesma ata tempos atrás moi arredados; quén sabe de min, 
quen sabe o moito que eu calo. Pero as mulleres, que levan 
vida nova, están unidas co segredo profundo de vida e mor-
te, coas madres, coa Gran Madre.”

Máis alá, na pendente cara ó mediodía ábrese unha cova pe-
quena, quen entra e baixa nela atopa unha vea de auga con 
forzas curativas, auga para sandar. Detrás da cova está un 
sabugueiro, a árbore da Gran Madre e morada de moitos 
que Ela levaba.

A Gran Madre e o sabugueiro

Onde crece o sabugueiro*, alí está a Gran Madre presente. 
Crece a carón de cada lar para protexernos, ó lado do forno, 
recíbenos no Truobfelsen detrás da cova,
os ramos esténdense na Roca do Glan, 
onde vaiamos vai tamén o sabugueiro,
onde vaiamos sentímo-la presencia da Gran Madre, 
a raigame, morada dos mortos,
as flores, tan finas, tan finas, unidas en inflorescencia, cómo re-

cenden na primavera! 
As follas teñen un sabor desagradable ó esmagalas,
pero as froitas escuras dannos unha bebida saborosa e fortifi-

cante.
A Gran Madre deunos o sabugueiro para extraer menciñas, que 

nos curan. E das ramas ben redondas tallamos frautas,
frautas cun tono rouco e baixo,
frautas, que nos traen mensaxes do reinado dos devanceiros.
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Estrela entra no circo de pedras, morada da Madre do Mon-
te, Madre da vida. Estrela agáchase e deixa pasa-los dedos 
moi amodiño polas pedras. Pensa nas preñadas, nas paridas 
hai pouco…

“Iana deu a luz a unha filla, Blaia, nunha noite de lúa chea; 
pouco despois antes da lúa nova, Flurina pariu un fillo, 
Renatus. O parto era leve pero a nai quedou moi agotada 
e carecía de leite. Así deuse, que Renatus se fíxo irmán de 
leite de Blaia.

Iana, en cambio, tivo un parto difícil e, despois, qué alegría, 
sentín luci-los ollos dela, un lucir que me quentaba. Desde 
entón, cantas veces voltamos para aquí; o máis importante 
para ela era a auga na cova, cova tan estreita, que non cabe 
máis ca unha persoa. Sentímonos amparadas nela, coma na 
barriga da nai. Creo que a cova lle daba forza. Quería estar 
soa na cova cos pensamentos e sentimentos máis íntimos, 
coa vida nova que lle estaba crecendo. A terra húmida cu-
rativa, a cova axuda as mulleres. Saen tan tranquilas, di-
ríxense ó carballo enorme, co tronco gordo dividido en 
múltiples ponlas, coas ramas longas, testemuña muda de 
moitas xeracións.

O paseo primeiro de Iana ó Truobfelsen, despois do nace-
mento da filla Blaia, era singular. A lúa minguante víase 
enriba do Glan. Abrazou o carballo mentres eu tiña a nena 
marabillosa nos brazos e lle pasaba a man pola cara arru-
gada. Despois tróuxenlle unha cunca de terra mollada da 
cova. Ela sentouse diante da cova e deulle o peito á nena. 
Entón, ela, toda contenta, quedou durmida, e, arrolándoa, 
empezou a murmurar, a cantar:
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Cómo loce dentro do meu corazón, 
ai, miña nena, que feliz me sinto, 
tan feliz na plenitude da miña forza,
os peitos tan cheos, cómo me sinto valente!

Naciches unha noite de luar,
unha noite chea de enerxía e vitalidade. 
Apareces nos meus soños,
leo nos teus ollos,
leo na túa cara e éme como pasear por un xardín cheo de flores, 
es tan fina, tan amorosa,
serás fermosa, infinitamente fermosa …”



Os cantos do mar

- 35 -

Mirto e Vincent

Madre Gran Madre 
déixame morrer, 
de máis me pesa a carga, 
a carga afógame.

Cheo de espiñas o meu camiño 
espiñas férenme
qué mal che fixen
Falak* por qué me persegues?

Amarga a bile 
amarga a miseria 
amargo es ti
amarga a morte contigo.

Colgade a miña arpa 
botádea ó mar
para que non soen as cordas 
non quero cantar ó son da arpa.

Que rompan as cordas
que rompan como rompeu a miña alma 
que rompan as cordas
como ti me rompiches.

Rotas as cordas 
rota a miña alma
rotas as cordas da arpa.

Amarga a bile 
amarga a miseria 
amargo es ti
amarga a morte contigo.
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Falak cegáchesme 
Falak quedei cego
Falak por qué me persegues?

Ben sabes onde están os débiles 
onde están os enfermos
Falak por qué me persegues?

Falak estou anoxado 
co anoxo ferve a bile
pois ti quéresme destruír, 
e amargo é o teu veleno.

Amarga a bile 
amarga a miseria 
amargo es ti
amarga a morte contigo.

Nada e a ninguén temiamos tanto como a Falak. Falak, quén 
es, por qué nos mandas penas e desastres? Qué mal che 
fixemos?

Pero a ninguén atacou Falak tanto como a Mirto. Púxoselle 
no pezcozo, mergullóuselle na alma, cegouno. A semente 
púxolla o día do nacemento. Rataia, a sabia, gobernadora 
no fogar, na familia, no lugar, mesmo no Pequeno Mundo 
de Bertau, nunca debería morrer. O nacemento de Mirto 
foi a morte de Rataia, a morte da súa nai. A mirada triste 
que lle botou o pai, día tras día, cada día de novo, doía. Ai, 
se estivese aínda con vida, Rataia! Poderíase imaxinar unha 
relación máis íntima entre nai e fillo! Rataia deixoulle en 
herdo todo o que tiña, un tesouro inmenso de habilidades. 
E Mirto, medrando, parecíaselle cada vez máis: a cara per-
filada e a mirada clara emanaban distancia; o corpo áxil, 
o andar lixeiro, a habilidade… Rataia estaba presente con 
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el e en todo o que fixo. Ninguén coma el sabía construír 
ferramentas, sexa para facer barcos, para a elaboración do 
liño ou para labores da casa.

Gustáballe amasar barro para xarras, recipientes ou pratos e 
embelecelos con ornamentos; liñas onduladas ou zigzag, 
rombos e en espiga. Ás veces compoñíaos de xeito que sur-
xían corpos de animais que corrían en coro polo prato, ou 
formaba unha xarra de tal maneira que á vez parecía un 
animal, unha figura. Mira, con canta elegancia se perse-
guen os cervos: as patas de atrás dun son patas dianteiras 
doutro; corren, corren moito, corren un tras outro, corren 
un dentro doutro.

Pero o tesouro máis precioso que lle deixou a nai era o can-
to. Rataia, coa súa voz de filigrana, tróuxonos mensaxes 
de esferas celestiais; cómo describilo? De noite lucían os 
tonos na escuridade, unha luz única estendíase, luz e tono 
enchían o cosmos, convertíannos a nós en luces claras. Ó 
nacer Mirto espallouse o son da luz. Certo que a nai pre-
ñada pousaba as cántigas no neno que se facía; cantaba, 
cantáballe á vida nova que traía.
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No fondo, moi no fondo, durmían os cantos dentro del. 
Amaba a música, pero non tiña voz, a súa voz quebraba, 
esmorecía, non podía dar vida ás cántigas que sentía, nin 
podía a súa alma expresar o que o conmovía, el parecía 
unha corda tensa, tensa de mais, tensa a pique de romper 
pola dor que levaba por dentro.

A carga da herdanza da súa nai era pesada, moi pesada, in-
soportable. E Mirto fixo unha arpa - clandestinamente. 
Escolleu un tronco e unha rama dun teixo vello, moi ve-
llo, meteu a madeira en auga para que se puxese flexible. 
Pediulle aceite de liñaza á súa nai de leite e, con moita pa-
cencia, día tras día encaixou os dous paus, cavou o corpo 
coidadosamente para darlle volume ó tono da arpa, arriba 
puxo caravillas para ata-las cordas. Retorcía cordas de fibras 
de cana e liño.

Rataia, a nai da beleza e da orde, a nai da harmonía, estaba 
con el. Nunca antes se fixera unha arpa* tan bela, cun tono 
tan cheo, encantador.
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A madeira do teixo, cánto percibira antes como tronco, como 
rama, 

de vetas con tanta filigrana,
cánta fermosura na cor vermella,
agora cantaba o teixo nas cordas da arpa.
Mirto prefería os tonos escuros,
o vibrato, o oscilar - espello do vibrar da súa alma.

E Mirto tocaba o canto de Vincent. Cómo cadraban; eran a 
expresión dunha amizade profunda, íntima. Escoitabámo-
los con tanto agrado, enfeitizábannos a todos.

Qué alegría xuntármonos con eles no Stan, tocabamos, can-
tabamos, bailabamos ó son deles; tamén Mirto bailaba, pri-
meiro pausadamente,

pouco a pouco prefería danzas máis rápidas,
e canto máis lle ía gustando, tanto máis rápido bailaba,
o seu corpo áxil movíase como unha serpe, e qué elegantes as 

voltas: nos calcaños, na punta dos pés …
Mans e dedos entraban no movemento, 
quedabamos asombrados, admirabámolos,
alegraban as festas no Stan, danzando, tanxendo na arpa o 

noso canto.

Así pasóusenos un verán frutífero, 
terminou coa sega do pan,
collemos pan e liño en abundancia,
a braña do Glan agasallounos tanta froita zumosa, saborosa; 
non, no inverno vindeiro non pasariamos fame.
Serán tras serán despois da colleita xuntámonos no Stan
debaixo do antigo olmo frondoso co seus brazos longos que 

tapaban toda a praza.
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Tocabamos, cantabamos, bailabamos,
arpa e frauta tanxían alternando, 
a arpa con son de luar,
o son terrestre das frautas de sabugueiro, 
traíannos mensaxes do país da Gran Madre
así pasabámo-los seráns cantando, tocando, bailando ata moi 

de noite.

Ata chegarmos a aquel serán de outono 
serán que non esquezaremos nunca
- unha noite de luar, unha noite de lúa chea - 
gozamos co viño, coa aguardente de figos
e no lume manso debaixo do olmo botamos herbas aromáticas, 
inhalámo-lo cheiro feiticeiro.
Sacamos bromas, botamos risas, 
cantamos, cantamos ó son da arpa, 
bailamos, bailamos
durante unha noite sen fin, 
unha noite chea de alegría.
As danzas volvéronse cada vez máis frenéticas, salvaxes 
a música tocou cada vez máis rápido, máis alto, 
encirrámonos un a outro,
Mirto púxose na lousa grande debaixo do olmo, 
e bailou un baile infernal,
movíase cada vez máis rápido, cada vez máis tolo, 
baixábase, saltaba,
unha vez e outra vez,
rápido, máis rápido, aínda máis rápido, 
daba voltas e máis voltas,
botaba as pernas para riba,
alto máis alto, aínda máis alto, 
voaba, voaba,
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xa non se lle vían toca-las puntas do pé na lousa … 
“Falak, desafíote,
ningunha tormenta me vencerá,
ningún demo me baixará ós fondos do seu reinado.”
O son delgado terrestre das frautas perdeuse no barullo, 
ninguén lle fixo caso á voz dos antepasados:
“Mirto, ¿non temes a vinganza de Falak?”

Aínda máis arriba botaba as pernas, aínda máis á présa, 
estabamos todos bébedos do viño, do cheiro das herbas,
e iso fíxonos crer que viamos bailar un montón de pequenos 

demanchiños arredor de Mirto,
era de medo ... un paso ó lado da lousa, 
un estrondo: rompeu unha corda da arpa, 
Mirto precipitouse da lousa,
- silencio cruel -
un silencio cruel invadiunos, 
caeu encima de nós,
e agora démonos conta de que faltaba o luar, 
a lúa escondérase detrás dun abrigo negro,
nada máis que un rescaldiño esmorecente do lume case apa-

gado, 
escuro, escuridade profunda e silencio cruel,
silencio aterrecedor, escuridade inpenetrable, temor paralizante, 
nin a voz dunha ave,
nin o sinal do grilo, 
niguén e nada se movía,
asaltounos o temor da vinganza de Falak.
Un ruído gargarexante, Mirto vomitaba, envorcábase con 

convulsións, o seu corpo caloroso 
tremía, o pelo desgreñado caíalle sobre a cara,
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Vincent pousoulle a man no ombro: “Mirto!”
Trouxérono ó fogar, que endexamais podería se-lo seu fogar - 
Non terá fogar cuberto -
Xa se estaba facendo o día, 
Ambrosius, un home quebrado,
parecía que a dor o quería rachar: “Mirto!”
Os ollos grandes redondos de Dompath falaron sen fala: 

“Mirto!”
O pequeno Ambrosius correu dun lado para outro en busca 

de amparo, 
acariciou o pai na cara coas súas manciñas: “padre!”
Dompath deitouno, pero cada pouco espertábano os soños 

cheos de angustia.

Anunciouse o día cun sol vermello, vermello como sangue, 
o aire era pesado, sofocante,
a xente estaba oprimida.
Pola tarde subiron nubeiros anunciando tormentas, 
un aire forte soprou,
axiña caeu a noite.
Mirto foise onda seu pai: “Voume” 
“Non te vaias”
“Non podo, non podo quedarme.” 
Cómo cambiara a súa voz:
falaba tranquilamente, con voz baixa, decidida. 
Nos ollos de Dompath líase medo.
Antonia suplicoulle: “Non vaias.”
Estrela púxolle a man nas costas - rexeitouna.
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Foise, e Vicent con el; 
calados, protexidos pola noite. 
Ó lonxe sentiuse tronar,
o trono acompañounos,
os relampos fríos racharon as nubes, 
debuxaron imaxes angustiosas no escuro, 
acenderon o ceo nocturno
e o Mundo Pequeno de Bertau,
apagáronse, desapareceron antes de que nos deramos conta.
Cheos de angustia agacháronse os nosos fogares 
e con eles os homes desconcertados.

Aires fortes escorrentaron as nubes,
empuxaron os irmáns cara ó Troubfelsen e cara ó mar.

Chegaron ó Val de Sombra,
alí, ó abrigo do aire, Mirto parou:
... “Opúxenme durante toda a miña vida, 
quería vencer a Falak,
eu, fillo da Rataia, da sabia,
Rataia, enterrada a carón da nosa lareira, 
a herdanza de Rataia, da sabia,
érame pesada demais, 
o peso afogábame,
a dor era insoportable,
e fíxose cada vez máis insoportable baixo a mirada triste de 

meu pai. 
Quería librarme,
quería librarme da herdanza dela … 
entón rompeu a corda da arpa, 
fendeuse a miña alma, desbordouse.
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Falak, feríchesme,
levo unha ferida que non se cura, 
unha ferida que non sanda; 
choro, choro,
e chorando quedei cego, 
a lúa tapou a cara,
cun veo de sangue anunciouse o sol, 
plúmbeo o aire, cargado sobre Bertau, 
Falak, loitando pensei vencerte, 
loitando coas ondas do mar.
Pero a ti, niguén te vence, 
ti dás e quitas á vontade, 
destinas e quitas.”
Así cantou Mirto coa súa voz rouca e quebrada, 
cantou pola noite inqueda e embarazada.

“Ti, sempre estabas ó meu lado, fiel, eras como un irmán 
verdadeiro, 

o teu amor dáme forza.”
Calou un momento, vacilou, engadiu: “Se podes - baixou a 

cara, susurrou - dáme unha morada no teu corazón.”

Abrazáronse, despois Mirto lanzouse nas ondas desenfreadas 
da marea alta.

