
Roteiro Otero Pedrayo

O Maroutallo
(Primeira parte)

I

Acordou  no  quente  do  xergón  de  cosco,  ulido  de  nabeira  alapeada,  suor  de  ventre,  arrotos  de 
cocemento bandulleiro do touciño e da pouca freba da cea, o bravo dos pelos ciscados en moutelos polos 
recantos do corpo, o bafo do cuarto de madeiras vellas, pechado, afumado, xuntamente co dos ratos e o 
chegado da corte onde a marrá, agarimando como vella as faldriqueiras baleiras das tetas, se afundía no 
pallugueiro mollado co acedo cheirume da caldoubada dos pobres.

Había ser moi de noite. Non se sentía ren. A muller tivo un áspero consolo rañando algunhas feituras 
silvosas e cavernosas do seu corpo encanastrado e aínda, en grandes anacos, durmido. Lembrouse da data: 
logo había amañecer un día, xa adiantado, do Antroido. Xa o dixera o señor Froitoso; o Cacharazas, o prosas 
máis  agudo e  sabido  do  lugar,  cando ela  foi  onte,  á  súa  cociña,  pedir  uns  mistos  para  acender  a  súa 
garamatada:

-"Xa o serán estrea saia nova e enáguas brosladas1, e gusta de as lucir no turreiro das serras por onde 
se enterra o sol".

A casa,  aínda fican algunhas moreas de pedras dela,  era polo alto da costa a primeira do lugar. 
Acollía e era agasallada polo primeiro sol, mociño dado e naipelo, pero tamén non había aire e nordesía que 
non a batera e debía pór medo nas noites caroais de chover atreboado e do témero zunir do vento nos grandes 
castiñeiros do antigo souto dos Puga, que atestaba por aqueles termos. O lugar encostado e o camiño levan a 
nomeada da Moura. A casa, ou casoupa, cativa e baixa, treitada de colmo, feita de pedra de forras ó xeito das 
muradellas dos eidos pobres, pousaba dereitamente no penedo chairo ou achaído de calquera xeito pola 
picaraña, de maneira que algúns dos esteos sufincadoiros da parrichola do resío chantábanse en buratos do 
penedo. Medraban preto unha figueira e unha cerdeira, na que tiñan dereito outros herdeiros doutros lugares. 
E non faltaba o puzo, moi fondo, de auga moi fría.

Aproveitando unha muradella encanastrada, arranxárase un formal de corte cuberto e amparado do 
Sur cun tecido de ponlas de carballizo e de xestas. Era o cubil da marrá. Algúns bocadiños de terreo con 
legumazas  de carpaceira  de  mol  roído no comén da costa,  pouco máis  arriba  cumeada nos  cotarros  da 
Millarada, enteiraban2 os resíos da casa, servida por un carreiro hoxe cego pola falla de uso. Viñan da antiga 
descendencia dos  Calvís -segundo falaban outros, das  Calviñas-, pagaban renda, pouca cousa, no foral do 
Penedo Redondo, da pertenza da antiga e ben soada casa do Pombal de Cima de Vila.

O  Maroutallo era unha moza xa refeita, corpo dificultoso, como traballado con machada cega no 
tronco torto dunha carballa vellota,  faciana acarapolada,  disformes mans e pés, pelo áspero e da cor da 
barbela do millo, voz roufeña, alento de caldoubada vigueira, camiñar de home longo e bimbastrón, forzas de 
boi para turrar dun carro afundido na lama, parolar como pedrazo nos vidros, inzado de xuramentos de xente 
de  tralla.  Polo  demais,  traballadora  coma  o  mellor  xornaleiro.  Tiña que madrugar  o  home que quixera 
adiantar na angueira de baleirar de esterco un cortello, e ata na roza do toxo arnau3 ben logo chegaba ó 
remate da súa sorte.

1 Bordadas en cores.
2 Por completar, facer enteiro.
3 Tipo de toxo duro e pincho áspero.
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Había anadas que os pais, da descendencia dos  Cordas, baixaran á terra comichona do adral. Tiña 
irmáns e familias achegadas na parroquia mais non a estimaban na valencia de unha area de sal.  Cando 
chegaba tardeiro á igrexa, furando entre a fatutinada das mulleres para se axeonllar preto dos homes, non 
faltaban chiscares de ollos e risiñas oufegadas nos panos e manteletas.  Pois era case esquencida, de tan 
espallada, a sona do amor do Maroutallo polos homes, sen que ninguén, por pobre ou trenco, ou por perdido 
ou refugallo que fose, tivese chamado no portelo nunca aferrollado do Maroutallo.

