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Non me volvas mandar a Gabriel. Non o quero ver máis. Paréceme un tipo

sinistro e maleducado. Ti non sabes o desagradable que é estar deitada, co traballo que

me dá a min prender no sono, e que de súpeto se abra a fiestra, sempre cun golpe seco e

innecesario, e apareza el, con eses olliños azuis que meten medo de tanto como brillan.

Tíñalo que ver, todo estarricado e cheo, fachendoso desa túnica branca que non deixa de

ser o seu uniforme, unha especie de distintivo laboral que non lle dá dereito a mirarnos

aos demais dese xeito. Ao cabo, é un simple mensaxeiro, o medio que empregas para

me transmitir a túa vontade. En fin, pode que sexa unha teima miña, pero xa levaba

tempo queréndocho dicir. Supoño que algo poderei falar, despois de todo o que teño

aturado. Si, si, ben que o sabes, tampouco é preciso que poñas esa cara de sorpresa. Para

o que che convén non tes problema en deixar claro que non hai cousa que non saibas nin

comprendas. Pois isto é o mesmo. Non cho digo por mal, simplemente penso que xa é

moito hora de que te decates de que es un home coma os outros, é dicir, co teu aquel

especial, pero un home, ao cabo, polo que tampouco resulta tan raro que ás veces sexas

un chisco egoísta e penses máis nos de fóra que nos da propia casa. Vaia, pensei que

nunca o ía dar dito, pero xa ves, non me deu traballo ningún. 

Ben mirado, estas maneiras túas xa che veñen de vello. Coa pobre Eva non

tiveches consideración ningunha. Imaxínoa, coitada, alí soíña, espida, sen experiencia

da vida nin unha nai que a aconsellase. Calquera na súa situación faría o mesmo que

fixo ela. Pónseche unha serpe diante e empeza a falarche con toda confianza, supoño

que con palabras amables e unha vociña suave… É normal que caias, que aceptes o que

che ofreza e non poñas reparos a nada. Ao cabo, estamos a falar dunha mazá, dunha

simple e estúpida mazá. Xa sei que ti dixeras que non se comese daquela árbore, pero,
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por favor,  paréceme unha esaxeración reaccionar con semellante ira, sen lles dar aos

pobres rapaces unha segunda oportunidade. A min, persoalmente, non me gustou nada a

covardía de Adán, que nin sequera foi quén de admitir que comera porque si, porque lle

petara, e non dubidou á hora de lle botar as culpas á súa muller. Todo un anticipo da

actitude dos homes ao longo da historia, non che parece? Ela, dentro do que cabe, foi

máis honrada. Recoñeceu que a enganara a serpe, é dicir, unha estraña, un particular

alleo pagado polo Demo, pero non buscou excusas nin descargou a responsabilidade no

seu compañeiro. Eran outros tempos, claro. Se fose hoxe é moi posible que o deixase

quedar no acto, e faría ben.

O  caso  é  que  os  botaches  do  Paraíso,  que  non  sei  cómo  sería  pero  que

probablemente estaría moito mellor que todo o que veu despois. Insisto en que o castigo

me parece  desproporcionado.  É  máis,  é  como se  xa  tiveses  previsto  todo  dende  o

principio  e  só  precisases  unha  desculpa  para  executar  o  teu  plan.  Perdoa  se  me

equivoco, pero ata teño pensado que se cadra a serpe non traballaba para o Demo, senón

que a contrataras ti mesmo, coa seguridade de que sabería enredar a Eva e así poderías

seguir adiante. Agora xa foi e non hai que darlle máis voltas, pero é interesante pensar

qué pasaría se che saíse mal o proxecto. Imaxinas que Eva dixese que moitas grazas,

pero non? Agora  virasme con que iso era o que ti  querías,  que desa maneira  aínda

estariamos todos no Paraíso e que a felicidade sería inmensa. Pois mira, non cho creo. A

ti  gústache  iso  das  tentacións  e  non  paras  ata  acadar  os  teus  propósitos.  Se  non

funcionase o da serpe, habías de traer un dragón ou un lobo ou calquera outra clase de

becho asustador, e estarían a todas horas a amolar neles, na estraña parella do teu Edén,

insistindo moito nos privilexios da súa situación, que se as decisións libres e o respecto

absoluto e tumba e dálle, ata que caesen de vez e puideses poñer face de ofensa, si, esa

mesma que pos agora, e anunciar aos escasos habitantes da zona que ao día seguinte
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terían que se erguer cedo e sachar a leira. Ti cres que se pode armar tal balbordo por

culpa dunha miserable froita? Ves como teño razón cando che digo que xa o tiñas todo

pensado dende o principio? E para tan cativo resultado tiveches que provocar a primeira

rifa entre Eva e o seu home?