O ceo abriu as fervenzas, empuxadas polos aires encabri-
táronse as ondas como dragóns enfurecidos,

os relampos romperon a negritude da noite con formas es-
trafalarias, 

e o estalo do trono rachou a noite.
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A mañá seguinte revelou o que trouxera a noite. O relam-
po fendera o tronco groso do olmo ancestral no Stan, e 
debaixo do olmo quedan aínda hoxe anacos de pratos e 
xerras rotas, restos daquela noite fatal,

cachos pintados, cachos con adornos, testemuños da arte alta 
de Mirto.
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Arredor da lareira de Ambrosius

Agora que nos imos achegando ó inverno do labrego*, ago-
ra que despois da posta do sol nos chegan aires frescos, 
mensaxeiros do outono, buscamos amparo nas moradas. Ó 
encontro de día e noite as nais reaniman o lume, e xuntá-
monos arredor da lareira.

A lareira énos patria, énos familia, 
énos amparo, apego profundo,
lugar onde encontrámo-los antepasados.
A lareira está dentro de nós, levámola por onde nos leve a vida,
e mesmo, se a vida nós leva lonxe da terra, nunca nos es-

quencemos do noso lar; en tempos adversos, en tempos de 
apuro, e, sobre todo, enfrontados coa morte, sentímonos 
unidos co noso lar, que nos dá forza e ánimo.

O lar está aberto para todos; veciños, amigos, forasteiros; 
ninguén rexeita a ninguén - sacrilexio - sempre foi así, de 
xeración en xeración.

O lar de Ambrosius está no medio do lugar. Os que entran 
aquí sábense benvidos. Hoxe xúntanse moitos no seu fogar. 
Estrela séntase ó lado de Ambrosius. Observa todo, percibe 
tódolos movementos e tonos con atención;

o rir, o chorar, o berrar dos nenos, 
as voces das mulleres,
os pasos dos homes, cadaquén co seu paso; cansado, pesado 

ou áxil e lixeiro,
os vellos con pasos arrastrados, o falar lento e pesado, as voces 

roucas, pouco faladores, sen dentes, cansos da vida,
os tonos e as voces mestúranse con moitos cheiros: 
a leña e o lume, coa súa linguaxe de crepitar,
o pote colgado na gramalleira estende cheiro de romeu, 
o asar dos peixes.
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Os cheiros dos homes - espello do labor, da saúde, do ben 
ou mal estar, 

o cheiro mensaxeiro de apuros, sufrimentos.
Os homes veñen da leña, labor duro; traen o cheiro do souto 

e do autono á lareira, 
e todo mesturado co cheiro especial do crepúsculo, da hu-

midade,
e no coro de tantos ulidos e tantas voces mestúrase a voz do 

grilo*, ou (non sei) será a voz de Rataia, a voz da sabia sem-
pre presente, da coidadosa enterrada na beira da lareira?

Agora repártese a comida; cuncas con sopa e pan, uvas e no-
ces, peras e mazás da costa do Glan, maduras grazas á luz e 
á calor do sol, grazas ás augas puras.

A xente cala, só se oe o murmurio de comer, mastigar, tragar, 
sorber, un coro de benestar e de contento, cada un está co 
seu. Ninguén se dá conta de que o pequeno Ambrosius se 
acerca siladeiramente ó avó: “Avó, cóntanos agora a historia 
da Roca do Glan!” 

Movemento arredor do lume, movementos nas chamas, 
unha onda suave de aire… ¿Terán algo de contar, de mun-
dos arredados, de tempos inmemorables?

Ambrosius vai levantando a cabeza, vanse os pensamentos 
ata moi lonxe. A cara ancha del reflicte a vida, a vellez; 
aire e tempo, carga e honor da vida gravaron arrugas na 
cara. Perdido nos seus pensamentos mira no lume; pasado 
e presente sobrepóñense igual que o xogo das lapas. Algo 
lle pesa, pésalle coma unha pedra pesada. “Con que soñei 
a noite pasada?”
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O soño do sacrilexio

Penetrou o sacrilexio no Pequeno Mundo de Bertau 
un rabaño de salvaxes atacounos
tiñan ollos e non vían nada 
oído e non oían nada
pensaban que as nosas moradas agachadas eran unha serra de 

pedras 
non vían Bertau, o noso Pequeno Mundo,
penetraron nas “covas” segundo eles 
desfixeron a lareira
afogaron o lume 
violaron os fogares
os devanceiros - enterrados a carón da lareira - foxen.
Os impíos subiron ó Truobfelsen
non vían nada, non vían o círculo de pedras da Gran Madre 
non vían o carballo, testemuña que garda a nosa historia 
nin a cova que tantas veces dera forza ás nosas nais 
treparon e devastaron todo coas botas groseiras
violaron a terra, lugar da Gran Madre 
refuxio onde buscámo-la Gan Madre
destruíron a costa do Glan, as viñas os pomares as pereiras as 

nogueiras 
ensuciaron o Arguna, apagáronlle o reflexo da luz como prata 
derrubaron a Roca do Glan
afogaron saber e memoria
buscaron ouro e prata, buscaron perlas
como que non lles chegou o brillo de ouro no Glan 
o cristalino da auga do Arguna
non se deron conta das guirlandas de gotas de auga 
perlas que reflicten no sol en tódalas cores do arco iris 
perlas que brillan nas ondas do mar ó cae-lo día cando 
o sol os adorna cos últimos raios
violaron a luz senlleira
que cobre o Pequeno Mundo de Bertau.
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O voitre grallou 
non se deron conta da advertencia 
as voces da curuxa amoestando
roto o forno
a Gran Madre foxe
a terra do noso pequeno Mundo de Bertau xeme 
exhala ais tan ferida como está
“Rataia!”

E, ó acordar que espertou polo seu propio berro de angustia 
chegoulle a voz do neto: 

“Avó!” Avoa e neto chamárono á vez.
Ambrosius foi arrancado dos pensamentos escuros. Mirou 

para Estrela; na cara dela reflíctese a historia remota do Pe-
queno Mundo de Bertau. Nas caras dos novos vese a pre-
gunta, os avós e avoas baixan ó pozo da memoria, e no 
silencio percíbese outra vez o grilo. Os irmáns de leite Blaia 
e Renatus gozan mamando nos brazos de Iana, ou - Am-
brosius cae de novo nos seus pensamentos - serán Mirto e 
Vincent? O pasado e o presente xuntáronse, o canto sem-
piterno de ir e vir.

Ambrosius mira no lume como se quixese ler nel; o diálogo 
entre lapas e aire soa inquedo, inquedas móvense as lapas 
debuxando matices de cores entre marelo e vermello,

inquedos viste a luz baixa do lume os homes coas cores os-
cilantes,

deixa cae-las sombras por aquí e por acolá,
e de súpeto sopra un refacho polas gretas dos muros, 
a chuvia forte baixa ruxindo,
estamos escoitando, escoitando, 
estamos pensando:
se alguén hoxe fose ó mar, non voltaría
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Ambrosius mira no lume - e mirando cre mirar nas ondas do 
mar -

testemuñas das historias de arredados tempos, e escoitando o 
zoar do aire e do temporal, 

escoitando o cantar do mar empeza a contar:
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A SAGA REMOTA DE BERTAU

I. Vincent e Fremosiña

“Era unha noite de lúa nova máis escura que nunca, o ceo nu-
brado. Levanteime antes do primeiro canto das aves e saín 
cara ó mar. Nunca está a noite tan negra coma a esta hora, 
antes de que as aves anuncien o día que chega, antes de que 
se perciban os sinais de luz; e aquela noite parecíame aínda 
máis negra. A penas se percibían os contornos do terreo, 
unicamente me valía a boa orientación e o coñecemento 
da nosa terra. O lugar quedou no sono profundo e ó deixar 
Bertau recibiume o ruxir do Arguna, un ruxir estraño por-
que a auga cristalina invisible se sentía hoxe negra. Subín o 
sendeiro estreito entre toxos e silveiras ó Truobfelsen, fun 
paso por paso, atoutiñando na escuridade, opoñéndome a 
ela. Ben sabedes, de día a vista dende alí arriba é inmensa: 
Cara á mañá vemos ata moi lonxe pola paisaxe ondulada 
suave e verde, as aldeas arrimadas ás lombas; cara á tarde 
- o mar infinito. Cántas veces teño subido alí en espera 
dos nosos pescadores, dos barcos, alí no alto, onde a Gran 
Madre do Monte ten a súa morada desde tempos remotos, 
moi remotos, desde sempre.

Arriba, os meus ollos furaban polo negrume impermeable 
envolto nun silencio estraño. 

Silencio, escuridade, eles fan parar o medrar e esmorecer,
só o meu esperar, a miña inquietude fan move-lo tempo,
o meu esperar, o primeiro sinal dunha ave, sinal que anuncia 

o día.

A miña experiencia ensinoume senti-los períodos do tempo. 
O ceo nocturno estrelado éme guía, as estrelas son as nosas 
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guías no mar nocturno, sonnos guías de tempo. Tamén ob-
servo o tempo dos peixes; o mundo do mar coñece as súas 
propias leis, o tempo da auga en diálogo coa lúa, co tempo 
das mulleres.

E naquela noite era lúa nova. A natureza descansa, non quere 
ser excitada, pero con todo, unha intranquilidade profunda 
mandoume subir, unha intranquilidade máis forte que a 
lei da natureza: Vincent, o fillo de Antonia, non volvera 
onte da pesca; polo medio da noite caera unha tormenta 
violenta ...

Ambrosius detense, escoita a chuvia, o tronar. Invade 
o temporal a súa historia? Temor e ansia asáltanos, os 
pequenos senten o medo das nais, e elas, á súa vez, 
abrázanos máis forte.

O que nos significaba esa tormenta non se pode describir. 
Durante medio ano privounos o ceo da bendición da chu-
via, e, dun golpe sorpendeunos esa tormenta cruel con tan-
ta forza destrutiva e, á vez, beneficiosa.”

Ambrosius mirou para atrás, repasou outra vez o verán 
de seca como se acabase hai pouco.

O verán da seca

“Á primavera, tempo de alegría e cheo de esperanza, seguía 
un verán de seca, un día arrastrou outro con calor inso-
portable e, chegando cara ó outono, a terra estaba abra-
sada.

Xa nos acercamos ó inverno rural,
e aínda o ceo non se abriu para chover;
de día azul-aceiro, de noite clara, estrelada. 
O aire de mediodía trouxo calor,
trouxo ardor e po, o aire quedou teso, 
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non caía orballo,
as fontes secaban, 
a herba queimada,
o pan no campo árido, levado polo aire abrasador, 
perdeu o gran antes do tempo,
o liño crecía ben na primavera,
pero despois os talos aínda curtos deixaban de medrar, 
dobraban queimados,
caían.

O chorar dos nenos, 
o clamor das nais,
o xemer de desesperanza do indefenso, 
a criatura deitábase para morrer.
Pero nós, os homes,
nós agarrámo-la palla de pan queimado, 
berramos sedentos pola gota de auga secada, 
tumbámonos no campo inerte, cheo de po; 
non admitiámo-la morte.

Medrou a calor, medrou, 
a terra ardía,
sen piedade queimouna o sol. 
A sede matou as plantas,
a fonte, na beira do forno, secou, tiñamos que subir á fer-

venza, por un camiño penoso e costento, aló enchémo-las 
xarras de barro e recipientes de madeira, a auga da Arguna 
minguou, a costa do Glan brillaba, reflectía o brillo calo-
roso do sol nas moradas do lugar. As nais carecían de leite, 
pois as comidas eran cada vez máis escasas.

Unha e outra vez andabamos en procesión longa polo lugar, 
á fonte e ó forno ...”
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Estrela seguira o relato de Ambrosius con moita tensión, sen-
tíase levada a tempos idos, e como daquela empezou a can-
tar, canto que saía do peito apretado, marcado polo revivir 
da desesperanza:

“Madre preñada do pan,
por qué te esqueciches de nós,
os campos están baleiros, ardidos, 
os fillos, as nais sen pan,
Falak, mensaxeira da Gran Madre, 
por qué nos castigas tanto?

Madre preñada do pan, 
xa non tocámo-la arpa, 
as frautas calan,
non cantamos cántigas alegres,
só damos toques xordos no tambor,
damos patadas no chan seco, 
patadas que non son danzas.

Madre da terra parda, 
Madre da terra fértil,
Madre preñada do pan,
morremos de sede debaixo do sol sofocante.”

“Continuámo-la procesión ó longo do Arguna á Fervenza, 
segue Ambrosius, a aquel punto, onde o sol manda as pri-
meiras raias ó día do solsticio do verán.

Avistámo-la terra cara á mañá, terra ardida.
De alí seguimos o Arguna convertido nun regatiño, seguimos 

cara ó serán, cara ó mar, subimos o Truobfelsen, a morada 
da Gran Madre.”
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“Berrámo-las nosas queixas polo aire trémulo de calor, clama 
Estrela alzando os brazos coas mans abertas cara ó ceo,

pedindo auga, pedindo pan, 
pedimos vida.
Buscamos reforzarnos na cova,
que aínda doaba terra húmida curativa.
O berro á Gran Madre deunos forza para volvermos á nosa 

vida de sempre.”

“Nó-los pescadores, continúa Ambrosius, navegamos de noi-
te polo mar 

liso, coma un espello presentóusenos,
reflexo do ceo que se nega a abrirse e facer chover. 
Nunca brillaran as estrelas tan claramente,
nunca lucira a lúa tan intensa,
nunca fora a pesca no mar tan segura.”

“Nó-las mulleres fomos buscar plantas na costa sombrosa do 
Truobfelsen, alí no Val de Sombra ó pé do Glan. Puxémo-
nos cada vez máis humildes e agradecidos, valoramos cada 
cacho de pan, cada froita, o pescado escaso coma don raro 
e precioso da Gran Madre.

Moitas veces ía eu soa polos camiños, pousada e atenta, oía a 
seca, as gretas na terra seca, o renxer dos brazos mortos das 
árbores no bosque, sentía o calar das aves, o calar medoso 
do aire calmuzo, respiraba a calor e a seca.

Só as lagartas, liscanzos e as serpes serpeaban con axilidade 
pola terra. 

E volviamos unha e outra vez ó Truobfelsen,
calados, silandeiros,
pediamos que a esperanza e a tranquilidade non nos deixasen, 
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que a seca non nos durase para sempre,
que nos volvese a bendición da auga.”
Nisto segue Ambrosius: “Cara ó final do verán podiamos co-

ller mazás e peras, estaban secas pero alimentaban; as videi-
ras, a pesar de sufriren a sequía, doábannos pequenas froitas 
e unhas gotas de zume; as poucas noces érannos un alimento 
importante. A seca castigábanos moito tempo, entramos xa 
no outono; desesperados suplicamos por auga; todo en vao.

E entón, naquela noite, asaltounos esa tormenta tan violenta, 
tan de repente, inesperada; espertamos espantados, saímos 
correndo fóra, miramos indefensos no ruxir, nas tebras. Os 
nenos choraban; a tormenta mesturárase cos seus soños, 
as nais abrazáronos como se puidesen protexelos. Inten-
taron tranquilizalos pero, nas voces incapaces de supera-la 
ruxida da tormenta, metérase a angustia. Nó-los demais 
non falabamos, ó contrario criamos que calando podiamos 
opoñernos contra o alboroto da noite, contra as forzas des-
enfreadas da natureza. E durante un intre pareceu que o 
logramos; calmouse o vento, pero só para logo entrar en 
efervescencia máis brava. Batíanos a auga da chuvia na 
cara; non a sentiamos.

“Gran Madre das Barcas, Gran Madre do Monte!” Tan des-
esperado foi o berro, que parecía querer fende-lo escuro. 
Antonia ergueu as mans cara ó ceo gritando, en van - be-
rrando como podía - en balde, as augas precipitáronse so-
bre nós sen misericordia.”