No intre de principiar o noso conto, a noite despedíase cos seus fachóns de luceiros máis ricamente 
acesos. Ceitaban molladas brilladoiras de luz e mangados de branca xeada. Esta volvía enxoitas, enlazadas e 
soantes as follas do souto estradas no chan, mais ningún calcar de pé namorado nin de ladrón tripaba nelas 
para  facelas  queixumar,  e  os  reflexos  de  luz  apañados  polas  fontelas,  ou  lampexantes  nos  lombos  das 
penedías orceladas non eran gozados por ninguén. Daquelas horas, na aldea, ata os cans de palleiro durmían, 
e riba dos treitos4 afumados das chozas e casas labregas os soñares5, que ás veces enteiran preguizosas nubes 
como liviás neboeiras, tiñan medo do frío e non deixaban a amparanza dos cumios e paredes.

O Maroutallo botou de présa unha remendadela de sono á súa vixilia, pero ben logo, quizais.a ilusión 
de que alguén petaba cos cotomelos na porta sen vío, acordou de novo. Era gustoso o cocho. Turraba dela, 
cadavez máis encalatradoira, a preguiza. ¿Por que a refugar? Fóra, o silencio, como de pedra, puxaba. ¿Por 
qué no voltar ao turreiro do ensoño onde comezaba a bailar unha muiñeira, cun mociño garanduxo e doncel, 
o neto do tío Servilletas de Acolá? Loureada a súa brancura polo sol das recolleitas, lucía un sorrir de abrente 
en fazulas de roseira.

-"Bonito coma as pesetas novas" -dicía súa avoa.
Atopárao na corredoira do Alargo, onde xa fai luscofusco con sol alto pola mestura da follateira. Pero 

el nin se decatou. Coma se cruzara un can. Ela houbera agradecido sequera unha ollada de burla daqueles 
ollos azuis, flor do liño. Ela, saíndo da corredoira, botou un cantar. Pero saíulle rouco de tal xeito que sentiu 
nun bacelo un home que se desrpedía da poda:

-"Endexamais sentín cantar con sol a noitébrega. ¡Hoxe anda todo ben demudado!"
Pero a idea do día bulía na mente do Maroutallo. Como can sen dono arredor dun torrón atuadoiro de 

carne morta. Adiantaba o mes do Antroido. Xa embaixo, na ribeira, habían estar cansos os fíos dos podóns de 
tallar  na  poda das videiras.  Era  tempo e  sazón de negociar  o  peixe.  E o  Maroutallo,  maquiando o seu 
disformé corpo, botouse do leito. O seu corpo doeuse da friaxe ó deixar o afalago basto, pero quente e 
gásaileiro ó seu modo, das sabas de estopa.

Vestiuse ás apalpadelas.  As roupas semellaban mordiscadas polo dente lobeiro do frío da mañá. 
Bulindo, botou o vestido por riba da camisa suada de días. As teas xeadas cubriron o corpo, abrigaron os 
cotarros castrexos dos peitos. Un airiño chegado polas fírgoas da porta ergueu as cinzas xeadas da lareira nun 
ensaio de bailado de bruxas. Pero o Maroutallo non prendeu lume. Botou polo frasco un longo e despacioso 
grolo de augardente, como a curva dunha bomba real, e o arroto que, chamado, lle rubiu dos fondais do 
bandullo figurou o sinal para o día, pois a porca roncou, e moi feble, a zorro polas encostas e as ríspetas 
carballeiras do Foracho,  chegou a hora do reloxo dos Pazos Ermos.  A muller,  na pouquidade do soñar, 
decatouse de vir atoutiñando na néboa, polo que riba da roupa botou o seu vello mantelo. Pero denantes de 
camiñar e despois de fortecer con embrullos de cinascos o balume dos peitos, a poda é angueira de vellotes e 
os vellotes non son releeiros cos froitos ben madurecidos do pomareiro da muller, foise ó cortello.

Logo devorcou un caldeiro de caldoubada e poucas espigas de millo na masoira da porca, abriulle ás 
pitas, que elas habían de procurar por si vía e vía, deixou na lareira un cacifo de caldo da noite e púxose ó 
camiño, procurando coma sempre, e sen atopala nunca, a oración da mañá.