O  peor  é  que  non  paraches  aí.  Seguiches  adiante  coa  túa  idea  e  deches

exemplos dabondo dese temperamento teu, tan masculino e irreflexivo. Con Sara, sen ir

máis lonxe. A pobre muller xa tiña bastante para si, vella, sen fillos, amargada de aturar

toda a vida as infidelidades do seu home e farta de que comprobar como Abraham,

malia as moitas faltas que tiña, estaba ben visto polos veciños, tanto que ata ti baixabas

a falar con el de cando en vez, como se non houbese na aldea ningún interlocutor máis

axeitado. Bastante humor tiña Sara se, chegada a noite, aínda consentía en facerlle a cea

ao home, aceptar os seus torpes e mal exercidos instintos e, como remate, pedirche a ti,

que todo o podes ou iso dis, unha morte reparadora, o famoso descanso eterno. Cánto

debeu de sufrir aquela muller cada vez que ía ao mercado e escoitaba as murmuracións!

Mentres ela discutía o prezo dunha troita ou dun anaco de pan, Agar, sempre fermosa e

radiante, paseábase entre os postos, levando da man a Ismael, ese neno que amosaba

que era Sara a  estéril  e non Abraham, o orgulloso pai  do fillo de Agar.  Realmente

merecía tal vergoña unha vella que non fixera na vida outra cousa máis que traballar e

pedir a Deus un pouco de paz? Claro, xa te vexo vir, estarás a pensar que lle fixeches un

favor moi grande cando por fin, con noventa anos, a túa misericordia conseguiu deixala

en estado de preñez. Ben se ve que non entendes a alma feminina. Nin sequera imaxinas

o que sofre unha nai que sabe que, por lei de vida, non poderá ver medrar ao froito das

súas entrañas, por culpa desa abusiva diferenza de idade que ti consideras un prodixio.

Cada vez  que  Sara vía as  súas  carnes  secas  e  escoitaba o pranto  do bebé,  sentía  a
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coitelada  do  tempo,  mellor  dito,  da  falta  de  tempo,  esa  inminencia  do  final  que  a

convertía, por vontade allea, nunha nai desapiadada e cruel.

Mais, polo que se viu, aínda non foi abondo. Os teus proxectos incluían unha

nova brincadeira. Para ti, sempre tan megalómano, non tiña demasiada importancia o

feito de que Isaac fose a luz dos ollos de Sara, o único fío que a suxeitaba a unha vida

que xa había  tempo que se  lle  volvera  longa e pesada.  Só a presenza daquel  neno

rebuldeiro e durmiñán a salvaba das negruras do existir. Pero ti, na túa estraña grandeza,

precisabas do concurso dun rapaciño para que se cumprisen os teus vellos designios. E,

claro, sabías que podías contar coa axuda de Abraham, que para iso fixeches aos homes

escasos  de  mente  e  tercos  de  vocación.  Dunha  muller  nunca  poderías  agardar  que

erguese o puñal contra o seu propio fillo. Nin sequera ti, coa túa infinita forza, poderías

torcer as leis da nosa natureza. Pero un home, coa súa simpleza,  non ten sentido da

prioridade nin entende da chamada do sangue. Aínda ben non lle pediches o sacrificio

de  Isaac,  aquel  parvo  de Ur  dispúxose a cumprir  a  túa vontade,  sen preguntar,  sen

dubidar, sen amosar ese mínimo de intelixencia que se lle supón a un ser creado a imaxe

e semellanza de Deus. De acordo, o teu brazo detivo o coitelo e impediu a  morte do

neno, pero non por iso deixas de parecerme un torturador. Nunca antes cho dixera, pero

aos meus anos xa non teño folgos para disimular: creo que as probas ás que nos sometes

poñen en evidencia un aquel de sadismo, case un complexo de inferioridade que non é

doado  de  entender  nunha  persoa  coma  ti,  afeita  á  súa  condición  de  infinita  e

todopoderosa. En fin, ti saberás, eu limítome a cumprir coas miñas obrigas e explicarche

claramente  os  motivos  da  miña  discrepancia,  o  meu  desprezo  por  ese  mentecato

chamado Abraham –ao que ti, por razóns misteriosas, nomeaches pai do pobo de Deus-

e a miña solidariedade sen tregua coa vella Sara, á que tanto aldraxaches. Sen querer,

claro.
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Non che gusta o que digo, ben cho coñezo, pero comprenderás que aos meus

anos xa vou algo cansa de silencios  e  beatitudes.  Se por  ti  fose,  habiamos de estar

sempre na peana, cos dedos cruzados e os ollos no ceo, indiferentes ao paso do tempo,

se cadra mirando de esguello as esmolas dos fieis. Sei que non o fas por mal, que tes bo

corazón e que non queres mancar a ninguén, pero permíteme que che lembre que a túa

condición de único e inmortal pode provocar que ás veces perdas a perspectiva. Dito

doutro xeito, es coma eses rapaces que non miden a súa forza e que poden chegar a

facer moito dano no que para eles é un simple xogo. E debo dicir, con máis dor e ira do

que imaxinas pola miña voz, que tes sido especialmente duro coas mulleres. Non creo

que o fagas á mantenta;  ao cabo, es demasiado bo como para ir  a mala idea contra

alguén, pero coido que a túa relativa desidia non nos axudou case nunca ás fillas de Eva.