“Gran Madre das Barcas, Gran Madre do Mar!”
Ambrosius detívose, observou os oíntes, tamén nese mo-

mento alzaron algúns os ollos para arriba, como se teme-
sen que nos alcanzase algunha desgraza. Despois, Am-
brosius volveu a mirar atrás e seguiu co fío da historia:
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“Aquela mañá esperamos de balde a Vincent. Ninguén dixo 
nada. A chuvia parara, pero a brétema gris das tormen-
tas nocturnas caeu sobre nós coma un peso de chumbo. A 
terra seca non puido traga-la auga, pois formáronse ríos, 
que se precipitaban da costa do Glan para baixo, fixeron 
desborda-lo Arguna, así que a auga corría polos camiños do 
lugar e polos foxos. Antonia envellecera entre noite e día; 
os ollos grandes e claros metéronse aínda máis ó fondo das 
órbitas, os pómulos marcados perfiláronse aínda máis forte 
na cara; non deu ningún sinal, de que estaría pensando en 
busca-lo fillo; as mans cos ósos moi marcados, as mans, re-
trato dunha vida de pena e labor; elas puxéronse ó traballo 
cotián coma tódolos días, non se arrepuxo contra as leis da 
vida e da natureza. Unicamente falaron os ollos; miraban a 
terras alleas, miraban a un fondo onde os nosos ollos non 
podían chegar. Ollos son ventás, se falla a lingua, se a voz se 
afoga, se o labor mantén presas as mans - logo, unicamente 
falan os ollos. Eu observeina preocupado. Non sei, desexa-
ba dalgunha maneira participar no loito dela? Pola mañá 
seguinte empuxoume algo ir ó Truobfelsen, unha esperanza 
falsa, xa extinguida nos ollos de Antonia.

Senteime nunha pedra, cravei os ollos no Fuciño Negro e 
no mar, apoiei a cabeza nas mans. Tíñalle moito cariño ó 
Vincent, como se fose o meu propio fillo. De moi pequeno 
privouno o mar de seu pai, nada especial; cantas viúvas 
de pescadores hai no lugar, cántos nenos se crían sen pai, 
cántas noivas vin estar na beira do mar mirando con ansia 
polo mar, as mans erguidas cara á morada da Gran Madre 
no Truobfelsen pedindo axuda, e se de noite pecha pasa-
ba clandestinamente polos camiños do lugar, oía saloucos 
baixos das nais, dos fillos, das noivas chorando, ata que o 
sono as vencía.”
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Xurdiu un movemento entre a xente, sobre todo entre 
as mulleres. Algunhas déronse a man ás escondidas, 
un suspiro baixo expresou o que sentían. Ambrosius 
calou un chisco, cavilou; logo seguiu:

“O sinal alporizado dun voitre arrancoume dos meus pen-
samentos; o voitre, ave da morte, sinal mortal. O brazo 
dunha árbore renxe, outras aves espertan espantadas, o 
mundo foi empuxado. No horizonte íase perfilando de 
vagar un escintileo inaudible, e abaixo, polo Val de Som-
bra parecía fuxir unha persoa pálida cara á beira do mar. 
Non cabe dúbida, é Fremosiña, e fermosa, a noiva de Vin-
cent. Caíame a venda dos ollos; ai, esquecerámonos dela 
por estarmos cargados cos propios pensamentos. ¿Onde 
quedaría desde que Vincent saíu ó mar? Non pensaramos 
nela, tan mergullados estabamos nas nosas preocupa-
cións. E agora aprarece canda a mañá, o corpo delicado 
vestido co veo da alba. Con cánto donaire se balancea 
polo chan da foresta; eu oía polo escuro os pasos dela cara 
ós barcos abordados, cara a aquel punto onde se despedira 
de Vincent.”

“Eu acompañei os dous, interrompe Estrela, pois fun a única 
que tiña unha pouca confianza, e por iso fun testemuña 
dunha despedida conmovida:

‘Mira, como o sol fai desliza-los últimos raios polo mar.’
‘Si, coma unha conversa de cores entre o sol esvaéndose e as 

ondas suaves; oscilan e brillan mentres do fondo do mar 
sobe un tono verde.’

‘Suspiro da noite que se está anunciando,
E o aire xoga con eles así que se entretecen e destecen.’ 
Velaí as últimas palabras entre eles.”
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“Vincent quixo estrea-lo seu barco novo, Ambrosius díxoo 
con orgullo, pois apoiara a Vincent dándolle consellos e 
axudáralle a construílo.

Eliximos un piñeiro ben recto cun tronco gordo para cons-
trui-lo barco. Cortámolo co machado. Entón observei con 
canto afán Vincent agarrou o traballo. Tardou moito en 
decotalo e desbastalo.

Con moita precaución recortámo-las táboas para o fondo e 
o costado. Medimos cunha soga de líber e cun bastón que 
levaba as medidas gravadas. Pois queriamos que o barco 
non fose só rápido e áxil, non: largo e ancho tiñan que 
acordarse cos tonos eternos na bóveda do ceo. Ben se acor-
daba Vincent do tono estable, se Mirto tanxía na arpa á 
vez a corda máis baixa e a máis alta: foise formando e cre-
cendo o tono no corpo ata desprenderse enchendo o aire 
e xuntando terra e ceo.

Erguidos soaban os tonos do medio coas dúas cordas a máis 
baixa e a máis alta, retrataban o home coa súa enerxía en-
volta nas leis do cosmos. Estes tonos querían retratar a 
relación da lonxitude que debía de haber entre eslora e 
manga.

Mentres tanto tecía Antonia o pano para a vela. Ó longo do 
inverno fiara estopa en fío gordo e forte. E agora tecía; e 
Vincent observaba con alegría, serán tras serán, como ía 
medrando o pano; facía pasa-las súas mans grosas pola tea; 
mans fortes e machucadas, cheas de gretas que reflectían o 
labor duro coa aixada.
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Pero non só desexaba que o barco andase ben, non, o barco 
tiña que ser bonito, un regalo para Fremosiña, e esperaba 
que a Gran Madre dos Peixes o protexese, pois un barco 
anda sempre entre vida e morte.

No medio do mar pódese un sentir moi solitario, lonxe de 
axuda, se se acerca unha tormenta, se un temporal ameaza.

Cántas veces chamamos entón axuda á Gran Madre dos 
Peixes:

Valéme Madre dos Peixes 
Madre dos Peixes valéme 
que estou no medio do mare 
non hai barqueiro que reme

Mentres na casa están esperando as nais preocupadas:

Ventiño do mar mareiro 
ventiño do mar mareiro 
vente ventiño do mar
e traime o meu mariñeiro

No costado do barco gravou ondas e raios do sol. Quería que 
fose un barco alegre, un barco de vida.

Lúa minguante e lúa chea adornan proa e popa, para ter pre-
sente o medrar e minguar de todo ser.
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E facendo o barco, íasenos o verán 
estábanos chegando o inverno do labrego*.

Cómo lucían os ollos de Fremosiña, cando contemplaba o 
barco. Nunca antes se fixera un barco tan fermoso, espello 
dun amor perfecto e único: Vincent labrou nel durante 
todo o verán, agora naquel serán de outono estaba para 
estrear. Os dous quedaron mirando o barco, tan novo e tan 
feito. El púxolle o nome dela, sinalouno gravando unha 
muller no medio de liñas onduladas no costado do bar-
co. Tan orgullosos, tan felices se sentían, abrazáronse, mi-
ráronse nos ollos, perdéndose neles mutuamente, el pou-
sou as mans no talle dela, mentres ela lle puxo un amuleto 
no pescozo. Non foi un amuleto calquera. Fremosiña, que 
adoitaba dialogar co mar, observaba como o mar coa forza 
das mareas nos traía mensaxeiros do fondo: cunchas, pe-
dras, doas …, e entre eles atopou unha cuncha petrificada 
de caracol; liso, entre branca e gris a fronte, as ondas e o 
tempo déranlle a forma, e dentro vai marcada a espiral da 
casiña dun caracol. A parte de atrás parecíase a un pabe-
llón de oído, era de cor marrón rara, coma a cabeleira de 
Antonia, a nai de Vincent. Fremosiña fixouse na espiral, 
tempo e tempo, unha e outra vez; parecía que a espiral 
se movía, empezou a dar voltas e pouco a pouco íase per-
dendo ela mesma no movemento da espiral, daba voltas 
con ela, daba voltas nela, cada vez máis lonxe, máis lonxe, 
levábaa a espiral.

Esta pedriña gardáraa para entregarlla a Vincent o día da des-
pedida.

Bicáronse, somerxidos na infinidade do tempo. Despois alza-
ron a vista cara á Gran Madre do Monte, arriba no Truob-
felsen; non se precisaban palabras, paseniño, paseniño sol-
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taban as mans, aínda pousaban os ollos nos ollos e facían 
luci-lo amor, moi ó fondo, nun fondo infindo albergaban 
o tesouro do amor inseparable.

Renatus e a Blaia acababan de mamar, Iana deixáballe a Flu-
rina o fillo, Blaia deitábaa nos brazos de Estrela; sabía que 
estaba a gusto con ela. Ambrosius mira a nena cavilando: 
“Os ollos dos nenos parécenme unha porta por onde se 
pode baixar moi abaixo a outro mundo; ¿de onde veñen? 
nunca o saberemos; aínda non chegaron de todo ó noso 
mundo, e se, crecendo van chegando cada vez máis aquí, 
tanto máis deixan atrás o outro mundo, ata o esqueceren 
de todo, cando se poden comunicar con nós falando.”

“O sol estaba baixando, di Ambrosius, volvendo ó fío da his-
toria. Foi a hora do encontro entre tarde e noite, hora de 
despedirse e de separarse; Vincent entrou dun salto ó barco, 
deu vela e foise rumbo ó mar infinito. Fremosiña quedou na 
beira, quedou mirando, seguiu mirando o barco no escure-
cer, o barco cada vez máis pequeno e máis vago no solpor.

Neste intre, acordouse Ambrosius, observámo-lo barco, que 
rápido esvaraba pola auga, esvaraba ...

ata perderse no crepúsculo cara á noite de lúa nova, trazando 
un ronsel baixo o ceo estrelado.”

“Mesmo cando a noite venceu o crepúsculo, engade Estrela, 
non podía soltarse da beira do mar, e ... escoita, escoita … 
soou, soou coma de mundos arredados, de pasados tem-
pos, un canto coma un fío dourado fino, que brillaba na 
noite, unha voz tan pura … ¿Eran sílfides, Cantaban an-
xos? O canto levoume coma unha nube suave para alá a un 
mundo descoñecido ...

“Foise ...”



Os cantos do mar

- 63 -

Non puiden entender máis dese canto tan apaixonado e 
íntimo, que me tocou na alma, pero a melodía non precisa-
ba de palabras, as guirlandas infinitas do canto expresaban 
tanta ansia, tanto gozo e dor, coma ondas suaves enchían 
a noite, entraban no canto das estrelas, alá, fóra de tempo, 
sen comezo - sen fin.”

O canto de Estrela pasaba a un susurro que nos levou a nós 
todos ó lonxe, moi ó lonxe, a mundos alleos, e cando o can-
to ía extinguíndose, seguimos aínda escoitando a melodía 
acompañada da lingua do lume chea de segredos mestura-
dos co alento quedo dos nenos adormecidos.

“Era Fremosiña unha fada dos contos?” interrompeu o peque-
no Ambrosius o silencio. “Unha fada, non creo, pero era tan 
estraña, tan enigmática, chea de segredos, ás veces pensaba-
mos de verdade que viña doutros mundos, non sabemos de 
onde, era moi distinta de nós,” explicoulle Estrela.

“As nosas mulleres non cantan así, engadiu Ambrosius, e o 
corpo dela tan diáfano e fráxil, a cara, os ollos serios de 
negro profundo cun brillo opaco; onde miraban? A fronte 
alta adornada da cabeleira longa, negra e opalina, que se 
move coma ondas seguindo o ritmo do aire, como se quixe-
se sedurcirnos, o nariz perfilado e a boca miúda enriba da 
barbela aguda.”

“Así a vin na miña memoria aquela mañá; pois aínda reinaba 
a escuridade. Sexa que se apartou a mirada do mar para 
arriba cara á Gran Madre do Monte, sexa que o aire me 
trouxo algunhas palabras soltas do canto:

Ven ... ven 
meu amor ...
... alongado 
túa boca ...
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unha voz embargada de anhelo
unha lingua, unha mensaxe doutros mundos 
milagrosa - de lonxe ...”
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II. Vincent

A saga transmítenos o que ninguén pode saber: Vincent izou 
vela e foise, e non volveu. 

Ninguén de nós foi testemuña, ninguén sabe o que pasou.
Pero, aínda así, cada un construíu a súa historia, cada un 

achegou un motivo; 
alternabámonos e desta maneira xurdiu pouco a pouco esta 

historia que ía de boca en boca.
Cántas nais esperaran en van á volta dos fillos. E xuntámo-lo 

que crían saber coma pezas miúdas dun mosaico, e así for-
mouse un canto, un canto de seitura, que cantan as mulle-
res no verán, cando están segando no pan:

Cómo lle gustaba a Vincent ir polo mar 
cando a noite gañaba ó día,
cando o ceo se vestía de estrelas.
Para Vincent a escuridade era un país, que ben o coñecía, 
a luz nocturna con tódolos matices,
fíos finos de luz que se pousan no mar, 
que se reflicten,
fan cae-la luz nas ondas rizadas, 
botan a luz por aquí, por acolá,
un xogo de luz con brisas e ondas, 
unha danza con ondas e brisas.
E no fondo do mar -vida secreta:
a vida dos seres marinos, un mundo marabilloso. 
As formas, as cores dos peixes,
como se moven,
os ollos tan grandes!
Vincent perdeuse mirando, observando; 
os seres do mar éranlle compañeiros,
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os peixes, os cardumes de peixes;
rumbo a eles tirou naquela noite estrelada sen lúa,

o reflexo das escamas que locen coma prata na luz da noite, 
cómo o fascinaban!
Levantouse unha brisiña leve.
Vincent deixouse arrolar nas ondas, no aire, 
aire e ondas arrolárono,
o barco balanceaba, balanceaba, 
qué gusto ser arrolado!
Vincent pechou o ollos, 
soñaba,
soñaba con aire e ondas,
soñaba con Fremosiña a fermosa, 
ela abalouno ata adormentar,
aire e ondas adormentaron os dous, 
aires, aires e ondas altas
ondas ondas ...
“Axuda
axuda, afógome! 
oíase berrar.
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¿De ónde as nubes,
de ónde o aire violento, tan súpeto tan forte, 
o barco empinado, sen goberno,
a vela rachada, abandonada, 
o xogo malicioso das ondas, 
e eu sen forza?” …

Vincent intentou salvarse remando 
en van,
unha nube moura coma pez
que ten a figura dunha cara maliciosa 
unha cara con nariz aquilino 
horroroso,
con garras, 
poutas …
“Estanme agarrando!” 
Ameazante,
espantoso,
escapóuselle un berro de medo: 

“Axuda, afógome!”

Unha refolada, 
risa demoníaca,
unha onda fundiuno,
unha voz terrorífica dos fondos do mar:
“Qué, Vincent, qué darías? 
Teño poder de te salvar, 
teño poder para afundirte, 
vermiño, farrapo,
vermiño, ¿qué darías,
qué darías a aquel que te salvase?
¿Qué?”
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Vincent era forte, asumía tódolos labores, axudaba a todos, 
un home amable, nunca se lle mostraba a ninguén ninguha 
burla ou desprezo, xa gañara a moitas tormentas, animaba 
os compañeiros, ¿cómo que non podía valerse das propias 
forzas!

“Dime, pequeno, qué me darías?”