Pois o diacho tentadoiro andaba coma sempre ó seu redor. E non era temeroso de ollos de lume 
morto de camposanto e rabo retorto como as intencións do alcalde descontra quen lle releara o voto. Máis 
ben peteiraban nela como paxariños ledos e chegábanlle á carne repolida polo durmir fondo e vexetal, sen os 
coutar o mesto tecido e estaxes da roupa. Descía lixeira, deixándose levar pola estrada.

4 Teitos.
5 No orixinal, ensoares, creación de Otero sobre ensoñar.
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A flor da camelia, témera da mañá, non crebaba a mesta sombra dos piñeirais. Eles cobren as cinco 
ou seis voltas da estrada,  uns tres cuartos de legua, ata gozar as nocas do primeiro recender da ribeira, 
sempre para o  Maroutallo doce por maxinar que aínda podía gardar para ela a descuberta gustosa e ben 
merecida do amor.

As mozas do seu tempo arrodeaban ventres ou endereitaban corpos de mulleres casadas ou, ó menos, 
tiñan mordiscado os froitos, aínda que ás veces acedos, mais gustosos, do amor. Un serranchín portugués moi 
pintureiro camiñou deixando doutra maneira a Basilisa das Conchadas, boa rapariga. Ben logo remataron os 
prantos e laios choromiqueiros. E nestora, herdada, cun fillo como un sol, é raíña da súa casa de perpiaño, de 
alto e baixo, e senon casa é por non sufrir quen a goberne. A Rosa da Fontelourida, a Micaela Catuxa e mailo 
ourizo verde da Petronila dos Inxertes, coas que ía de nena ás póutegas e deprenderan xuntas a arte de enfiar 
a  agulla  e  usar  a  alferga  coa  vella  señora  Chinta,  na  casiña  asoellada  da  Nabeira  do  Patrón,  lucían  e 
campaban nas festas e nas igrexas. Daba xenio velas cos seus homes, tranquilos e de confiado ollar, e tiñan 
fillas e fillos, castuaxe do démoro6, que lle facían carantoñas e burlas por ser orfa e andar ó xornal.

Ela ben tiña procurado o amor. Na desfeita das festas, cando os mozos sofren coa sede da femia; nas 
escascas, con aquel marmullar de bicos ensarillados das espigas, deitándose no cosco; nas vendimas, co 
recendo de corpo mozo e apaixonado da mesma terra quentada polas raxeiras, cando as abellas son bicos de 
ouro voando, e na noite, despois da gaitada e da carballesa, as mozas, non lonxe dos homes, dormen na 
enxoita avea das palleiras, sentindo en soños o cachón de branco do lagar e o bafo dos corpos duros dos 
homes e das súas verbas e cantigares, varredoiros do tino como o viño novo... Ela xa afeita a tódalas ocasións 
e  perigos,  debía ser  protexida por  algún anxo armado de tódalas armas coas  que o San Migueliño dos 
retábulos asoballa o Demo.

Inda se non coñecía letra, cando os disformes pés do  Maroutallo calcaban na friaxe das lousas da 
calzada baixo o alto portal da casa chamada do  Padre Cura. Era a ribeira. O seu mimo, a súa esperanza. 
Sentiu roncar o tren da mañá na revolta de Laias. Chegou á estación cando aínda non descarregaran os 
caixotes de peixe. A tisgada luz da lámpada7 alumeaba o porco almacén que cheiraba a gómitos, podremia de 
pcixe,  pintura  vella.  Coma  sempre,  non  lle  relearon  os  mozos  do  tren  as  bromas,  ulintes  á  primeira 
augardente e á primeira durmidura de bocas abertas. O Maroutallo estaba afeita. Correspondía os aldraxes 
coma unha besta a quen lle estribillaran os rapaces con ramos de toxo debaixo do rabo. Era a súa primeira 
lección de dialéctica do día, como houbera dito o abade da parroquia moi imposto dende corvo no vello 
Ceferino. Fortecida, o  Maroutallo fixo e pechou o trato co pescantín e saíu leda, segura de si, co pesado 
corbe de sardiñas, xurelos e anguiachos, pregoando a mercancía polos ledos camiños ribeiráns. Acordaban, 
gozosos cos fumes novos, os xeitosos lugares, lucía o sol nos coiñais do río e nas videiras negras e retortas, 
as máis delas podadas de novo. Ela coñecía o renxer de tódalas portas, o latir de tódolos cadelos, as voces 
dos  avós,  das  mulleres,  o  rechouchío dos  picariños.  Ben logo foi  livián o  peso do  peixe.  Denantes  de 
convocar para a misa a campá da Granxa de Arrabaldo, a máis nugallá das espadanas da ribeira, as dúas 
faldriqueiras da moza non podían cos cartos. Sentouse leda na porta da taberna do Guerrilleiro.