Os homes, curiosamente, herdaron algúns dos teus trazos máis divinos. Ou acaso non

ves neles uns certos aires de omnipotencia? Pois si, teñen tal, adoitan actuar como se

fosen únicos e case nunca reparan nas consecuencias dos seus actos.  Non sei se iso

obedece a unha imitación imperfecta que fan do teu modelo ou se, pola contra, es ti

quen non dá disimulado a condición masculina. Sexa como for, as mulleres levamos

unha eternidade –e ti diso deberías entender- aturando miserias e baixezas. Non serei eu

quén poña en dúbida as perfeccións da túa obra,  pero ben puideches pensar  que, ao

facernos particularmente sensibles e observadoras, estabas a causarnos máis prexuízo

que  beneficio,  sobre  todo  se  nos  dabas  como  compañeiros  de  planeta  a  uns  seres

notablemente máis primitivos, os homes, aos que non fixeches, baixo ningún concepto,

tan estupendos e marabillosos como ás veces queres dar a entender. Vale, vale, sei que

tamén podo caer nos tópicos e que talvez estou a repetir vellos estereotipos, pero dáte

conta de que nas hipérboles sempre hai parte de verdade.
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Por seguir cos exemplos que estabamos a tratar, pódome referir, por exemplo,

a Xudit. Si, si, a Xudit, non creas que me vou deixar influír por ese sorriso irónico.

Pensas que o simple feito de que lle cortase a cabeza a Holofernes para maior gloria do

teu nome a vai converter nunha valedora da túa causa. Podería ser así, se non fose que,

malia a heroicidade con que arriscou a vida, ti non soubeches ser agradecido e mesmo a

condenaches a vivir nunha especie de reclusión, afastada do mundo e dos seus praceres.

Moi típico de ti, moito máis do que pensas. Aos grandes homes, eses aos que por razóns

se cadra  inexplicables  denominamos modelos  da nosa conduta,  prémialos  con casas

farturentas, riquezas palpables e familias numerosas. En cambio, ás mulleres virtuosas

daslles  como recompensa  unha gaiola  de  ouro.  Os profetas  aseguran  que Xudit  era

fermosa, intelixente e vital, pero que tivera a desgraza –as túas famosas probas- de ficar

viúva moi nova. Aínda así, non dubidou á hora de expoñer o pelexo cando viu que a

causa así o precisaba, ela que ben podía ficar na casa, bañándose no doce río das súas

bágoas.  E alá foi, á  boca do lobo, co brazo firme no intre en que por fin ergueu o

machado e cortou o pescozo do parvo de Holofernes.  Non sei  se te decatas  de que

estamos perante unha auténtica heroína, máis valente que moitos deses homiños aos que

veneran  os  sacerdotes.  E  ti  que  fixeches?  Pois  nada,  décheslle  un  retiro  dourado,

priváchela da posibilidade dun novo amor, fillos, unha casa rica coma a que lle adoitas

dar aos teus homes predilectos. Decátaste? Aínda cunha das túas mellores servidoras,

fuches un toxiño sen flor. Seguro que aplicaches esa lóxica interna habitualmente usada

polos homes dende o principio dos tempos, é para unha muller, como detalle ben lle

vale,  teramo que agradecer,  frases  feitas  que revelan  o descoñecemento que sempre

tivestes, ti tamén, da auténtica idiosincrasia feminina.

Queres máis exemplos ou estás disposto a recoñecer que levo algo de razón?

Ti tes todo o tempo do mundo, es ubicuo e podes atender a varias conversas ao mesmo
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tempo –niso si que te distingues do resto dos varóns-, así que non creo que che importe

que, xa que estamos, parolemos un pouco sobre a miña curmá Sabela.  É un asunto

parecido ao de Sara, aínda que a min, por aquilo do sangue, me doa máis. Estamos outra

vez perante unha muller vella e sen fillos, tamén casada cun home virtuoso e respectado

pola comunidade.  De súpeto,  sen  reparar  nas  cicatrices  dos  anos  nin facer  caso  da

natureza que outras veces invocas, fas que a que todos consideraban estéril enxendre un

fillo. Lémbroo perfectamente, coincidiu coa época en que eu tamén estaba embarazada e

Xosé, como é de supoñer, levaba unha temporadiña moi calado e pensativo. Niso, como

comprenderás,  tampouco  fuches  demasiado  diplomático.  Ademais  de  ir  contra  a

normalidade e as ciencias naturais, deixaches ao meu carpinteiro triste e acomplexado

para o resto da vida. Eu, dígoche a verdade, non sei se chegou a crer algunha vez a

historia que lle contou Gabriel -sempre ese sinistro fulano nas nosas vidas- pero polo

menos fixo como se todo fose normal e comprensible.