Entroulle rabia, agarrou o arpón para ... 
Pumba! Outra onda máis forte chimpouno, 
tragou auga salgada, cría afogarse.
As canallas infernais botaron risas, burláronse del.
Unha pendanga de cor verde asquerosa ofreceulle o ceo aberto, 
unha serpe envolveuno, botou a lingua arrepiante fendida, 
unha ave enorme, un voitre con ollos famentos
- horrible, noxento -
baixou de repente,
agarrouno con garras agudas, 
alzouno no aire.
Vincent berrou de dor.
As fillas do demo bailaban nas ondas, 
bailaban de alegría,
gozaron do espectáculo. 
Alzouno ó aire, 
sacudiuno
antes de botalo no barco roto.

“¿E qué, qué me darías?”
Torcíase de dor, cuspiu auga salgada, 
arquexou.
“¿E qué?”
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Cada vez máis maliciosa gargarexou a voz 
e, mira que boca xigantesca,
dentes arregañados e curvados, 
garganta sen fondo lista para devoralo, 
nariz de sable arqueado enorme.
Vincent estremeuse de medo.

“Eu - eu daría – arfou,
eu - daría o meu … meu barco, 
ninguén de nós ten outro coma ese,
ninguén ... ningén ten un barco tan feito
- tusiu, faltoulle aire -
tan feito, tan bo, tan rápido
e, mira - botou un xemido - está cheo, 
cheo de peixes dos mellores.”

Pero case non daba recuperado o seu orgullo somerxido 
mentres falaba: Este barco, reflexo de orgullo, cánto tem-
po levara traballando nel! Ambrosius déralle consellos; este 
barco… este barco significáballe a vida, cambialo pola súa 
vida éralle un prezo alto, un prezo moi alto, alto demais, 
alto moito demais. Deixalo polo que todos o admiraban 
e, ademais: ¿non era o barco de Fremosiña, coa imaxe dela 
tallada nel?

Xuntouse unha barullada de ondas, transformáronse nunha 
chea de bestas noxentas, hi hi hi, risas maliciosas de tódolos 
lados, os tonos longos, parecían ollos de cor marela- vele-
nosa, ollos de fachas espantosas.

“Eu - eu daría a casa,”
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Dos fondos máis profundos gorgorexaba o mar, e miradas 
coma lóstregos velenosos acertáronlle coma frechas.

“o meu terreo ...”

e con isto perdeu a consciencia.
Tirárono para baixo, par un lado, para outro; deitado entre 

Ceo e Inferno. Debaixo del tremeu a terra, un alboroto 
infernal furou o seu oído e un demo aturrou:

No inferno hai unha festa
unha festa festa lalá
que lla fan ós condenados
condenados lará lará
o demo toca o pandeiro
pandeiro lará e sisí
cos dentes arregañados
arregañados sisí

Risas tremendas, os demanchiños intentaron bailar unha 
jota, pero non sabían garda-lo compás; caos, berros me-
tálicos que cortaron o aire, o mar. Qué divertido pisar nos 
corpos dos condenados! Uns espetaban os condenados 
na punta do falo, á vez que chiaban de alegría, batían nas 
mans se eles berraban de dor …

Debaixo de todo, Vincent avistou un home con cara desfi-
gurada polas dores. Ardía sen ser ardido, mergullado no 
barullo abouxador producido polos instrumentos infernais 
e mortais

...
Arriba: ¿era un soño?
Entre nube e nube un vislume:
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Fremosiña e a Gran Madre dos Peixes. As caras tan amorosas 
xuntáronse nunha, o sorriso, un fío de luz dourado …

Inspiráronlle de novo … esperanza.
Cómo brillou a voz ansiosa de Fremosiña! Amaba tanto as 

súas cántigas de ansia e de amor. Eran máis fortes có baru-
llo do inferno.

Entón, un refacho, como unha man invisible, arrexuntou as 
nubes a modo de cortinas, 

a ventá luminosa pechouse
e pola negrura resoou unha voz:
“¿Qué cres, vermiño, cres de veras que eu necesito o teu bar-

quiño miserable? Mira que ben está, roto só por un sopro 
suave; os teus peixes, como se non tivese de sobra deles, a 
túa chouza farrapeira, a túa terra de pedra, hi, hi, hi, qué 
risa!”

Vincent estaba tan desfeito que percibiu a burla como de moi 
lonxe. 

“Ó contrario,
quérote facer rico,
enche-los teus barcos con ouro e prata, 
con diamantes e perlas,
con seda preciosa opalescente de Samarkanda 
con alfaias brillantes vaise adorna-la túa noiva, 
pénsao ben!”

¿Samarkanda? Qué palabra misteriosa, qué tono máis soante,
¿seda opalescente de Samarkanda?
Nunca se oíra semellante cousa no Pequeno Mundo de Bartau, 
ouro e prata, diamantes e perlas.
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Vincent quedou enfeitizado, 
esqueceuse do arredor,
parecíalle que voaba, voaba lonxe moi lonxe de alí.
Voou ó feiticeiro mundo de Samarkanda con toda a súa ri-

queza.
Víase en Samarkanda
durante un nu* - só un nu - un intre, un pensamento tan 

longo coma a vida dun ser humano.
Aires e nubes abríronse un pouco.
A estrela do mar, pasoulle pola cabeza, 
“Nai de lei e orde,
Rataia,
Rataia que compuxéche-lo mundo, 
acompáñame!”

Non parecía a Gran Madre do Mar, a Gran Madre dos Peixes 
e dos Barcos. ¿Cántas veces nos valeu!

¿Non estaban alí enriba entre as nubes, man con man, a Gran 
Madre do Mar con Fremosiña?

Sentía ter un pau forte, inmóbil na man ...
e o silencio do mar rachouno unha voz aguda coma unha 

navalla:

“Vouche dici-lo prezo: tés que ... cando morras ... déixame 
a túa alma!”

“Arreda, demonio, arreda”
botou a man dereita ó peito, agarrou o amuleto. 
“Fremosiña, oíase gritar, Fremosiña!
Arredade, bestas, arredade, canallas infames,
falsos! Nunca,
nunca será a miña alma vosa
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Gran Madre, Madre do Mar e dos Peixes, 
abrazádeme,
humildemente vos suplico!”

Agarrou fortemente o amuleto,
a vista fixa na luz de entre as nubes, 
a aparición fermosa,
tan sinxela e á vez tan forte.

Ganiron os demos,
meteron o rabo entre as pernas, 
figuras ridículas, lamentables.

“Ó contrario, Vincent seguiu con voz firme, 
as miñas pernas - tan fortes,
os meus pés - tan rápidos,
se os puidese deixar a un coxo; 
os meus brazos - tan valentes, 
as miñas mans - tan áxiles,
se as puidese deixar a un manco;
os meus ollos agudos que tanto avistaban,
queira a Gran Madre que sirvan a un cego, para que vexa; 
o meu oído, tan fino,
- canto podía descubrir con el - 
sexa para un xordo,
para que ninguén o engane;
o mudo, que fale coa miña lingua, 
que a miña voz lle dea tono.
A miña alegría, a miña risa, 
que sexan para un triste,
para que volva a ter esperanza e alegría.



Dorothé Schubarth

- 74 -

Mais o meu corazón,
o meu corazón é de Fremosiña, 
que lle dea forza,
que nos garde no noso amor para sempre. 
A miña alma,
Gran Madre dos Peixes, sálvaa
Gran Madre do Monte, déitame no teu fogar.”

E sentía o amuleto na man, 
apretábao aínda máis forte:

“Non, nunca será a miña alma para vós, 
Gran Madre,
Madre do Monte,
valéme,
líbrame de tentación diabólica,
estreita a túa man amparadora sobre min 
e sobre Fremosiña a fermosa,
sobre a súa alma pura.”
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III. Fremosiña

Ondas do mar 
ondas mareiras
se vistes meu amigo?
 Vistes meu amigo 
 vistes meu amado 
  ven logo

Ondas do mar
que o aire me manda 
se vistes meu amado
 Vistes meu amigo 
 vistes meu amado 
  ven logo

Ondas e aires
se vistes meu amigo? 
o por que eu sospiro
 Vistes meu amigo 
 vistes meu amado 
  ven logo

se vistes meu amado? 
ondas do mar
o por que hei gran coidado
 Vistes meu amigo 
 vistes meu amado 
  ven logo

se vistes meu amado 
mensaxeiros do mar
decide - se vistes meu amado
 Vistes meu amigo 
 vistes meu amado 
  ven logo
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vai vento vai vento vento 
ondean as ondas ondean
máis fortes máis fortes os ventos 
máis altas máis altas as ondas

a mais unha bágoa quente
  ven logo

“Si, eu estaba sentado arriba no Truobfelsen; a noite escu-
ra cedeu a un día gris; non volverá, Vincent. Perdido nos 
meus pensamentos, baixei devagar do Truobfelsen, tomei 
dirección á beira do mar, ós barcos atracados. Non sei se 
Fremosiña me vía ou oía; pero non me fixo caso: estaba 
mirando no verde-gris das ondas:

Ven logo, 
vístelo? 
Ven logo.

Aire e ondas, 
vístelo?
Ven logo.

Aire e mar, 
mensaxeiros do mar, 
vístelo?

E as ondas e o aire reflectiron no seu canto incansable a pre-
gunta:

Vístelo?
Aires e ondas? 
Ven logo.”
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Nisto entra Estrela no relato, ela que coas mans vía máis ca 
nós cos ollos romos, ela que coas puntas dos dedos sabía 
arrimarse á Fremosinha, unha entrada fráxil e preciosa, 
entrada ó mundo misterioso dela, que para nós quedaba 
pechada.

“Non volveu do mar aquel día, di ela, entre tarde e noite, 
cando a luz sombriza do día quixo apagarse, cando o som-
brizo do mar e das nubes se xuntaban, funme onda ela. 
Estaba cantando, pousaba o canto no ruxir monótono das 
ondas. Non sei se me oía, se non lle importaba a miña pre-
senza, non o sei, seguía, seguía cantando.”

Estrela zumba en voz baixa, o son pasa a tons escuros, a voz 
sobe, fórmase cada vez máis. Interrómpese: “Apenas enten-
dín as palabras, pero repetíase un tono de dor coma wiän,” 
e volveu a zumbar, formar tons, sons, que retrataban aire e 
tempo, tristeza e desespero:

Owiääna … 
entre noite e día
entre ansia e esperanza
cando os raios do sol - acarician terra e mar.

Owiääa wiä … 
Entre mañá e tarde
entre esperaza e angustia
cando os raios do sol - abrazan ceo e terra.

Oh wiääa-uu … 
Entre brillo e lucir
entre angustia e desespero 
cando declina o día
cando os raios do sol - baixan ata tocaren a terra 
cando o poder da angustia - afoga esperanza e ansia.
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Entre día e noite 
entre vixilia e sono
cando os raios do sol - estendidos abrazan o mar 
entre día e noite.

Ooauu wiääna- uu … 
Entre noite e mañá 
entre ansia e soño
cando o brillo do sol - se une co verde do mar 
cando a noite se pon - a vestir terra e mar
cando a esperanza se afoga - no vestido escuro de noite e mar.

Owiää ouua … 
Entre noite e día
entre ruínas e entullos
cando o brillo da noite - se extingue no gris da alba 
cando o lucir das estrelas - esvaece
cando a ansia no soño - se perde
só o gris da mañá - non quere ceder ó día.

Ooa wiääna … 
Entre noite e día 
entre ansia e esperar
cando os raios cansados do sol - xa non alcanzan o mar.

Aquela tarde, a primeira, desde que Vincent non volvera, can-
tei esta cántiga na lareira coma hoxe. Pousouse coma unha 
carga pesada nas nosas almas, que cada un levou á casa.”

“Esta tormenta inesperada, Ambrosius colle de novo o fío da 
historia, esta tormenta xa era o principio dun inverno lon-
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go, dun inverno de moita chuvia, un inverno triste, gris, es-
curo. A vida de cada día seguía, os labores seguían, e como 
sempre, no inverno, xuntámonos de noite; fiamos e tece-
mos, compoñemos instrumentos para a pesca e para labrar. 
Cantamos as nosas cántigas e bailamos as nosas danzas; 
cantámo-las cántigas coma cantos fúnebres, bailámo-las 
danzas coma danzas fúnebres con pasos cansos. Antonia es-
taba sempre entre nós. Estaba murchándose, e púxose cada 
vez máis débil. Xa non puido acepta-lo destino. Primeiro 
o pai, despois o home, logo Mirto, o fillo de peito, e agora 
Vincent, el, en quen tiña tanta esperanza. Quedoulle Ama-
ra; sufría coa nai e intentaba afianzala, darlle o ánimo que 
ela mesma xa non tiña. E sin máis fíxose cargo do fogar. 
Estabamos con elas, acompañámolas. Así arrastrábanse os 
días, tristes, escuros e con chuvias.

Se o ano está baixando, cálmase a xente e vanse curando as 
feridas. Chéganos unha soedade benigna. Tamén Antonia 
se volveu máis tranquila. Ata un dos días entre os máis 
curtos do ano, cando nos xuntabamos como tantas veces. 
Non falamos moito, cada un perdíase nos seus pensamen-
tos, o grilo cantaba, pero non lle fixemos caso, coñecia-
mo-lo seu cantar - mais - Antonia, sempre mirando por 
dentro, ergueu de repente o corpo torcido, e empezou a 
cantar:

Voces daba el marinero 
voces da que se ahogaba

Cantou a cántiga enteira, e nós, todos atentos, escoitamos 
fixando os ollos nela. A loita coas ondas, a loita co demo, 
a historia de Vincent, cantou a súa historia: ¿cantouna 
para el?”
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“É un canto da seitura, explicou Estrela, as mulleres cantába-
no cando estaban segando, mentres facían ruxi-los fouci-
ños debaixo do sol abrazsador.

Vincent tena acompañado moitas veces mentres axudaba a 
recolle-los mollos de pan.”

Ambrosius, somerxido nos seus pensamentos dixo, máis 
ben para si: “Antonia cantou e cantou, cravou a mirada 
no lume, e nós, seguimos a vista dela ... ¿Qué era o que 
viu, qué vimos nós? As lapas inquedas transformáronse en 
ondas mortais? Parecía, como se se fundisen os destinos 
todos no seu cantar; destinos que se repiten unha e outra 
vez de xeración a xeración. Canto máis cantaba, máis retro-
cediamos no tempo ... de fillo a pai, de pai a avó, a bisavó 
... lonxe, lonxe atrás. Sementamos, recollemos, imos ó mar, 
herdámo-los labores de pai a fillo, a neto ...

“Arreda demonio arreda
a miña alma para a Madre do Monte, 
para a Gran Madre.”

Antonia calou, o canto enchía aínda o fogar. Despois de tan-
tas luadas calada, o cantar da cántiga vella, tan vella parecía 
unha mensaxe toda nova. Oíla foinos un alivio na tristeza, e 
á vez o canto botou raíces nos corazóns dos nosos fillos.

“Cántas veces oía Vincent a cántiga, cando iamos á seitu-
ra! Estou segura de que morreu amparado pola Madre do 
Monte, da Gran Madre.” Calados asentimos con ela.

Ambrosius miraba ó lume, antes e agora mesturáronse, 
o lume fixo de ponte entrambos. E metido no tempo 
que se repetía seguía contando:
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Quedamos aínda xuntos naquela noite arredor da lareira, ob-
servando como o lume se ía extinguindo. Sentímonos entre 
vida e morte, e clandestinamente cantou o grilo.

Mirámonos uns ós outros,
¿Non cantou xa máis veces e non lle fixemos caso?
¿O grilo cantando no inverno, a deshora? Entendiamos moi 

ben a mensaxe.

Ambrosius calou, e no silencio profundo que nos envolvía 
- baixiño, moi baixiño, tamén nós oímos canta-lo grilo.

“A cara de Antonia volveuse doce e clara, seguiu Ambrosius 
con voz moi baixa,

os ollos cansados convertéronse en luz, abriron unha fenda 
dunha porta a outro mundo, na cara formouse un sorriso 
invisible, as mans pousaron nos xeonllos, mans marcadas 
polo traballo duro durante unha vida longa, mans que re-
trataban a vida chea de penas.