Debullando un almorzo de sardiñas en lata, mollando o pan de Cea no prebe e trasfegando a modiño 
para que durara máis o vaso de viño melado de resolío, o Maroutallo case que esquencía os couces gañados 
na mañá en pago dos seus adiantos agasalleiros. No rueiro de Casas de Mato, caraslavadas de nenos, moreas 
de cinascos de vellas, xurifáns de homes, dixéronlle que para o tempo dos figos había de facer o mellor 
espantallo. Encirráronlle os cans na congostra de Suagranxa, onda o pardiñeiro do antigo priorado, pero 
vendeu axiña e sen relear a mercancía, e consolábase matinando en que o que renxía na bulsa había de subir 
dos  catrocentos  reás.  E  sorría  para  si  namentres  o  prebe,  facéndolle  regueira  no papo,  rubricaba o  seu 
contento.

Homes duros latricaban no mostrador.  Cando ela  entrou houbo olladas  como cantazos a un can 
rabelo  e  risadas  de  pipa  de  viño  chilrán  que  se  baleira.  O  Guerrilleiro,  vellote  asubiotado,  tiña  mans 
angaceiras de feitíos de muller, pero en van o Maroutallo, con ollos de vacota tourenta, debruzou no porco 
mostrador os peitos, como un mendiño o seu fardel na capia dun muro baixo para folgar. Pero, en troques, 
sentiu falar que na casa dos Martiños tiñan présa por rematar a angueira de apañar as vides, e aló camiñou o 
Maroutallo, cheirando ganancia.

6 Caste, linaxe do demo.
7 Bombilla no orixinal.
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II

A Mirteira, casa de moitas portas e chemineas, ben asoellada como as boas viñas que de arredor lle 
facían roda, era duns montañeses de Deza, os cales, rematada a poda, reloucaban por camiñar á súa terra, 
levando  tamén  un  carro  de  mollos  cuxo  lume,  albelo  e  souril,  aleda  como  un  novo  cantar  as  noites 
pacienzudas da montaña. O Maroutallo foi ben acollida. Sabían ser ela de mans duras e de saber avencellar 
ben os mollos. Inda non eran as doce. A máis de xantar bo compango de freba e chourizo, facendo compaña 
ó caldo a fartar, gañaba deica a noite noventa reás. Había unha presa de mulleres, as máis delas mozas e 
riseiras, e algúns homes, deles un dezao rexo e livián como ponla de salgueiro. Falaban de como o señorito 
dos Sistís salvara a vida por milagre, pois voltando pola vía do tren, sen lume para o cigarro, quixo prender 
nun farol que adiantaba recto, e era a máquina do tren, o mercancías da mañá, aínda con noite. A máquina 
chimpouno nunha lamestra, mais hai santo dos épotos ben avogoso.

-"Se andaras ti  por alí,  voltando do fiadeiro das bruxas, houbérate apalpado ben, pois o viño fai 
mulleres dos caracochos decotados, e o señorito dos Sistís sempre foi mullerengo e déixase encaletrar por 
unha faldra remendada pendurada dunha cerdeira".

Houbo risadas e expresións como cuspes nas mozas... Pero o Maroutallo xa só pensaba en subir a 
costa e engrorecer8 o tesouro gardado no cosco. O patrón, home de siso, contento do seu traballo, deulle un 
peso máis e uns chourizos para a cea. Xa se encovara o sol cando o Maroutallo, con lixeiro pé pasaba o río, 
daquela cheo e marmullador, polos pasais de Villerma.