Pero  estabamos  con  Sabela.  Cando  a  fun  visitar,  atopeina  sorprendida  e

asustada. Xa tiña os seus anos, non acababa de entender qué estaba pasando e, aínda por

riba, tiveras a ocorrencia de deixar mudo ao seu home, unha desas ideas túas que non se

explican máis que polo capricho ou o estraño sentido do humor que exhibides os que

sodes eternos. Daquela, eu non estaba no meu mellor momento. O embarazo tíñame nun

estado de febre permanente, xa non só polos cambios do meu corpo, senón, sobre todo,

polo insólito da situación.  A miña curmá tampouco andaba moi tranquila.  Os seus

veciños, un fato de sabichóns, estaban todo o día a darlle conversa, volta que se tiña

moitos anos para parir, que cómo se lle metera na cabeza iso de poñerlle Xoán ao neno,

que qué lle pasara a Zacarías para perder a fala daquel xeito… Ela gardaba silencio, con

esa mestura de prudencia e medo que tan ben coñecemos as mulleres, e contemplaba o

ventre no que durmía o futuro bautista. Acórdaste dos chimpos que pegou a criatura
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cando  me  viu  entrar?  Foi  un  momento  emocionante,  sen  dúbida.  Creo  que  nunca

esquecerei a aperta que nos demos Sabela e mais eu, coas bágoas a nos escorregar pola

faciana e o corazón batendo con forza no peito. Máis alá dos vencellos familiares, o que

nos unía naquel intre era a certeza de nos sabermos mulleres, embarazadas e vítimas

dunhas  circunstancias  extraordinarias  que  ningunha  das  dúas  quixera.  Ela,  cos  seus

moitos  anos  e  a  estraña  doenza  do  seu  home,  eu  coa  miña  incrible  virxindade,  as

dúbidas de Xosé e a intuición de que o ser que medraba dentro de min estaba chamado a

un grandioso e terrible destino. Agora que o vexo coa distancia e a sabedoría que dá o

tempo,  penso  que  xa  chorabamos  daquela  polos  nosos  fillos,  aos  que,  dalgún  xeito

inexplicable, sabiamos chamados a unha morte tráxica.

Sabela, polo menos, tivo a sorte de morrer antes de que Xoán, o seu querido

Xoán,  vestise  a  pel  de  camelo  e  emprendese  o  camiño  do  deserto.  Evitou  así  os

disgustos,  as  noites  en  branco  e  as  rifas  familiares.  Zacarías  era  un  bo home,  algo

esmorecido  e pouco  falador,  e  é  case  seguro  que  non lle  ía  parecer  ben a  decisión

tomada polo seu fillo. Como era posible que un mozo forte e intelixente consagrase a

súa vida a unha especie de prisión ao aire libre? E que era iso de botar auga do Xordán

nas cabezas de ducias de curiosos que se achegaban dende os lugares máis remotos?

Non  cabe  dúbida  de  que  sería  algo  moi  difícil  de  entender  para  uns  pais  vellos  e

tradicionais, que seguramente buscarían no reproche mutuo e na amargura constante o

consolo  que  non  lles  daba  a  razón.  Sorte  que,  dentro  do  malo,  decidiches  darlles

descanso aos dous, aínda que estou segura de que a miña curmá se remexou na tumba o

día en que a machada do verdugo separou a cabeza de Xoán do resto do corpo. Ah, de

Salomé prefiro non dicir nada. Ela, como Dalila ou Xudit, son culpables de asasinato,

ademais de vítimas dun mundo en que os homes nos empurran a miúdo á violencia e á

perda de principios.
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Pero non teño intención de dar leccións a ninguén, e menos a ti. Sabes que che

digo isto de maneira respectuosa.  Sei  moi ben quén es e que as túas intencións son

sempre as mellores, mais ti tamén tes a obriga de escoitar as palabras dunha nai, aínda

diría máis,  da nai á que ti  quixeches  poñer como exemplo á humanidade.  Quizabes

esteas a pensar que me volvín unha queixadoira, se cadra unha revolucionaria, e pode

que leves algo de razón. Paso demasiado tempo nesta nube que me deches por repouso.