Moi de noite fomos ás nosas moradas. Saín canda Estrela 
fóra, sentímo-lo silencio nocturno, o tempo estaba parado; 
mira ... o son de ás soa polo aire, vén das árbores cara ás 
moradas, o sinal nocturno dunha curuxa que voa por riba 
do fogar de Antonia.
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Non vai aire no bosque 
non vai aire
oes?

Son as ás da curuxa 
as ás da curuxa 
oes?

Non é o bramar do aire 
non brama o aire
oes?

É o sinal da curuxa
a curuxa vocea pola noite 
oes?

É o sinal da curuxa
o sinal da ave da morte 
oes?

Deámono-la man sen palabra, a man de Estrela xa falaba.
Naquela noite, dixo Ambrosius en voz baixa, adormeceu An-

tonia - adormeceu para sempre.”

A natureza muda, morta, o silencio da morte envolveunos. 
Antonia estaba deitada, parecía durmida; os ollos, había xa 
moito que miraran para dentro, pechados, a boca, pechada 
xa antes - enmudecida. Nó-los veciños velámola segundo 
o uso.

O día do solsticio enterramos a Antonia ó lado da lareira. Así 
quedaba connosco máis alá da morte.
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Rodeámo-la lareira - xordos os nosos pasos, 
rodeámo-lo fogar - xordo o tono do tronco oco, 
rodeámo-lo lugar - triste e monótono o son da frauta,
seguimos, unha procesión interminable cara á morada da 

Gran Madre no Truobfelsen. 
A chuvia ruxía, ruxía,
as mulleres entoaban o lamento infindo, que se canta desde 

sempre, desde que nó-los mortais morremos,
pandeiro e tronco, envoltos por arroiadas de auga acompa-

ñan os lamentos das mulleres, os berros de dor,
oo, oiia - tonos penetrantes agudos con glissando para arriba, 

e baixando con moitas guirlandas,
oouääa, ata que morren e volven a xurdir, unha e outra vez, 

sen fin.
Andamos, expostos ó martirio dos lamentos, arredor do lugar 

e polo Val escuro da Sombra. O Arguna aumentara perigo-
samente. O ruído bramou horrorosamente entre Truobfel-
sen e a costa do Glan.

E os lamentos humanos penetraron no bramar, 
o eco volveu o bruar,
o bramar no Val e o lamento, 
o lamento infinito dos homes,
e tódolos altos dos montes entraron no balbordo 
rebotando para atrás a dor, o lamento e o bramar.

O Truobfelsen estaba debaixo dun veo lixeiro de brétema. 
As mulleres rodearon o circo das pedras, buscaron forza na 
cova, o berrar delas pasou a un canto monótono.”

“Si, di Estrela, éme como se fora aínda onte, tan perto e ho-
rrible.” Estrela debuxou coas mans a tensión forte, que nos 
agarrou a todos. Calou ... cavilou:
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“Amara axeonllouse no circo de pedras, tocou as pedras - a 
chuvia diminuíu algo - Amara esqueceuse do arredor, mi-
rou por dentro, escuro e monótono era o son da morte. 
¿Viu aberto o portal do reinado da morte? Parecía tan arre-
dado do aquí, tan veciño do alá.

Mar e ceo estaban cubertos. Amara escoitou o ritmo das on-
das, o canto in-infinito, este canto que bate na costa desde 
sempre cunha melodía semellante ás nosas cántigas, pousa-
da, melancólica. A cántiga infinita, que unha vez soa coma 
prata, outra vez coma ouro, e as gotas brillantes que soan 
coma perlas tocadas na arpa, o canto in-infinito, que soa ás 
veces gris, ás veces verde, que sobe dos fondos máis fondos 
e que se reflicte nos nosos ollos.

O canto penetrable de Amara na soleira do reinado da morte 
mesturábase co canto das ondas:

Madre do Monte - Gran Madre 
Madre da Vida - Madre da Morte 
priváchesme da nai.
Oaa oaoo …
Madre do Monte - Gran Madre 
Madre da Vida - Madre da Morte 
priváchesme do pai.
Oaa oaao …

Madre do Monte - Gran Madre 
Madre da Vida - Madre da Morte 
priváchesme do irmán.
Oaa oaouia …
Eran o meu amparo, eran o meu fogar 
quedo orfa
¿Ónde, ónde irei?
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Amara agarrou o pelo, tumbouse coa fronte no chan, seguiu 
con voz xorda:

Falak, mensaxeira da Gran Madre,
prefiro morrer.
Falak, nai das almas,
o meu camiño está cheo de espiñas;
¿por qué?

Falak, mensaxeira da Gran Madre, 
Falak, o meu corazón está cheo de dor, 
Falak, a miña alma está doente.
Non deixas estar alegre a ninguén;
¿por qué?

Falak ¿qué mal che fixen?
¿Con qué te asañei?
A miña senda - senda de espiñas, 
a miña senda é pedregosa,
¿por qué?

Falak, iso é a miña senda:
ir devagar, silandeiro ó reinado descoñecido da morte.
Falak, quéimasme. 
Ooa ouu …

Falak, trouxéchesme enfermidade, 
arruináchesme a mente,
Falak, cegáchesme, 
choro, choro
choro e salaio: 
Oaa ooau …

Este mundo - baleiro, 
baleiro coma os soños, 
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baleira a morriña.
¿A quén queda este mundo?

Falak, mensaxeira entre aquí e acolá, 
Falak, leva a nai ó alá,
alá onda a Madre de Vida e Morte.

A lúa vai saír,
haberá luz no alto do monte, 
no circo de pedras,
na cova.

Hai luz na cova de Vida e Morte, 
na cova, onde nos sandamos,
hai luz no carballo.

Falak, mensaxeira da Gran Madre, 
Falak, lévame a ela,
Gran Madre, lévame.”

Amodiño pouseille a man no ombro, para que volvese onde 
a nós, onde os vivos: 

A Gran Madre - doadora de vida,
raíña no País da Morte, 
doadora de vida,
raíña de auga e terra,
ela dá vida, ela dá morte, bendice as dúas.

Amara ergueu a cabeza, calmouse, púxose de pé e volveu 
onda nós.”

“Eu, da miña parte, dixo Ambrosius, acerqueime ó carballo. 
Mergullado nos sons, metido nas brétemas, parecíame non 
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ver ben, non puiden crer o que vía: O Glan enfronte ... a 
chuvia convertera a costa nun río enorme, no canto cara ó 
mar baixaran avalanchas de terra, así que se descubría unha 
roca erguida.”

“A Roca do Glan, non si, avó!” Ambrosius pasou a man pola 
cabeleira do neto, “si, as chuvias descubriron a Roca do 
Glan.”

“Como nós nos víamos coma parte dos ciclos da nature-
za, do ciclo do ano, da lei do ciclo da lúa, do vai e vén 
das mareas, do ritmo de día e de noite, do vir e irse, do 
crecer e murchar, sentiamos, que o ano, agora que esta-
ba chegando ós días máis curtos, nos traía tranquilidade. 
Certo, este inverno era moi duro, envolvianos aínda en 
néboas densas, o aire xeado botaba o frío polas fendas dos 
muros, o frío pasaba polos vestidos ós osos, brións e li-
ques poñíanse nas pedras do fogar, pero silandeiro e doce 
toca a Madre da Terra, a Gran Madre, a criatura fenecida, 
que durmía no seu seo. Xúntanse forzas novas, a cor da 
luz cambia; o negro ensombrecido co reflexo averdado, o 
marrón escuro, as sombras invernais que nos asustaban 
tanto tempo, clarexan, locen cada vez máis. Aquí, acolá 
un canto tímido dunha ave.

Cada vez máis frecuente xurdían momentos lúcidos. As nu-
bes abríronse, primeiro só un retrinco, despois quedaban 
máis tempo. Ata que nunha noite cuberta de lúa chea des-
pexouse o ceo e o luar asolagou o lugar. Saín cheo de an-
sia de ve-la lúa, fun pola costa do Glan, cara á fervenza. 
O luar debuxou a paisaxe e fíxoo reflectir tranquilidade e 
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paz. Cánto tempo había que non se presentaba a noite tan 
clara! Sentimos que nos acercabamos ó día de luz, ó final 
do inverno. O resplandor relucía tamén nas nosas caras e 
aclaraba as nosas almas, o noso corazón.”

Fremosiña íase calmando, os lamentos transformábanse en 
arrolos cando dialogaba coas ondas do mar, cando o aire lle 
acariciaba o escuro cabelo dourado:

Ondas nocturnas
ondas ocultas no manto da noite 
escuras na noite de chuvia 
grisentas na alba borrada sen sol 
ondas dicir dicídeme
se o albergastes se o amparastes 
ó meu amigo
ondas nocturnas.

Ondas de cor rubí
espello das nubes envoltas na luz nacente 
envoltas en cor rubí lucindo na alba 
deixade que durma deixade que durma
o meu amor
nas ondas de cor rubí.

Ondas douradas
ondas douradas irmás do sol dourado 
lucide máis claras, aínda máis claras 
para o meu amor
ondas douradas.
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Ondas bailadoras
ondas abalando ó son do aire 
bailade doce, aínda máis doce 
para o meu amor
ondas bailadoras.

Ondas perladas
ondas perladas na luz 
ornade con perlas, ornade 
ó meu amigo
ondas perladas na luz.

Ondas arroladas
ondas arroladas do aire
arroládeo, arroládeo ben 
arroládeo, ata que durma 
o meu amigo
ondas bambeadas.

Ondas de cor rubí
ondas vermellas ó son do sol esvaendo 
pintádevos máis escuro, máis escuro 
para o meu amigo
ondas de cor rubí.

Ondas sonoras
sonoras no ar coma cordas da arpa 
cantade máis baixo, cantade máis suave 
para o meu amigo
ondas sonoras.

Ondas de prata
vestidas ó son do luar 
tapádeo ben, tapádeo ben 
con mantas de prata
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en almofadas de prata
deitádeo tenro aínda máis tenro 
ó meu amigo
vó-las ondas de prata.

As mulleres pousaron as rocas, 
calamos.
Aínda nos soaba o arrolo da Fremosiña, 
mergullámonos no mundo máxico dela.

Suave o lume extinguíndose,
suave o aire aínda lle insuflaba unha pouca vida, 
e o grilo grilaba baixiño a son do lume,
grilou a deshora no fondo dun inverno pecho.

Os nenos durmían,
o alento quedo deles acompañaba o son do silencio,
o pequeno Ambrosius pousara a cabeza nos brazos do avó.

O lume inquedo 
a voz do grilo
o ruxir do mar
uníronse no arrolo da Fremosiña.

Unha voz de lonxe 
silandeira, moi silandeira 
xorde de novo
unida co canto das ondas
o seu corpo áxil balancea 
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balancea no aire morno
o canto das ondas
o canto do aire 
únense no canto dela.

Cómo amaba a beira do mar 
cómo amaba estar alí á tardiña
cando mar e terra quedaron pousados no escuro 
pousados silandeiros.

O aire xoga coa cabeleira dela 
cabeleira morena-lúcida
xoga co seu traxe branco
xoga coas ondas - xoga co traxe 
aire e ondas déitana suave 
cántanlle o canto sempiterno 
Doce é a noitiña que a cobre

As nubes no ceo píntanse rosa 
con rosas rosadas embelécena
gotas como perlas adornan a cabeleira.
Doce é o seu durmir no berce das ondas
doce o sorriso que lle pousa a Gran Madre na cara 
antes de que a noite a envolva no seu abrigo escuro.

A lúa chea manda os raios 
póusanse no manto de noite
relocen como prata 
póusanse nas ondas 
póusanse na durmida
póusanse no pequeno mundo de Bertau
- aldea de berce na beira do mar - 



Dorothé Schubarth

- 92 -

mergúllana en luz doce
que se pousa na luz nocturna.

O lume ía extinguíndose. Ambrosius miraba pensativo, vol-
veu pousa-las mans osudas na cabeleira rizada do neto. 
Mira ó lonxe, acaba de transmiti-la súa herdanza e agora 
parécelle que había de partir a unha longa viaxe,

unha viaxe por escuridade profunda pasando por sendeiros 
descoñecidos.

As súas mans abertas, guíao unha man invisible: “Rataia ... 
estáme chamando?”

Un esbronchar no lume - o grilo …
Sentimos, que esta noite nos leva á soleira entre morte e vida, 
entre vida e morte.
Calados saímos do lar,
a tronada ía pasando, a chuvia paraba, 
silencio nocturno - tempo inmóbil, 
tempo entre vida e morte.
Un queixume do bosque - as ás dunha ave, 
o ar vibra como as cordas dunha arpa,
a curuxa por riba das moradas, 
pérdese na profundidade da noite.
Polo silencio inmóbil Estrela busca a man de Ambrosius.
“Si, dixo el, si, coñezo o meu tempo.”

Non vai aire nas árbores 
non vai aire
oes?
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Son as ás da curuxa 
as ás da curuxa 
oes?

Non é o bramar do aire 
non brama o aire
oes?

É o sinal da curuxa
a curuxa vocea pola noite 
oes?

É o sinal da curuxa
o sinal da ave da morte 
oes?
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Voda

O cuco anúncianos a primavera, unha primavera chea de luz 
e esperanza, despois dun verán de seca e un inverno duro de 
moita chuvia. Os alimentos rematados, imos buscando co-
mida nos gromos primaverais. Reina esperanza e fame á vez:

Cuco negro mala ave 
cando vés ti cuco negro 
cando vés ti vén a fame

Lúcidos, máis lúcidos póñense os días, 
a natureza esperta, esperta a vida nova, 
as árbores vístense cun verde tenro,
os arbustos están para florecer, 
silandeiramente abren os botóns, 
suave pasa o aire por Bertau
e os paxaros cantan uns a outros trilos e rechouchíos.

A primavera esperta a xente, 
fainos cantar con alegría.
Toca a frauta,
o pandeiro ordena o baile, 
bailamos con donaire,
a xente ri, está alegre, esperta o amor,
os ollos reflicten a ansia.

E florece o amor no corazón de Amara, 
oe cantar os paxaros,
e o seu canto mestúrase co son da frauta; 
é a frauta de Ánabain,
que lle conmove o corazón.
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Non sabemos ben como naceu o amor entre eles.
Era, pensamos, naquel tempo sombrío e triste, o lugar cuber-

to de loito, 
cando os días grises daban paso a noites pechas sen estrelas.
Cando Dolores nunha desas noites ía á fonte coa ola, 
sen ver nada, sen oír nada, tanto pesaba a tristeza, 
tropezou cunha pedra e caeu.

Rota a ola, as bágoas baixabanlle polas meixelas. 
Entón chegou ó seu oído o tono caloroso dunha frauta, 
un tono diferente a outras frautas, telúrico e xordo.
A frauta tocaba o son da Gran Madre,
pois Ánabain fabriráraa de madeira de sabugueiro, 
gravara nela a imaxe da Gran Madre,
sinais de auga e vida.
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A Gran Madre cantaba na frauta,
cantaba a cántiga de consolo para Amara.

Cantaba cada vez máis perto ata que Ánabain chegou a carón 
dela, 

cruzaron as miradas ...
recolleron os anacos da ola
e Ánabain mirouna cos seus ollos bondadosos
e pousou a semente do amor no corazón de Amara.
Xermolou no oculto
e agora, na primavera, sae á luz, quere florecer.

Deixamos atrás o tempo de loito, 
deixamos atrás a tristeza, espertaron 
prantas e animais 
espertou nova vida nas nosas almas,
chegou a voda de Amara e Ánabain. 
Compartímo-la alegría cos noivos, 
tiña que ser unha festa marabillosa!
Pensamos en preparala, para que nos saíse a festa máis asom-

brosa. 
Todos nós, grandes e pequenos, queriamos participar nela.