Eran unhas altas pedras fitas, onde o pasar das xentes ó longo dos séculos tiña marcado e achaído as 
pedras en feitura de pegadas de zoco, onde collían doadamente os pés calzados de material e sola dos homes 
modemos, e non digamos os pés miúdos e bailadores das mociñas. O Maroutallo, calcando e choutando rexa 
e lista, a pesar de lle roucar coa noite o río como un xabaril descido da serra, dubidou ó chegar á outra beira 
se  aconsellarse  do  camiño de  carro  despacioso,  pousón como un  boi,  ou  embercellerse  no  mato  polos 
carreiros  de  cazadores  que  guían  ó  muíño  escanastrado  do  Ruzo xa  nos  termos  da  súa  parroquia  da 
bocarribeira. Acordou o máis curto, mais perdeu o tino coas carantoñas do luar novo nas mantelas de toxo e 
nos outeiros que hai séculos se espreguizan na encosta. Andou arredor de fatos de carballiños novos, e en 
pouco estivo para non afuciñar na laxe esporente, preto da fonte dos Mouchos.

Pero unha ledicia subíalle polo corpo, acariñáballe tódolos recantos, pousaba docemente nos foles, 
facíalle os beizos gulosos do silandeiro bicar das estrelas que, deitado o luar noviño, lucían os seus mellores 
fachicos de luz.

Era un feitizo. Coma se unha primavera agromase no cheo tempo de Antroido na encosta silvosa, 
onde os raposos fan niño e no outono madurece o froito de sangue zucrado dos morogos. Quizais o recender 
lonxano das acacias acariñou os beizos da muller. Decatábase envolveita nunha doce preguiza. Sabía como 
ben logo a podía toller o frío se pousaba cando se disipasen os quentores do podente viño ribeirán. Pero 
sentíase como calcando a esqueira dun pazo de felicidade longo tempo arelada, en troques da áspera subida 
toxeirenta e penascosa.

E nesta raiola de doces sensacións chegou, como levada de man, ós muíños do Ruzo. Unha morea 
témera e un baixo pranto de augas. Ela sabía que había un cuarto aínda treitado, acougo segundo se dicía, ás 
veces,  de mendiños e raposeiros.  E cansa,  pero máis  que cansa,  obediente  a unha arelanza,  vagoenta e 
teimosa como a néboa, entrou no buraco e deixouse caer.

Nas lousas de pedra estrábase unha carreta de fentos, murchos quizais, e no ambiente marcábase un 
recender de allo, tabaco, viño, corpo suado, roupa vella meteorizada polas chuvias, xeadas e raxeiras; cheiro 
de home, ben logo testemuñado polo roncollo baixo e longo dun fondo durmir, O Maroutallo tiña maxinado 
moitas veces o doce resonear dun mozo baril, como aquel de Deza admirado había unhas horas na Ribeira. 
Despois das mallas estrondosas ou do rexo adiantar debelando toxeiras da roza, a muller tiña admirado e 
gardado, descontra moscas e tabáns, durmiduras podentes de mozos, e aínda de patróns, de rexo peito e ollos 
furadores, eses ollos donos da arte de espir as mulleres.

8 Formado posiblemente sobre groria,co significado de glorificar.

Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)
Tfno: 981957202 | Fax : 981957205 | e-mail: redaccion@culturagalega.org 



Non dubidou. Quizais alí non houbera ningúen e só o matinar do amor poboaba de imaxes a tristura e 
soidade do muíño deixado. No seu cansazo e presa de folgo, máis ben rachando do que afrouxando a roupa, 
deixouse derrubar, como un anaco de muradella mal alicerzada que se deita obediente ó amor e chamada da 
terra.

Denantes do mencer, e non foi espertada polas mil agullas do frío da xeada, o  Maroutallo non se 
decataba, ou non quería decatarse do acontecido. ¿Para que ferver e referver no pote da testa o caldo de 
nantronte e de sempre? Gustaba dun gozoso e calado folgo, como endexamais, nin de nena debruzada cos 
pastorciños do ermo nos seráns raxeirentos á sombra dos grandes penedos orcelados. Era o seu corpo, o seu 
ser,  unha  nabeira  despois  do  chover  doncel  de  maio,  unha  herdade  centeeira,  loira,  mociña,  rumorosa, 
acariñada polo aire souril,  guiado polo cantigar do paspallás.  Un gosto novo,  máis fermoso que tódolos 
disfrutados en ensoñares e folgos, cacheáballe o corpo disforme, acarizando ata os pés de seixo e as rexións 
máis  desamparadas.  Chegaba  ata  os  foles,  amolecendo  os  seus  baixos  e  porcos  chancados,  docemente 
tomaba o molde das tetas, puña zucres e resolio nos beizos, aleixaba a friaxe e o cansazo; o corpo esterricado 
erg  ditoso como  o  regueiro  deitado  en  pousonas  lamestras.  Escuramente  lembraba  brazos  vencelleiros, 
barbas duras envolvendo alento quente e baixas verbas namoradeiras, nun doce pesadume de feixe de frouma 
riba dela,  ou de carrada áspera é mol,  e  a dolorosa9 e  arelante novidade de lle  nacer un gustar  novo e 
agardado, máis doce que o grolo de viño polc cabaza, máis do que acariñar o cerrizo dourado dunha fermosa 
xuvenca. Co grimo de que lle fuxira a ilusión, pechou os ollos e de seguido o seu ser trocábase en touriña 
rexa, forte e nova, polo touro da noite, con cornos de luz e ollos de abrente, montada.