Suponse que é a situación perfecta, ideal, o descanso sen límites, pero debes saber que o

meu corazón non ten paz. Non hai acougo posible cando, un día tras outro, escoitas a

súplica de milleiros de persoas, talvez millóns a contarme as súas mágoas e a pedirme

axuda. Por máis que quixese gozar deste ceo no que me puxeches, sinto a obriga moral

de  confortar  aos  que  acoden  a  min.  Moitos  deles  conseguen  solucionar  os  seus

problemas, pero non creas que o logran sempre polo auxilio que eu lles procuro.  A

meirande parte  das veces  fano polos seus propios medios,  pero  nin eles  mesmos se

decatan da forza que teñen. Algúns volven para darme as grazas, outros esquécense de

min ata que a vida lles pon diante unha nova dificultade. En fin, eu non quero nada,

unha nai xa ten satisfacción abonda con ver a alegría dos seus fillos. E xa descansarei

cando poida, que, polo que vou vendo, só poderá ser o día en que por fin mandes tocar

as trompetas.

As miñas tristuras principiaron, coma as de moitas outras,  o día en que os

meus pais, aqueles santiños, me anunciaron o meu compromiso matrimonial. Eu era moi

noviña, case unha nena, e non podía imaxinar que a vida me reservaba as probas máis

duras. Se non lembro mal, andaba polos quince anos, xa ves ti qué idea podía ter do

mundo, e non facía máis que cumprir coas miñas tarefas domésticas, conversar coas

miñas amigas e xogar cun cadeliño polo que cheguei a sentir moitísimo afecto. Velaí un

dos grandes problemas da miña vida, esa teima que me fai abeirarme ás veces á loucura.
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Cánto mellor me iría se non lle collese tanto cariño ás persoas, aos animais, ás ideas... O

caso, dicíache, é que tiña quince anos, dezaseis como moito, e na miña cabeza había

tantos paxaros coma na de calquera outra rapaza do meu tempo. Eu era unha persoa

aceptablemente sensata para a miña idade, vira feitos semellantes coas miñas veciñas e

sabía cál era a tradición do noso pobo. Ben me decataba, por tanto, de que calquera día

tamén me había tocar a min recibir aquela nova temible e desexada. Acórdome do meu

pobre pai,  coas  mans trémulas e a voz que non lle quería saír,  procurando algunha

metáfora  que  explicase  as  cousas  da  vida  sen  magoar  demasiado  o  meu  corazón

adolescente. “Xosé é un bo home; co tempo has chegar a querelo”, repetía, cada vez

máis baixo, como se as palabras perdesen significado segundo se ían transformando en

voz. A miña nai collíame a man e acariñábame o pelo con moita dozura, ela que, como

todas as casadas, tanto sabía de medos e sacrificios.

Pasaron así unhas semanas. Ás noites, despois de deitarme, botaba un pouco a

pensar  na vida que  me agardaba.  Tiña momentos  en que me sentía  forte,  capaz  de

superar  os  atrancos  da  fortuna  ao  carón  daquel  Xosé  que  o  meu  pai  me  dera  por

compañeiro.  Noutras  ocasións,  o  silencio volvíaseme negrura  e  a  madrugada afogo.

Daba  en  imaxinar  que  o  meu  futuro  marido  era  unha  mestura  de  ruindades,  que

seguramente me obrigaría a desfacerme do cadeliño e nunca me permitiría ver ás miñas

amigas. Pero non, non pagaba a pena aquela tortura que só nacía dos cavorcos do meu

maxín. Os meus pais insistían en que o prometido que me buscaran, ao que eles dicían

coñecer ben, era unha boa persoa, o compañeiro ideal. E abofé que tiñan razón. Ou iso

creo. Só estiven casada con el, así que non podo comparalo con ninguén máis. Supoño

que Xosé levaba consigo o mesmo sufrimento que padezo eu, esa irrepetible sensación

do que está a criar un fillo e descobre que aquel neno ao que tanto quere é distinto,
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especial, case sobrehumano. Soa a brincadeira cruel, seino, pero tal foi a túa vontade e

así cha respectamos. 

Perdoa que me poña así. Non te preocupes, son só bágoas dunha vella que non

entende nada. Enviareinas, como fixen sempre, gardarei as agullas na gorxa, como toda

a vida, e sorrireilles aos que me felicitan pola miña fortuna, a muller elixida por Deus, a

Nai do Creador e todas esas palabras nas que xa non creo. Ti non sabes o dura que se

me fixo aquela viaxe de Nazaret a Xerusalén, a piques de dar a luz, dacabalo dos ósos

dunha mula que, coitada, tampouco daba camiñado, e con Xosé ao meu carón, amable,

si, correcto no trato, pero sempre silencioso, con aquel aire desconfiado que nunca lle

poderei reprochar. Cando chegamos a Belén e me puxen de parto, a miña tristura era xa

inmensa.  Naquel  intre,  podesmo  crer,  non  me  parecía  que  a  morte  fose  tan  mala

solución. En poucos meses, pasara de ser unha rapaza normal, como tantas outras, a

estar casada cun home ao que case non coñecía, a levar en min unha criatura que non

procedía de varón senón do Espírito Santo -segundo o desoncertante aviso que me dera

un anxo túzaro e fachendoso- e a ir de viaxe por malísimos camiños a causa do censo

que ordenara o emperador. Tales eran as negruras que se me cravaban na alma cando

me deitei nas pallas daquela corte e me dispuxen a parir. E así foi como naceu o meu

fillo, como naciches ti, desculpa que non me saiba expresar, pero xa sabes que para min

nunca  foi  doado  comprender  ese  estraño  asunto  da  Trindade  do  que  tanto  falades.