Lanzámonos a preparala con moito afán … 
Tecemos teas para novos vestidos,
fiamos e enganchamos cintas para faixas e para toucados, 
inventamos adornos,
cada unha quere se-la mellor. 
Ai, qué risa! Qué chistes!
Cantamos acompañadas pola frauta de Ánabain, 
gozamos da primavera, das caricias dun sol suave, 
das flores no arredor de nós.
Queriamos adornarnos coma elas.
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Coroámonos con guirlandas,
decorámo-los fogares coas cores máis fermosas, 
poñemos arcos de salgueiros sobre os camiños,
con mapoulas e caraveis de San Xoán entre as ramas, 
xuntas con pelosiñas de amarelo-pálido.
No verde dos salgueiros soan as cores vermella, azul e marela; 
soan no medio do recendo das flores de lila e sabugueiro.

Cómo reloce Amara no traxe de voda!
A cara resplandécelle coma o sol da alba,
a cabeleira longa e negra, cáelle en ondas polos ombros, 
e recóllese cunha tea no colo.
O traxe amplo cóbrelle os ombreiros 
e cínguese cun cinto de perlas; 
arredor do colo unha cadea de flores,
narcisos, mapoulas e caraveis de San Xoán. 
Tan bela parecía ó lado de Ánabain!
Desbordouselle o corazón de alegría e felicidade, 
alzou as mans cara ó firmamento,
alzou a súa voz clara e limpa, 
coma un río dourado no sol:

“Cómo se enche de luz o meu corazón! 
qué feliz me sinto!

Sombrizos estaban os días 
sombrizas e infinitas as noites 
sombrizo e desconsolado o inverno
o meu camiño pasou por tormentas e fríos 
pasou pola beira do abismo entre vida e morte.
Baleiro o mundo 
baleiro, sen esperanza
baleira a miña vida sen esperanza.
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Nisto tocoume a luz da primavera 
a frauta de Ánabain.
Ai, cómo soa no meu corazón 
cómo resplandece!

Qué feliz me sinto
véxote nos soños, meu amor 
leo nos teus ollos:
Fermoso é o noso amor 
infinitamente fermoso.”

Ánabain estaba ó lado, calado e serio. 
O seu traxe era de cores escuras,
un turbante sobre a cabeza,
os ollos escuros cun brillo de acibeche.
A carón da lareira de Antonia, onde ela está enterrada, pro-

metéronse en matrimonio. Así o require o uso, para que a 
nai estea presente, mentres se celebra o rito.

O pai de Ánabain, o vello Áiol, guía o rito xunto con Estrela. 
As nais entregan ás fillas algo propio das mulleres,
os pais entregan ós fillos unha ferramenta esencial.
A lei manda que se entregue na lareira, onde queda bendecido.
Áiol entrega a Ánabain un machado por el mesmo artellado 

con seixo e un mango de freixo. 
Serve para moitos labores: para cortar árbores, para costruír 

un barco, para erguer unha casa … 
O machado mesmo tiña que recordarlle a Ánabain a súa res-

ponsabilidade, e el tomouna das mans de seu pai con gra-
titude e respecto.

Estrela entrega a Amara uns pesos de tear.
Antonia deixárallos antes de morrer a Estrela, para que os 

gardase ata o casamento da filla. Ela mesma xa os recibira 
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da man da súa nai o día da voda, herdanza das devancei-
ras, de bisavoa a avoa, de avoa a nai, de nai a filla.

Os sinais gravados nos pesos falan, 
falan de harmonía e orde
- Rataia -
aluden á Gran Madre con sinais de fertilidade. 
E agora Amara recibíaos da man de Estrela.

Amara pousou un amuleto no colo de Ánabain, 
el deulle un colar cun rubí brillante.

Solemne e serio é o rito, 
celebrado desde tempos remotos, 
herdanza dos nosos avós.
Quedamos en silencio, queriamos para-lo tempo;
pois percibimos todos a mensaxe e a responsabilidade, que 

pousaba a Gran Madre en nós.

A música rompeu o silencio: pandeiros, frautas e arpas entra-
ron tocando. 

Rodeámo-la lareira,
rodeámo-la morada,
botamos unha mirada ó sabugueiro - agradecidos e pedindo 

amparo - 
e acompañados pola música fomos ó forno, rodeámolo,
rodeámo-lo lugar,
seguimos pola beira do Arguna cara ó Val de Sombra, 
subimos ó Truobfelsen.
Rodeámo-lo circo de pedras, 
as mulleres rodearon a cova,
formamos un circo arredor do carballo 
cos noivos no medio.
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Parou a música e sentímo-las ondas do mar, que batían no 
Fuciño Negro, sentímo-lo tono do sol da tarde, oímo-la 
brisa suave da primavera, que aloumiñaba o carballo.

Áiol tomou a palabra:
“A vosa relación está baixo un xuramento solemne. Quen de 

vós o rompa, lánzase nas fauces de Falak. Non vos esquen-
zades, é un xuramento sagrado.

No país da Gran Madre ninguén pode rompe-lo xuramento.” 
Estrela tomou a man dos dous:

“A Gran Madre estreita a man sobre vós, 
a nosa vida aquí é dura e alegre á vez.
A Gran Madre dá e priva,
dará, como hoxe vos deu un á outra.”
Despois de Áiol e Estrela dámoslles todos a man, 
e cada un póusalles un don ós pés:
Instrumentos feitos de madeira,
recipientes de barro con gravados de auga e vida. 
As nenas trouxeron cadeas de flores e guirlandas.

Ambrosius depositoulles unha pedra, 
unha pedra como nunca a tiñamos visto:
Brillaba, relucía no sol e ó mirar de máis perto, observamos 

que estaba composta de moitas pedriñas, verdadeiras obras 
de arte, todas creadas baixo as mesmas leis.

Quedamos asombrados arredor da pedra;
o sol facíaa lucir, e, segundo a moviamos, xurdían tantos ma-

tices, que semellaba unha fraga de cores.
Coma gotas de orballo no sol cantaban e bailaban.
Ó lonxe, o mar infinito acompañou os tonos desta pedra ma-

rabillosa, coidamos de estar nun país misterioso, nun país 
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amplo, debaixo dun arco iris, que abranguía, coma unha 
arpa, o mundo con sons celestiais.

De novo toca a música, que nos acompaña na volta ó lugar.
Non debía faltar unha comida de festa. Tiña que ser abun-

dante e singular.

O máis importate era a regueifa, unha herdanza dos tempos 
remotos cando nacera o Pequeno Mundo de Bertau; feita 
con fariña ben moída, mesturada con noces e froitos secos, 
adozada con mel,

un pan bendicido por Estrela á beira do forno.
Agora Amara partiuno e deunos a cada un unha peza.
Comiámolo en silencio solemne con moita gratitude cara á 

Gran Madre.

Aquí está a fermosura; 
neste fogar

que o amor vos xunte, 
bendito o voso amor.

Aquí está a honra 
e tamén o donaire; 

aquí neste lar
que o amor vos una, 
bendito o voso amor.

Bendito o fogar, 
bendito e amparado, 
fortuna e bendición 

acompañen a vosa vida.
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Oh, meu amor,
¿de ónde vés voando?
¿Ónde atopaches
a noiva máis fermosa?

De rama en rama voei, 
de rama en rama
ata chegar a atopar o ouriolo dourado.

Oh, meu amor,
¿de ónde vés voando?
¿Cómo recolliches o ouriolo dourado?

De folla en folla, 
rodeeino, 
enredeino,
ata prende-lo lume do amor 
no ouriolo dourado.

Oh, miña amada,
¿de ónde vés voando?
¿Cómo conquistaches o noivo máis femoso?

De rama en rama 
fun voando
ata atopar
o noivo máis fermoso.

Oh, miña amada,
¿de ónde viñeches voando?
¿Como soubeches engaiolar 
como gañar, como atraer
o noivo máis fermoso?
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De folla en folla 
fun voando,
de folla en folla 
seguiume voando
el, o noivo máis fermoso.

Mesturáronse os recendos das flores, os sons da música co 
cheiro das comidas. Surxiu a luz do amor e xuntouse coa 
noite primaveral.

Moi de noite encamiñámonos cara ós nosos fogares, baixo o 
firmamento estrelado. 

Os vagalumes tiñan as luces acendidas, esperaban o amante.
Cantaban os grilos, o moucho facía oír un canto de morriña, 
os morcegos voaban silenciosos
e, … escoidade! non será a voz de Ánabain, baixiño, dende 

lonxe …

Lonxe de ti 
soñaba un soño, 
soñaba a noite 
que nos envolvía.

Suave e caloroso a voz de Amara:

Cerca de ti 
soño un soño, 
soño a noite
que nos envolve.
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A arpa de Mirto

O pequeno Ambrosius, que era daquela o sol e a alegría do 
avó, estaba cada vez máis silencioso. O que compartía co 
avó, o que o avó compartira con el, gardouno para si.

¿Deuse conta de qué tesouro levaba? Andaba polo Pequeno 
Mundo de Bertau, como se estivese buscando algo. Nin-
guén lle facía caso.

E desas andanzas polo lugar sen propósito volvía moitas ve-
ces á lareira, ó sepulcro da avoa. Observara daquela moi 
ben que ela seguía vivindo, que o avó a consultaba; ob-
servaba que ela, a sabia, se encargara da orde no fogar e 
no lugar. ¿Estaba aínda aquí, gobernaba aínda o Pequeno 
Mundo de Bertau, ou agarraba a man do avó e levábao ó 
país da Gran Madre? Ninguén falaba máis deles e a súa 
imaxe ía esvaecendo. Ambrosius non ousaba preguntar a 
ninguén.

A historia da Roca do Glan; o mar, berce dos mortos, dos 
pescadores naufragados, tan suave os levou a Gran Madre. 
¿E Fremosiña? Cómo soaban as súas cántigas, pousadas no 
canto das ondas ¿haberá quén se acorde?

Seguía os camiños dos antepasados. Ía ó longo do Arguna; 
¿qué lle contou o seu ruxir? Pasou polo Val de Sombra 
entre Truobfelsen e Glan cara ó mar. “¿Podería falar coas 
ondas ¿podería cantar con elas?” Quedou escoitando, es-
coitando moi atento; ¿qué lle estaban dicindo? ¿Deixaríase 
descubrir a Fremosiña nas ondas, Fremosiña coa Madre das 
Barcas e dos Peixes?

Saíu cara á Roca do Glan, permaneceu pensativo mirándoo, 
non ousou tocalo, ou mesmo quitar os brións e liques en 
busca da imaxe dos amantes. Todo lle estaba pechado.
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Volvía unha e outra vez ó forno, como se lle contestase ás 
preguntas que o conmovían.

¿Qué lle explicara o avó? A súa familia vixiara o tempo, ob-
servara o camiño, o curso dos astros.

Cavilou ...
Intentou recordar aquel día cando subiran xuntos ó Glanstein:

O que lle explicou o avó

Foi un daqueles días longos, o sol debuxou un arco amplo no 
alto do firmamento, e pola tarde moi avanzada estaba aínda 
encima do ceo.

“Avó, ¿qué hai con esta Roca? Vese desde tódolos sitios de Ber-
tau, e volvemos onda ela tantas veces...”

O avó contemplaba a Roca cuberta de brións e liques, e, coma 
sempre, tardaba moito en contestar:

“Debaixo das plantas que cobren a roca hai gravada unha his-
toria; contaréivola un día, cando esteamos unidos todos á 
beira da lareira, pero hoxe vouche ensinar outra cousa: Mira 
alá, o Spitz, a pequena península xa non pertence ó Pequeno 
Mundo de Bertau. Só desde aquí podemos mirar alá, desde 
aquí podemos observar o curso do tempo.”

Decatouse como o avó estiraba o brazo e dirixía o índice cara 
ó horizonte en dirección do Spitz, onde a terra entra aínda 
máis no mar:

“Mira, naquela ría púxose a lúa* o día do teu nacemento. Raras 
veces, moi raras veces, o curso da lúa vai tan baixo enriba da 
terra, só neses días se pon tan perto da noite. Eu vino tres 
veces; e se a lúa volve a tomar ese curso, serás ti un home, eu 
xa non vivirei. O sol non alcanza nunca ese punto.

E mira - o avó indicou o outeiro cuberto dunha carballeira - aló 
veremos pórse o sol dentro de pouco, saíu detrás do Stan 



Dorothé Schubarth

- 106 -

moi de mañá, agora poráse moi tarde detrás do Sporn, perto 
do Spitz.”

Observamos entón o sol, como se acercaba devagar e suave cara 
ó mar: “¿Ves, como descende moi doce e á vez veste a terra 
toda con luz avermellada?

Pouco a pouco o seu curso irá cara á tarde, ata chegarmos ó 
outono.

Aprenderás co tempo moito máis; só unha cousa che quero ex-
plicar: Cómo te darás conta cándo empeza o inverno,* cán-
do a terra quere descansar e tamén os homes se poñen máis 
tranquilos,

cándo buscan amparo nos fogares,
cándo os días se acurtan e están moitas veces tristes e escuros,
cándo anhelamos a luz do sol, para que, aínda cansado, nos 

quente un pouco. 
Estes días empezan cando o sol bota as primeiras raias á vez ó 

forno e ó Glanstein,
cando ó anoitecer estende os últimos raios do Truobfelsen ó forno,
entón empézanos o tempo fresco, os días cada vez máis curtos, 

entón xuntámonos de noite arredor da lareira, onde descan-
san as nosas nais desde sempre.

Así acordouse das explicacións do avó. Entón tiña que ser 
hoxe o principio do inverno, porque - ben o observara pola 
mañá - o sol pousara o primeiro fío dourado de luz no for-
no e no Glanstein; pola tarde quería volver a ver se se poría 
detrás do Truobfelsen.

Máis alá ían os seus pensamentos: ¿De onde vén o sol, ónde 
vai? Detrás do Glanstein empezaba outro mundo - así llo 
explicára o avó - ¿E detrás do Truobfelsen, máis alá do mar 
infinito? “Cando sexa grande quero ir cara ó sol.”

A roca do Glan convertíase nun refuxio para el. Alí con-
versaba co avó, intentaba acordarse das súas explicacións.  
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O Glanstein - o final do Pequeno Mundo de Bertau. De alí 
podíanse ver outros mundos, só ... ¿que hai detrás do Glan, 
que se esconde aló, onde os ollos non alcanzan? Cavilando 
puidolle a curiosidade e decidiu pasar ó outro lado da cos-
ta, só un par de pasos. Quedou sorprendido e algo asusta-
do: Esa terra non se semellaba en nada a Bertau, unha selva 
salvaxe, sombrosa, bosques, árbores caídas, arbustos, silvas, 
terreo costento, que non deixaban pasar. Chegáronlle sons 
estraños do interior do monte, o monte soaba. Mesmo así 
ousou adiantar outro pouco e entrou na espesura, viuse de 
golpe nun suco cun terreo brando e amolecido pola auga. 
Non puido deterse, esborrexeu, agarrouse a un pequeno 
amieiro; pero este, en vez de detelo, arrancouse así que es-
corregou pola costa abaixo ata o nariz dunha roca. Esvarou 
aínda máis a carón da roca ... luminescencia! Un lucir fino 
estraño acolleuno, envolveuno; soaba ata a bóveda do ceo, 
escintileos dun azul pálido...