Ben logo, os fachóns das grandes estrelas anuncionadoras do abrente deixaron furar polas fírgoas do 
treito escanastrado unhas pinguelas de luz. Non lle facía falla. Xa as mans e as pernas se decataban de estar 
soa, pero fixéronlle compaña como abenzoando aquela nova alegría de floresta agromada. E, erguéndose, 
palpouse e ata procurou fóra no fuxir da auga fría, unha ilusión de espello. A súa faciana debía ser outra, 
había de raiolar un calmoso contento, como de taberneira no mostrador á mañá seguinte ás súas vodas. Do 
home, ou demo, ou lobo, ou anxo, que con ela compartira o probe leito de fentos, non ficaba máis que o 
cheiro de suor,  probeza,  augardente,  unha suma de ulidos  que casemente  debuxaban un vulto  de  home 
carrancudo e máis ben pequeneiro.

Rompía  a  mañá  tódalas  cadeas  da  noite  e  as  cousas  novas  renacían  brillantes  e  fermosas.  O 
Maroutallo saíu ó mundo. Nin parou mentes no feito de non atopar a faldriqueira dos cartos. Xogos e retesías 
do amor. Máis lle houbera doado: os retrincos de monte do seu herdo. Del ficaban nos fentos unhas febras de 
tabaco. O  Maroutallo, bicándoas, gardounas coma se fosen fíos de la das mitolóxicas ovellas das mestas 
rapas de ouro.

O seu andar era outro rubindo as encostadas laxes esporentas coa xeada. Un andar, voar de charrela, 
de pomba. Puxo no peito, agora agarimado como o seu tesouro, un ramallo de flores de mimosa, das que 
madrugaban nas paredes dos pardiñeiros do Quinteiro. Envolveita naquel recender entrou na tabema. Estaban 
abrindo as portas. por primeira vez o taberneiro, o tío Tenacio, boca rota, non lle xostreou a faciana coa tralla 
dun porco comentar. Fitaba para ela coma se non coñecera. Ela fixo, sen un chavo no bulso, ó fiado, un 
almorzo de xurelos fritidos e uns grolos de augardente.

Espertaba e espreguizábase a parroquia. As portas abertas, o bafo das casas e cortes, os xogos nenos 
dos fumes noviños,  as facianas,  o ladrar  dos cans,  todo lle semellaba novo.  Arranxando xeitosamente a 
pobreza da súa casiña, matinaba outra vía para os seus días. Contou o seu tesouro disimulado no cosco do 
xergón. Uns seis mil reás. Houbérallos doado sen remorsos nin reparos, ¡ela aforrona e freirabrava se lle 
pedían un chavo!, a quen lle dera tamaña felicidade. Pois era unha muller. Podía fitar de fronte as máis 
acomodadas da parroquia.

9 Delor no orixinal. Substitúoo polo correspondente adxectivo.
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III

E desque agromaron liras as camposas ermas, e o ventiño livián da primavera deu en estribillar cos novos 
ramos verdes do souto, e os días, as aradas, alongáronse, o Maroutallo deu na teima de preparar o niño, o 
berce para o neno que tiña que lle vir. Pois nisto non admitía dúbida. E trataba o seu corpo con respeto: era 
unha nabeira sementada, debía render o seu froito miudiño, tenro, riseiro, quente. E as mans bravas e duras 
como de canteiro acariñaban o ventre con ilusión de apalpar un comén de forma belida: os peíños como 
rosas, as manciñas, o rir e o chorar de fontela agurgullando nova e fresqueira. E ficaba quieta, e manxaba 
cousas boas mercadas na tenda, e sen relear o traballo no xornal, nas sachas longas do millo, admiraba á 
xente polo amor e tenrura que ela, xulgada como unha besta, lles adicaba ós nenos. Entón a súa esgrevieza de 
brutamentes trocaba en dozura, e os raparigos, ó espreitárenlle os ollos cheos de auga, bulían a se agarimar 
nos seus brazos de pedra.