Limítome a facer constar que eu tiven un fillo, o meu neno, unha cousiña fermosa e

indefensa que ao principio me deu forza e despois me causou a maior das dores.

Os primeiros anos foron felices, aínda que non moi convencionais.  Eras un

neno tranquilo,  reflexivo e  obediente.  Tardaches  bastante  en  falar,  pero  non lle  dei

demasiada importancia. Xosé non era moi falangueiro, tiñamos o precedente familiar de

Zacarías, eu mesma sempre tiven unha certa predisposición ao silencio. Non, non era
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raro  que che  resultase máis  cómodo expresarte  con ese ollar  profundo que tiveches

dende  moi  pequeno.  Pasabas  moitas  horas  na  carpintería  de  Xosé,  observando  en

silencio como traballaba, acariñando cunha delicadeza sorprendente as súas ferramentas

de traballo. Cando viña un cliente, ti agachábaste detrás dunha mesa e contemplabas a

escena sen dicir palabra. Aquela timidez parecíame daquela excesiva, case preocupante,

pero cos anos, cando te volviches un predicador das prazas públicas e emprendiches

viaxe cos teus amigos, cheguei a estrañala moi seriamente. Preferíate tímido a cautivo,

como creo que faría calquera nai. Mesmo penso que aquel xeito teu de comportarte, tan

educadiño e formal, facilitou as cousas entre o meu home e mais eu. Despois do parto,

Xosé amosouse amabilísimo, sempre pendente de min, disposto a axudarme no que

fixese falta. Logo, conforme fuches medrando, a súa desconfianza do principio derivou

en dozura, nunha especie de resignación cálida que lle acaía moi ben ao seu oficio de

carpinteiro. Aínda que non o quería recoñecer, sentíase pai, teu pai, e iso abondaba para

facer del un home case feliz. Comigo seguía a ser correcto, ás veces cordial, pero nunca

se achegaba, nunca me tocaba e, por suposto, xamais tentou facer uso do matrimonio.

Vese que o teu amigo Gabriel  o deixara convencido ou atemorizado; en fin, non llo

reprocho. É máis, polo que a min respecta, non teño queixa. A aquela altura, xa era ben

consciente de que a miña vida non ía ser exactamente normal. Eu aceptara o sacrificio,

mesmo dixera en voz alta aquela famosa frase, velaquí a escrava, e prefería non pensar

demasiado nas cousas ás que estaba a renunciar a causa da miña condición de elixida de

Deus.

Pasou a infancia sen grandes alarmas. De cando en vez dábasnos algún susto,

quizabes para nos lembrar que seguías a ser consciente da túa misión. O día que te

perdemos e que despois te atopamos no templo, adoutrinando a aquela abraiada morea

de vellos, comprendín que non era bo que nos ilusionásemos demasiado contigo. Era
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evidente que non estabas chamado á arte da carpintería nin á vida tranquila. O máis

terrible era comprobar que nós, Xosé e mais eu,  en realidade non eramos teus pais,

senón uns simples instrumentos que precisabas para aqueles primeiros anos. En canto

medraches o suficiente e fuches quen de te valer por ti mesmo, resultou evidente que o

noso concurso xa che resultaba prescindible. Perdóame se fago saltos no tempo, pero

sucede que, agora mesmo, mentres falo, vénme á cabeza un episodio lamentable, deses

que  doen  ata  afogar,  non  pola  súa  grandísima  importancia,  senón  pola  finísima

crueldade que amosaban. Un día, cando xa eras coñecido e andabas na túa peregrinación

polo  mundo,  fómoste  ver  uns  cantos  parentes,  aproveitando  que  estabas  préto  de

Nazaret. Lembro que, segundo iamos de camiño, eu sentía unha auténtica enxurrada a

me esvarar pola alma abaixo. Por un lado, como podes supoñer, tiña medo por ti, por

culpa desa sona que ías collendo e que non parecía levar cara a ningures, pero tamén

estaba orgullosa, feliz de ser nai dun home tan querido. Os familiares, ben os coñeces,

ían eufóricos,  un aquel fachendosos de coñecerte.  E que ocorreu?  Pois que non nos

quixeches recibir. Cando preguntamos por ti e dixemos quen eramos, ceibaches aquilo

de  “quen  é  a  miña  nai  e  quen  son  meus  irmáns?”  e  quedaches  tan  tranquilo,  coa

seguridade do que acaba de proclamar unha gran verdade. Pois debes saber que, por

moito que algúns teólogos interpretasen a túa reacción como unha defensa decidida da

fraternidade universal, eu, que son túa nai, sentinme humillada, desprezada, esquecida.