Unha cova de pedras transparentes con cores suaves, que 
cantaban baixiño. Ambrosius detívose, deixou de respi-
rar, un tempo incontable sen se mover, ata que os ollos, 
o oído, a súa alma puideron soportar e recibir o que vían 
e oían. Por fin pasou un dedo moi lixeiro por unha das 
pedriñas, era lisa con cantos agudos. Mirou o conxunto: 
Parecían crecer dunha pedra-madre escura, todas forma-
das segundo as mesmas leis: seis cantos uníanse nun pico 
agudo. En Bertau endexamais se vira unha pedra coma 
esta. Quedou pasmado, mirou e mirou, enguliu a impre-
sión, dándose conta: aquí estaba escondido un tesouro, o 
seu tesouro. Acocharíao no corazón, a ninguén lle falaría, 
ninguén sabería del.
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Pasaron días, pasaron ciclos da lúa, o sol espallou os raios 
cansos polos fogares, os raios reflectíanse nas ondas do Ar-
guna e perdíanse nas ondas do mar.

Ambrosius sentábase unha e outra vez a carón da lareira, in-
tentou oír a Rataia e consultala. Escoitaba, en van,

en van erraban os seus ollos por aquí, por acolá ata ... Mira! Os 
ollos quedaron pegados nunha esquina: Cascallos, cousas 
esquecidas, ferramentas rotas, todas sen valor, cheas de po,

anacos de pratos e xarras con adornos.
Nunha peza recoñecía a cabeza dun animal, faltaballe un pe-

dazo dos cornos, 
dun paxaro quedaba só a parte dianteira do corpo,

a rama dunha árbore - cortada. 
Ambrosius intentou compo-los pedazos.
Algúns encaixaban e formaban parte dun prato,
o conxunto doutros fixeron recoñecer unha xarra; 
os fragmentos falaban con el,
abríronlle unha pista ó pasado, a un mundo descoñecido.

Quería gardalos, buscar un curruncho para escondelos,
e, mentres estaba remexando entre os cachotes cubertos de 

po, deu cunha arpa. 
“Unha arpa! Non tocou a arpa meu pai?”
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Deuse conta de que non sabía nada del, non se lembraba, o 
avó nunca lle contara nada del, 

pero algo dicíalle que tocara a arpa.

Sacouna de entre os desperdicios, librouna do po e exami-
nouna: 

Unha corda rota,
intentou tocar outra que pendía frouxa no marco - 
non soaba, só un ruidiño xordo.

Cavilou: ¿poderíase facela soar de novo?
¿Engancha-la corda?
Cavilou, cavilou coa arpa apretada no peito. 
Timo!
Timo, o zapateiro. El cose zapatos con puntadas de liño ... 
Ambrosius escondeu a arpa debaixo do xibón e foi rumbo a 

Timo.
Este vivía perto da fonte e do forno. Acurtou os pasos can-

to máis se acercaba. Timo estaba sentado diante da súa 
morada e cosía un zapato de líber. Tardou en levanta-la 
cabeza e darse conta de que Ambrosius se lle estaba acer-
cando.

“Qué, Ambrosius, ¡canto tempo!”
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Ambrosius vacilou, aproximouse outro pouco, apretando a 
arpa algo torpe debaixo do xibón.

“E qué, Ambrosius, ¿qué traes aí escondido? Cómo, unha 
arpa?” 

Mirouna de cerca: “Chea de po e estragada!”
“Atopeina, é de meu pai.”
“Si, teu pai tocaba moi ben, algo triste ...” 
“¿Era triste meu pai?”
“Triste, mm ... non sei. Traballaba moito, era moi forte, sem-

pre quería se-lo mellor.” 
Ambrosius pousou a vista na arpa: “Timo, as cordas non soan, 

e unha está rota. Cres que... non poderías ... poderías ...?”
Timo colleu na arpa, mirouna por tódolos lados, mentres 

balanceaba a cabeza, redonda coma unha bola, con ollos 
morenos redondos coma ollos dunha rá, dentro da cara re-
donda coma a lúa chea.

“¿Non ves? dixo con voz aguda como de reproche, a madeira 
está seca, e se lle puxese as cordas, rompería. Mellor que 
che faga outra nova.”

Ambrosius sacudiu a cabeza: “Unha arpa nova tocará cántigas 
novas.”

Timo arrugou a fronte, volveu a examina-la arpa. “Non ma 
podes arranxar?”

Timo pasou o dedo pola madeira chea de gretas.
“Si, pero fai falta tempo; primeiro temos que botarlle aceite, 

moitas veces, ata que se empape; entón poderemos ten-
sa-las cordas.”

Foi por un vaso cheo de aceite de liñaza e botou unhas gotas 
na armazón da arpa.

“Ves como a madeira traga o aceite? Iso temos que repetilo 
ata que estea saturada. 

Déixasma e, cando veñas mañá, miramos como está.”
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Ambrosius volvía tódolos días, e observou como a madeira ía 
amolecendo, ata que 

finalmente Timo se puxo a coloca-las cordas.
“Velaí ... aquí a tes.”
A Ambrosius non se lle escapou a voz burlona. Coidadosa-

mente tocou unha corda, outra... 
“Como se toca unha cántiga?”
Tino encolleu os ombros: “Boh, tes que buscala ti mesmo; 

non sei como ten que soar. 
Busca a túa melodía.”
“Acompañaba Vincent a Fremosiña coa arpa?”
“Que me preguntas? Nunca me preocuparon os dous.”
“Grazas, Timo, cómo cho podo compensar? Axudáchesme 

moito.” 
Ambrosius quería liscar canto antes, non se sentía a gusto á 

beira do vello. 
“Cando aprendas unha cántiga, tócama.”
Asentiu, apretou a arpa no peito con ámba-las mans e foise. 
Timo seguiuno cos ollos:
“Que parvadas meteu o vello na cabeza do rapaz!”

Ambrosius quería estar só.
Correu polos restrollos do pan, pasou pola ponte do Arguna 

e tomou o camiño cara ó Glanstein. Sentouse á beira da 
roca. Agora, na tranquilidade, só consigo mesmo e coa arpa 
empezou a examinar cada corda; cada unha tiña un matiz 
propio. Observaba as vibracións. As cordas baixas soaban 
sombrizas e serias, o ton mantíñase. ¿Era a voz de seu pai? 
Puxo a orella cerca das cordas, escoitaba os tonos escuros. 
As cordas no medio eran máis suaves, coma a voz da nai, 
as cordas agudas daban tonos curtos coma puntos, coma o 
chirlo dun paxaro ...
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Unha carriza entrou coa súa cántiga no tocar agudo da arpa.
Moito tempo escoitou, experimentou, tocou, tocou ... ata 

adormecer inclinado sobre a arpa. 
Ó escurecer pousou o fouciño da lúa o seu brillo de prata nel.
De lonxe oíase o canto dun verderolo en busca do seu amor.
...
O soño de Ambrosius mesturábase co canto da arpa: 
Ambrosius viu a Mirto,
viu a seu pai, un home novo e forte, 
oíao tocar.
Tan belas, tan marabillosas eran as cántigas! 
Tan suaves e tristes!
Arrolábanse coma ondas do mar, 
sen fin...
O canto do mar que oímos desde que naceu Bertau, 
sen cesar,
leva a Ambrosius a moi lonxe, moi lonxe;
lévao moi adentro, moi abaixo a un pozo sen fondo ... 
un estrondo ... rompeu unha corda ...

Dúas pegas pelexaban na beira do Glanstein,
“Ambrosius!” Súa nai chamouno e fíxoo volver de súpeto dos 

soños.
Todo asustado pasou a man polas cordas; non, ninguhna 

rompera, era só un soño.
Ían xuntos cara ó lugar. Dompath non era unha muller de 

moitas palabras. Tantos anos gobernara o fogar ó lado e de 
acordo o seu home, despois ó lado do sogro. Da mesma 
maneira aceptaba cargarse ela soa coa resposabilidade.

Ó contrario, ó fillo asaltárono tantas preguntas, tantas! 
Quedou atrapado, o pai, a arpa,
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a tensión fixo rachar o silencio coma unha corda da arpa que 
rompe. 

Abateu a mudez desta noite de prata encollida:
“Nai, tocábache o pai cántigas na arpa?”
“Cómo! ¿Cómo se che ocorre...?” A voz da nai revelou sor-

presa e reproche. Non debía preguntar. Tiña ganas de esca-
par e esconderse.

“¿Cómo se che ocorre?”
“Porque ... pensei, ... porque Vincent tamén tocou para Fre-

mosiña.” 
Falou cheo de angustia, como buscando unha escusa.
Dompath quedou tesa - tensión entre ambos.
Unha brisiña suave empuxou unha nube sobre a lúa, o luar 

escurecía. 
A sombra protexía nai e fillo, unha do outro.
Levantábase máis aire, un aire fresco.
Dompath reparou no fillo; aínda agora se daba conta de que 

tiña algo na man, apretábao contra si.
“¿Qué tes aí?”
“Non é nada,” contestoulle todo medoso, como se o pillara 

en algo prohibido, e á vez apretaba a arpa aínda máis.
“¿E por qué preguntas?” 
“Só ..., nada ...”
Quitoulle aquelo da man: A arpa de Mirto ... 
A arpa de Mirto!
Petrificada, chantou a mirada virando a cabeza entre arpa e 

fillo. 
Non era muller de moitas palabras,
adoitaba deixar atrás o pasado 
e dedicarse ó seu labor
sen preguntar polo de mañá; 
pero agora ...
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abríranse feridas,
as súas preguntas levárona a abismos.
Tan desapiadadamente se sentiu transportada ó pasado, que 

nin tan sequera se daba conta como Ambrosius lle quitaba 
coidadosamente a arpa.

¿Qué segredo esconde?
¿Quén foi seu pai?
Nunca máis preguntaría por el! 
Nunca!
Tiña que protexe-la arpa, parecía que ocultaba algo impor-

tante, algo moi triste.
¿E se llo contase, se aprendese as súas cántigas?
Os tonos sombreados, que tocara antes, xurdían outra vez, 

volvían a soar.
¿Era a voz do pai?
¿E as outras cordas? ¿Qué quererían dicirlle?
Tiña medo, medo de que puidese romper outra vez unha 

corda.
Só unha cousa sabía de certo: nesta arpa durmía o segredo 

de seu pai, e - 
caladiño, invisible pousouse coa arpa a alma rota de seu pai 

na súa.
¿Chegaría a revelarllo algunha vez?
“Vente!” dixo a nai, e calados baixaron ó lugar, ó seu fogar.



Os cantos do mar

- 115 -

No país do Nu

Eu estaba invitada no fogar de Ambrosius, escoitei os contos 
dos devanceiros. O tempo esbarroábase, o tempo redondo 
de crecer e devecer. ¿Transmitirá o pequeno Ambrosius a 
herdanza de seu avó, explicará algún día o seu saber ós fillos 
e netos? O tempo redondo podería romper, romper coma 
as cordas da arpa. Eu prometín apunta-la historia ances-
tral para salvala para novos tempos. Apuntar? ¿Non será 
xa unha ruptura, cambia-la fala pola palabra escrita? ¿Pode 
explica-la letra inerte o que durante tempo e tempo se con-
taba envolto no son da voz, na luz doce e tépeda da lareira?

¿Son eu capaz de entende-lo tempo, o tempo redondo dos 
avós?

¿Quen era Ambrosius, avó do pequeno Ambrosius, ou o avó 
do avó?

¿E Estrela, non será ela a Gran Madre, a nai primeira, a que 
vixía o nacer e morrer, a que nos ampara?

Os tempos superpóñense, os devanceiros volven e volven a 
volver desde tempo, desde tempos, desde sempre.

¿E Rataia?
Ela, a sempre-presente: 
no lar - centro da morada, 
no medio do lugar,
no medio do Pequeno Mundo de Bertau.
Rataia, madre de tódalas madres, madre da orde, que com-

puxo o mundo grande e o mundo pequeno, o Pequeno 
Mundo de Bertau,

madre de harmonía e paz,
Rataia que fía o fío da nosa historia, 
Rataia, nai de Mirto,
esposa e avoa de Ambrosius.
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Eu mesma son do país do Nu*, do país do tirano que nos 
roubou o tempo, 

que o substituíu polo nu, o intre.
Nu roubounos o tempo, 
esnaquizouno,
o tempo redondo de crecer e devecer: 
Xa non sentímo-lo ciclo lunar,
non guía a estrela do mar os camiños nocturnos, 
non nos anuncian as aves a alba,
non observámo-lo voo da curuxa, 
os sinais dela non os entendemos, 
non respectámo-las leis da natureza, 
desfacémola no noso orgullo cego,
non oímo-lo silencio da súa linguaxe, 
o canto de ir e vir,
non o percibimos máis.

Un día Ambrosius deixará o lugar e o Pequeno Mundo de 
Bertau, e con el moitos outros. Pero no corazón levará a 
lareira,

o lume da súa morada,
o sitio de Rataia, de Ambrosius, 
a herdanza do avó,
e tamén levará a herdanza rota de seu pai Mirto.
Lareira - palabra antiga que remonta ó nacemento de Bertau, 
palabra misteriosa,
palabra que gardamos todos, pero non a pronunciamos. 
No corazón levará a lembranza,
a lembranza que lle arde por dentro coma o lume da lareira; 
a morriña sempiterna non se extingue.
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Será máis forte que o brillo que cega o ollo, 
máis forte que o alboroto enxordecedor, 
máis forte que a soidade do fogar, a morriña. 
O ardor no corazón, tan íntimo e tan forte, 
escondido no fondo da nosa alma,
só de segredo, baixiño, moi baixiño o confesamos ó noso 

amigo máis íntimo.
Énos coma un rescaldo coidadosamente protexido para que 

non se apague por un respiro tímido do noso peito.
E Ambrosius levará a arpa, herdanza de seu pai, 
e con ela a súa alma rachada, a rebeldía,
e tocará alá no país do Nu tódalas cántigas que lle cantaban 

o mar e as ondas, 
que aprendía do aire,
do aire, que pasaba polas follas do carballo e do sabugueiro, 
do ruxir do Arguna.
Cantará as cántigas ó son do sol encarnado ó escurecer, cando 
o día está para rematar.
Cantará ó son da negrura nocturna, 
cando todo para en silencio.
E cantará ó nace-lo día ó son da luz da alba.
De morriña e amor cantará acompañado da arpa.

Cando Ambrosius chegou ós países do Nu chamáronlle a 
atención os amontoamentos de pedras enormes entre as 
casas da xente. As pedras ben encaixadas, que chamaban 
torres, tiñan imaxes redondas con paus que se movían de 
seu. Indicarían o tempo, explicáronlle. El non entendía 
nada, éralle inexplicable. ¿Non era o curso do sol, o ciclo 
da lúa quen indicaban o tempo?
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Aprendeu palabras que non lle tiñan sentido: 
cedo - tarde,
¿non é un berce o tempo?
Quen está deitado no tempo, percibe todo no seu tempo, 

no tempo xusto, cando se cumpre o tempo. Pero aquí, no 
país do Nu:

cedo demais - tarde demais, 
darse présa, perder tempo, 
necesitar - aforrar tempo,
estar en poder de tempo: o meu tempo, o teu, 
arrendar - vender tempo.
E todo iso vai aínda peor, porque desde as torres soan tonos 

metálicos despóticos que apuran o tempo; mesmo hai to-
nos con forzas invisibles, que fan apresura-la xente - escra-
vizada polo mando do tempo - a correr ás cegas polas rúas 
estreitas sen orde, por un lado, por outro.

Agarrouno unha morriña insoportable; cría que se lle abría 
a terra debaixo dos pés, cría precipitarse nun abismo sen 
fondo. ¿Cómo é que dúas agullas feitas por homes poden 
medi-lo tempo, cortalo en horas, minutos? ¿Cómo é que 
a xente se sometía ás cegas ós sinais das agullas? Ambro-
sius quería fuxir; fuxiu ó pasado, fuxiu ó Glanstein onda 
o avó:

“Avó, cóntame do sol e da lúa, 
cóntame das estrelas.”
O avó quedou un tempo calado. 
Sen falar ensinou: Mira ti.