Ás  vegadas,  o  seu  maxín  decorría  polas  encoetas  pedregullentas  e  os  pardiñeiros  deixados, 
maxinando os pasos do seu home. O seu home dunhas horas da noite denantes da alba, o seu home, quizais 
un anxo disimulado.en porca esgrevieza de mendiño, quizais un vello cheo de saberes e bondoso, como os 
pobres que son, como dixo máis dunha vez o vello abade "os enviados, os mensaxeiros de Deus". Espreitaba 
dereitamente para os vagamundos e afinaba o ouvido se sentía falar deles.

-"Pobriño", maxinaba, pousando pé dos castañeiros, "ó mellor nesta hora vai fatigado por un camiño 
enxoito, sen fonte nin sombra".

E gozaba pensando nas verbas compostiñas que o consolarían ó tempo de lle enxugar a suor co pano 
sacado do seo; ofrecerlle a cunca de leite e o leito limpo e fresco, para logo con marmullar doce:

-"Non teñas pena: o froito está a xermolar ben seguro neste corpo valente e san".
Cando ía á igrexa non afastaba os ollos dapía dos bateos e suplicáballes ás nais mozas para que lle 

mostrasen os seus meniños naipelos, dos que gabando a fermosura dicía para si:
-"O meu ha ser un solciño novo".
Estaba disposta a pobre choza e tiña cavilado nas persoas que habían de axudala. Mais pechouse a 

gloria do verán, as medas nas eiras foron malladas, acurtaron a faldra os seráns, andaba o pintor nas cepas, 
decorreu a farta alegría das escascas, enfriou o bico o primeiro vento do outono, no souto madureceron os 
primeiros ourizos, e ningún vagamundo chamou á porta do Maroutallo, nin houbo novidade no errno do seu 
ventre.

E coas primeiras noites longas empezou a cismar:
-"Eu non non fun nin son como as outras. Durmo como unha pedra as noites enteiras, cando andan 

polo mundo os mensaxeiros de Deus, e tamén os demos. O neno xa naceu sen eu me decatar,  e foime 
roubado. Agora lembro. Pensei ser un  soñar, e foi unha verdade. Andaron xentes na casa, e unhas mans 
maquiaron, doces, coidadosas, no meu corpo. Eu non son como as máis. Quizais, anque fea e desprezada, 
son escolmada polo Ceo, e o meu meniño estea nestora coidado e agasallado como el é merecente, coa 
fartura e a limpeza que eu lle non podía dar".

E deu na teima de afitar tódolos nenos nados. Calculáballes o tempo e as estrelas baixo as que foran 
paridos e, decorrendo máis tempo, enchía de gozo se o primeiro neto da tía Catuxa choraba botando os 
dentes, ou se no coche da mañá, e ben arroupadiño, levaba ó médico o seu naipelo a Florinda do Alargo, ou 
na igrexa estralaba como un foguete o chorar do neno da Maruxa Firvida, fermoso como unha doa.

Pois  non matinou nunca que puidera  ser  nena.  Había  ser  neno e  co tempo,  mociño garanduxo, 
procuraría a súa nai. E se algures10 desprezou o seu ventre de terra ruín, foi só unha mala tentación.

Acontecía que quizais ela non fora merecente de o agasallar, pero pariuno sen se ela decatar, e ata no 
seu morno e dorido camiñar horas, carreiros, anos tiña intres de orgulleza de ser a escolmada polo Deus dos 
camiñantes.  Non  quixo  lembrar  un  serán  de  quentor,  cando  voltando  do  xornal,  preto  do  Cruceiro  de 
Penalonga, un vellote de barbas ensilveiradas e recender de cinascos e podremia, berroulle cos ollos acesos 
no lume do infemo:

-"¿E cando vas botar unha soneta, despois da farta, ó muíño do Ruzo?"

Otero Pedrayo, Ramón: "O Maroutallo", en Narrativa breve. Galaxia, Vigo 1993.

10 Un adverbio de lugar indefinido utilizado aquí co significado de noutrora.
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