Xa daquela tiña claro dabondo que, nos casos de dúbida, ti sempre escollías o camiño

do xeral  e  deixabas  de lado o particular,  aínda que ese particular  fose  a  túa propia

familia. É o camiño que escolliches e non son eu quén para poñelo en dúbida, moito

menos en vista das túas especiais circunstancias, pero confeso que aquilo nos doeu, a

min  e  aos  parentes  que  me  acompañaban.  Ti  quedaches  alí,  instruíndo  aos  teus
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discípulos e á xente que te escoitaba con devoción, pero nós volvemos á casa tristes e

desconcertados, digan o que digan os teus intérpretes.

Xosé,  coitado, finou antes  de que decidises  deixarnos e botar a andar pola

Galilea adiante. Sorte que tivo. Así evitou os padecementos que me tocou vivir, que

aínda vivo neste estraño ceo que me deches. Evidentemente, non hai nada de raro en

que un home de trinta anos abandone a casa dos seus pais e inicie unha vida propia.

Máis ou menos, é o que fixemos todos. Na miña época, as mulleres adoitabamos saír do

fogar paterno por vía matrimonial, o cal  implicaba trocar  unha canga por outra, ben

pouco adianto para tanta ilusión como se poñía no feito.  De calquera xeito,  sempre

quedabamos  sometidas  ao  poder  dun  individuo  que  baseaba  a  súa  autoridade  na

condición masculina, isto é, na superior forza física e na posesión de pene. Ti, que te

declaras creador do mundo e dos seus habitantes, cres que se pode admitir semellante

parvada? Que conste que, dentro do malo, non fun eu das máis desafortunadas. Ao cabo,

os dous homes que guiaron a miña vida, o meu pai e o meu esposo, figuran agora na

nómina dos santos, nada menos que San Xaquín e San Xosé, con día propio e misa

grande en  ducias  de parroquias.  Por  sorte  para  min,  ningún  deles  tiña  vocación  de

ditador, talvez nin sequera de home, polo que nunca sentín sobre o meu lombo a presión

que sofren moitas mulleres. Onde xa non tiven tanta fortuna, ironías do destino, foi na

miña condición de nai. 

Xa sei que ti volverás ao de sempre e dirás que son eu a que teño problemas de

perspectiva,  que a miña proximidade á túa persoa me impide albiscar a paisaxe con

xenerosidade. Ben, se cadra tes razón, pero a min non se me vai da cabeza que un día

chegaches,  con esa face seria que empregabas de cotío,  como se sempre estiveses a

piques de comunicar unha mala nova, e dixeches que marchabas. Non aclaraches nin a

ónde ías nin con quén nin a qué, pero supoño que cando un se sabe fillo de Deus non ten
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por qué perder o tempo dando explicacións a unha mulleriña avellentada e temerosa,

aínda que sexa a propia nai.  Despois,  por  comentarios  duns e rumores  doutros,  fun

sabendo que colleras rumbo errático cara a algún posible xalundes que quizabes nin ti

mesmo coñecías. Para compaña de tal aventura, elixiches a un grupo de homes, algúns

deles  ben respectables.  De feito,  nunca entenderei  como os conseguiches  convencer

para que te seguisen. Pedro e Andrés, por exemplo, eses dous irmáns, eran pescadores,

tiñan un medio de vida e mantiñan honradamente á súa familia. E que dicir de Mateo?

Nada menos que un recadador de impostos,  un home aprezado, cunha boa posición,

escritor  de  certo  prestixio… É posible  que  a  divulgación  da  túa  palabra  fose  unha

prioridade absoluta, non o dubido nin quero caer en desacato, pero concordarás comigo

no medo que percorreu o corpo das nais dos teus discípulos. Somos un pobo errante,

estamos afeitos a oír a historia de Moisés e eu mesma tiven na familia o caso de Xoán,

xa mencionado. Non nos espanta a idea de pechar a casa e botar os pés ao camiño, non é

ese o problema. O que me preocupou foi ese xeito teu, entre misterioso e soberbio, de te

meteres en liortas. E estou disposta a citar casos concretos. 