E así, cada un perdéndose nos seus pensamentos, puxémo-la 
vista no ceo da tarde, 
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tarde tan silandeira, tan chea de tono,
as nubes rosadas esvaraban polo Pequeno Mundo de Bertau, 
suavemente ían esvaecéndose as cores do día,
suavemente pintábase a tarde coa luz do día que se está extin-

guindo, 
os últimos raios botaban a luz cara ó Glanstein,
cara ó Truobfelsen, 
brillaban enriba do mar,
do Val de Sombra xurdían veos finos.

Mirabamos cara á mañá, 
cara ó ceo azul-escuro;
xa se perfilaran unhas estrelas. 
Moi, moi caladiñas mostráronse,
mentres en fronte, detrás do Sporn, o día aínda ía extinguíndose. 
A terra cubriuse co escuro,
no horizonte debuxáronse siluetas negras.

Bertau mergullouse na noite,
só as azucenas brancas nas hortas lucían case invisibles,
nos currunchos entre as pedras lucían os vagalumes de San 

Xoán, 
e pouco a pouco as estrelas
- mudas durante o día – 
ían perfilándose.

“Mira os astros - rompe o avó o silencio - 
mira os astros;
cada un ten o seu tempo; 
o sol ten o seu - a lúa, 
aló - indicou o avó -
aquela estrela brillante - o luceiro da noite.

Durante varias lúas podémola observar, 
ata que se perde detrás do mar



Dorothé Schubarth

- 120 -

e voltará como luceiro da mañá; 
tamén o luceiro ten o seu tempo.

Os astros son os nosos compañeiros; 
canto mellor os coñezas
tanto máis che contarán.

Dentro dun nu pasaron diante del as lembranzas desde o avó 
a eternidades atrás. Pouco a pouco ensináralle o avó a ob-
serva-lo ceo, e desta herdanza era sempre consciente.

Coñeceu a estrela do mar, guía dos pescadores, rodeada do 
Carro, coñecía as constelacións de estrelas e observou os 
cursos delas. Desta maneira soubo dos encontros de astros 
e deuse conta de que aqueles días eran importantes: Soubo, 
que o curso dos astros creaba o berce do tempo.

Botado atrás ós países do Nu - ó tempo inerte, ¿cómo esca-
parse?

Ás cegas, desamparado correu polas rúas e camiños, tropezou 
con xente descoñecida ata atoparse cunha capela cercada 
cunha muralla. Un tileiro grande daba sombra ó campo; 
recordáballe a Bertau, ó olmo fendido no Stan. Pero o tilei-
ro era distinto: perdido nos pensamentos sentouse debaixo 
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nunha pedra grande, e sentía como o tileiro espallaba tran-
quilidade e repouso.

Non sabía da súa importancia, 
con canto tempo estaba cargado.

O tileiro era o centro da cidade, 
debaixo do tileiro xuntábase a xente, 
poñíanse de acordo se tiñan conflitos,
aquí facían festas e seráns con cantos e bailes, 
aquí florecía o amor e prometíase o matrimonio, 
aquí sentenciaba o tribunal entre xente en guerra. 
O tileiro era amparo e asilo para os acusados,
para os desesperados e cansos, por seren aguilloados, 
por sentírense agobiados por Nu.
Ata o Nu mesmo acudía silandeiro, protexido pola noite pecha, 

onda o tileiro. 
Canso de acosar, atopábase aquí coa súa soidade
- durante un nu - antes de volver a acosa-la xente.

Aquí, debaixo do tileiro, Ambrosius atopou tranquilidade e 
repouso,

inclinouse na arpa e tocou, todo timido, unha e outra corda 
moi baixiño; os sons da arpa facíanlle esquecer o arredor 
e perderse no Pequeno Mundo de Bertau, así que de seu 
empezou a tocar baixiño para si. A muralla repetía o tono, 
enchía o campo da capela coas cántigas. ¿Cánto tempo to-
cou, a ónde o levaron as cántigas? Ó levanta-la cabeza viuse 
rodeado de xente que o escoitara.

As súas cántigas de ansia e amor, 
de vida, alegría e paixón,
de tristura e dor,
parecía que resoaban na xente deste país descoñecido.
¿Recoñecerían algo, volverían a atopar algo esquecido, algo 

que crían perdido?
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Con todo, a vida no país do tirano Nu chocou sen com-
paixón co seu mundo: 

Nu facíalle bulir á xente, apurábaa,
aguilloábaa a través do tempo cortado, 
cortado en pedazos de horas e minutos, 
en minutos e segundos,
por tempo petrificado, sen vida, 
petrificado en minutos, segundos, 
rápido, máis rápido,
ruído alto, máis alto, 
corremos contra o tempo, 
non temos tempo, 
carecemos de tempo,
quedamos privados do tempo, 
quitados do silencio,
non respectamos as leis do tempo,
dentro dun nu estamos aquí, dentro dun nu acolá, 
fóra do fogar,
sen lareira,
non nos queda nin espazo nin tempo,
e como o Nu pode chegar a cada rincón do mundo, 
sen resistencia dentro dun nu,
rápido e barullento, 
ás cegas e cruel,
así pode asaltar o Pequeno Mundo de Bertau. 
Penetrar coma tropas hostís,
rompe-la lareira
e facer calar a cántiga incansable do mar 
co barullo do país do Nu.
Afogado,
entón tamén será afogado o tempo redondo de Bartau, 
o lume na lareira,
extinguida a herdanza dos avós.
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Ambrosius pensou en Estrela; aquí no país do Nu sería cega 
de verdade. As mans tenteando: ¿A ónde poden tentear? 
Vendo coas puntas dos dedos: ¿Ónde se poden orientar 
mergullados no mar de alborotos, no que se acumulan os 
ruídos? ¿cómo podería aí atopar dirección e camiño?

E segue correndo o tempo cortado, 
apurado por Nu, o tirano,
corre para adiante, adiante 
de minuto a minuto, 
rápido, máis rápido; 
tempo é diñeiro,
tempo comprado.

O que ten valor hoxe, mañá vai vello, esquecido; 
adiante!
Curta é a memoria - longo o o esquecemento!
¿Ónde vai a riqueza do tempo, 
onde o tesouro da lembranza, 
o saber da nai primeira?
¿Ónde baixa o sendeiro ó fondo, 
á herdanza dos avós?
A historia dos devanceiros non volve a repetirse. 

Á beira da lareira extinguida,
nas ruínas das moradas 
xa non se conta máis. 
Anotada,
petrificada na letra coma unha momia, 
vestixio dun mundo alleo descoñecido, 
dun tempo extinguido.
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Mais tamén dentro das nosas almas vai 
unha rachadura cuberta de morriña,
na que mora a lembranza esquecida e viva á vez,
que busca somnámbula un camiño para abaixo, 
para abaixo cara ó fondo que nos rexeita.
Durante un nu queremos acordarnos, durante un nu asálta-

nos a morriña,
coma viaxantes queremos ir e voltar en seguida, 
só durante un nu;
queremos volver a ve-lo avó,
as mans que saben, ai, que volvan a tocarnos, 
ai, que poidamos escoitalas unha última vez, 
durante un nu, un nu só,
se puidésemos derribar,
pasar por unha físgoa entre o caos das voces, 
traspasar os anacos labirínticos no país do Nu.
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Glosario

Arpa. A arpa de Súmer reproducida na historia ten oito 
cordas. A corda máis longa mide o dobre respecto a máis 
curta. O son das dúas cordas xuntas é unha oitava. Unha 
quinta ou cuarta resulta se se tocan as cordas do medio 
xuntas coa oitava.

O avó e o neto. A creación de palabras reflicte ás veces un 
sentido. As palabras alemás Ahn ‘avó’ e Enkel ‘neto’ mani-
festan a relación entre ambos: Enkel significa o ‘pequeno 
Ahn’: O neto herda o nome do avó e transmite a herdanza.

A cántiga do sacrilexio do pan. Na miña recolleita de cán-
tigas populares galegas hai só unha versión deste canto. No 
orixinal remata cun xuicio de Deus.

Nunha cántiga familiar de Alemania, Austria e Holanda 
transfórmase o pan da rica nunha pedra.

No índice de motivos Aarne-Thopson1 aparece baixo o título 
‘O pan petrificado,’ nº 368.

Falak. Quen é? Non o sabemos moi ben. Aparece atacando 
unha e outra persoa. É mensaxeiro ou mensaxeira e, segun-
do ataca a alguén, inflúe ou cámbialle a vida a esa persoa.

O grilo. Gústalle estar a carón da lareira na borralla, no me-
dio das moradas. En francés chámase cendrillon, que deriva 
de cendre ‘borralla’. Os mitos atribúenlle propiedades boas 
e malas. O seu nome imita o seu canto.

1 Antti Aarne, Stith Thompson: The types of the folktale. A classification and bibliogra-
phy. Helsinki 1961 (Folklore Fellows’ communications 184)
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“Oun y ha grits, Diu habite”2 (onde hai grilos vive Deus), se-
gundo un dicir dos Pirineos. Son diferentes as caracterís-
ticas que a xente atribúe ó grilo, pero sempre conectadas a 
algo sobrenatural.

O inverno do labrego. Á parte dos equinoccios e solsticios 
hai outras datas importantes no ciclo do ano. O centro da 
nosa historia desenvólvese no inverno do labrego, do 11 de 
novembro ó 2 de febreiro, de San Martiño á Candeloria. 
Neste espazo acúrtanse e alárganse os días só paseniñamen-
te, o tempo descansa.

Liño. Desde tempos remotos cultívase o liño. O labor do 
liño acompaña o home durante todo o ano, desde a semen-
teira na primavera ó curto tempo da floración - pois dura 
nin un día - ata que está madura a bagaña, da colleita cara 
ó final do verán ata o fiar e tecer no inverno.

Arrigar. Se o liño está maduro, arráncase vertical coa raíz. Só 
desta maneira queda a fibra da planta ilesa.

Ripar. Para separa-las cápsulas da semente da planta, séntanse 
dúas persoas cara a cara na ripadeira e baten alternándose 
ritmicamente cada un un feixe de liño polo restrelo. Desda 
maneira cae a bagaña.

ripadeira

2 Eugène Rolland: Faune populaire, 1877-1905, vol. 13, 89 ss.
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Empozar. Despois de ripar sécase o liño e a continuación pro-
cédese a empozalo: Póñense os mangados na poza ou no pra-
do mollado ou nunha charca. A auga, o orballo ou a chuvia 
desfan a planta, así que se pode separa-lo tasco das frebas. 
Déixase o liño nove días na poza.

Mazar e restrelar.

      
mazadeiro                                                   restrelo3

Estes labores realízanse da primavera, ó longo de verán ata 
outono. Entón está preparado para fiar e tecer. Cada paso 
efectúase coa finalidade separar as fibras, para conseguir fi-
bras finas para fiar. Pero aprovéitase tamén a estopa para 
teas máis fortes.

Tecer. É un dos oficios máis vellos. O arte de tecer o com-
binar un fío vertical (a urda) e un fío horizontal é unha 
fazaña grande.

3 As imaxes da ripadeira, do mazadeiro e do restrelo tomáronse de Karl Hager, 
1919.
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A Ṛg Veda ensínanos – tamén en textos enigmáticos - que o 
tear non é só unha ferramenta, que tecer non é só aresanía 
mais forman parte da orde cósmica. O tear vertical une ceo 
e terra4.

Lúa. O punto extremo por onde se pon a lúa está máis alá do 
solsticio, pero a lúa ponse só cada 18-19 anos alí. O sol non 
alcanza nunca ese punto.

Nu. Palabra alemá antiga, fóra de uso, que significa o intre 
exacto entre “foi” e “será”, entre antes e despois. É un intre 
importante no cal se pode centrar o tempo dunha vida, 
unha eternidade. “Nu comprende todo o tempo.5”

Por outra parte Nu é o tempo que escapa correndo en liña 
recta.

Cara ó final do século xiii inventouse no norte de Italia o re-
loxo mecánico, “a primeira máquina e a máquina con máis 
éxito. Non mide nin tempo cósmico nin elemental, mide 
o tempo mecánico, aquel tempo, que provocou o cambio 

4 O tear debuxou Vesna Petrović segundo reconstrucións.
5 Meister Eckhart (ca. 1260-1328) 105,23. “Nû, das begrîfet in sich alle zît.”

orgo

fíos da trama 
lizo
urdido

pesos
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radical da maneira de vivir...6 “ Foi entón cando se levantou 
o país “Nu”, o país do “Nu”, onde o reloxo público das 
cidades coordina a vida da xente, coordina a xente mesma.

Rataia. ¿Quén é Rataia, filla da Noite e da Alba? A fonte é o 
libro sagrado sanscrito dos Vedas: Ṛg Veda (ṛg ‘brillo, can-
to, verso’, veda ‘ver, saber’). É un libro enigmático, miste-
rioso, cheo de segredos, un libro fechado ó que non é fácil 
atopa-la porta para entrar. Nel cóntase das dúas irmás Noi-
te e Alba, que teñen xuntas un fillo, Ṛta. ṛtá significa ‘orde 
sagrada, orde harmónica do Cosmo basada en encaixar 
exactamente as partes’. O nome é unha ampliación da raíz 
indoeuropea ar ‘armar, ensamblar’. Desta raíz derivan va-
rias palabras como harmonía, arte, razón, rito, ritmo…

Na nosa historia Noite e Alba teñen unha filla Rataia. Quen é 
Rataia e como está presente cóntao a nosa historia.

O sabugueiro: Moitos mitos xurdiron arredor do sabugueiro 
en tódolas culturas. Un dos nomes do sabugueiro en galego 
é bieiteiro < benedictus. Ese nome revela mesmo o seu ca-
rácter sagrado que se percibe tamén nas crenzas populares. 
É doado sacarlle ó sabugueiro a miola das canas e construír 
unha frauta. E a frauta sabe falar, trae mensaxes, adver-
tencias ou consellos. Un conto húngaro-alemán di que os 
dous irmáns maiores, por envexa, matan o irmán menor, o 
que tiña fama de ser algo parvo - agora o heroe da historia, 
que o enterran debaixo dun sabugueiro. Un pastor fai unha 
frauta dunha rama daquel sabugueiro, e o canto da frauta 
conta e descobre o crime.7

6 Rainer Gaitzsch: Zeit und Zeitmessung, Stuttgart 1982
7 Ungarndeutsche Märchenerzähler II, authentische Tonaufnahmen 1958 und 1960 
von Johannes Künzig und Waltraut Werner
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Hai unha variante entre os contos de Grimm: “O óso que 
canta” (aí falta o motivo do sabugueiro). (Aarne-Tompson 
780).

Debaixo do sabugueiro está o país dos mortos, protexidos 
pola Gran Madre. No conto popular de Grimm é o reinado 
de Frau Holle. (Aarne Tompson 480).

Tempo. A orientación no tempo é un querer básico do 
home. Mentres non había reloxos mecánicos (ata finais do 
séc. xiii), a xente orientábase polos astros e por ciclos; día 
e noite, o curso do ano, os ciclos da lúa. Orientarnos polo 
tempo redondo (cíclico) marca a nosa vida de maneira dis-
tinta a como o fai o tempo lineal: o que fora será; o que é 
foi xa; o que fora é presente.

Para saber situarse dentro do ciclo do ano os homes observa-
ban a saída e a baixada do sol en relación ó terreo; e puxe-
ron pedras naqueles puntos onde o sol botaba o primeiro 
ou o último raio en días importantes do ano. Así fixéronse 
calendarios de pedras sobre todo en países nórdicos; pois 
alá son máis notables as diferenzas de día e noite, entre 
verán e inverno.
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sistemática e así fíxose o Cancioneiro 
Popular Galego, unha colección sorprenden-
te de cántigas arcaicas. Os estudos do 
tesouro de cántigas (melodías e textos) e á 
vez o estudo interétnico acercárona a un 
mundo cada vez máis arcaico.  

Con todo, as cántigas habíaas que 
entender no seu contexto, coa súa historia, 
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