Vouche confesar algo que nunca antes che dixera: non me gustou nada o que

fixeches na voda de Caná. Recoñezo que foi moi espectacular e que a xente agradeceu

moito o detalle, pero a min, como cho diría, non me pareceu elegante nin prudente que

fixeses aparecer  tanto viño, así,  de sotaco.  Xa sei  que era un casamento e o  que ti

queiras, pero non deixa de ser algo superfluo, unha simple bebida nun día de festa. Se

facía tanta calor como din que fixo –eu estaba alí, pero xa non lembro os detalles-, ben

lles valía con auga fresquiña da corga. Así evitábanse as bebedelas e, aínda por riba, non

sumabas puntos para esa sona de milagreiro que xa daquela ías tendo e que che acabou

por causar tantos disgustos. E non parou aí a cousa. Quen fala de Caná fala de moitos

outros intres en que actuaches, perdoa que cho diga así, cun certo exhibicionismo, como
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se che gustase que os demais ficasen abraiados ante a manifestación dos teus poderes.

Si, admito que falabas ben, que era fermoso escoitarte e que dicías grandes verdades.

Despois de oír un dos teus discursos, a persoa máis fría e indolente sentía a necesidade

de cambiar a súa vida e de colaborar para que cambiase a dos outros. Tiñas palabras de

lume; mesmo eu, co meu pánico e a miña migalla de orgullo, notaba dentro de min unha

forza estraña,  unha enerxía que me poñía contenta e que ao mesmo tempo me facía

querer máis aos meus veciños. Xa sei que teño un modo atrapallado de me expresar,

pero, por se che vale de algo, direiche que eu tamén me sentía discípula, mesmo houbo

momentos en que me viñan desexos de abandonar Nazaret e seguirte na túa rota. Non o

fixen, naturalmente, porque tamén era unha muller prudente, xa ía para vella e pensaba

que o loito de Xosé implicaba unha certa fidelidade ao seu lugar de traballo de tantos

anos. 

Ademais, non cho vou negar, non sempre estaba de acordo contigo. Sei que

me arrisco  a  ser  irreverente,  pero  a  estas  alturas  pouco  me  preocupan  os  posibles

castigos.  Creo  firmemente  que  ás  veces  fuches  inxusto.  A  historia  aquela  do  fillo

pródigo non a entendín nunca. Non vexo a necesidade de premiar ao que se porta mal e

non facer caso ao que traballa e leva unha vida modélica. Tampouco comprendín esa

teima túa por andar sempre con xente non moi recomendable,  comendo na casa dos

publicanos, conversando coas prostitutas e compartindo mesa co primeiro pecador que

aparecese no camiño. Non me interpretes mal. Eu non os xulgo nin poño en dúbida o

seu bo corazón; opino, simplemente, que sería preferible non mesturarse con eles. Ah, e

non me quero esquecer de Marta, pobre Marta, tan traballadoriña e boa rapaza. Non sei

se o sabes, pero levaba meses preparando a túa visita, escollendo nos mercados o mellor

para que comeses, bebeses e vivises con ela e cos seus irmáns durante o tempo que

quixeses. Estaba tensa, como é lóxico, corría dun lado ao outro e non pousaba a vasoira
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nin un minuto. Nisto chegas ti, tan tranquilo, e espétaslle “Marta, Marta, andas inquieta

e nerviosa”, coa túa voz intermedia das frases solemnes, e a continuación poste a falar

coa súa irmá, a  miña tocaia,  e  mesmo a pos  de exemplo de mesura e  respecto.  De

verdade non te decataches da ferida que lle estabas a abrir a Marta no peito? Por que a

tiveches que acomplexar daquel xeito, ela que se desvivía para que ti te sentises ben,

cómodo  e  a  gusto?  Sabes?  Creo  que  naquel  momento,  como  noutros  que  xa  che

mencionei, predominou sobre a túa condición sobrenatural a túa esencia masculina. Dito

doutra  maneira,  actuaches  coma  un  simple,  vulgar  e  tradicionalísimo  home.

Menosprezaches o sacrificio da muller traballadora e, en cambio, fóronseche os ollos

detrás da que simplemente sentou diante de ti con aires de profundidade.  

En fin, fillo, vou ir rematando xa. Tampouco quero amorear alfinetes e quedar

como unha vella maniática e resentida. Por favor, non me fagas caso se sae da miña

boca algunha ofensa á túa grandeza. A ignorancia dos humanos é atrevida e a min, ao

contrario  dese  tal  Paulo de  Tarso,  non  me dotaches  da clarividencia  necesaria  para

entender  e  interpretar  os  teus  enigmas.  Recoñezo  que  non  sempre  entendo  as  túas

parábolas e que algunhas me resultan algo aburridas. Se por min fose, en vez de andar

por aí cos teus amigos –algún deles ben raro, por certo, que xa che dicía eu dende o

principio que o tal Xudas non me tiña boa pinta-, puideches quedar na casa, atender a

carpintería do teu pai –si, Xosé, o teu verdadeiro pai, o único que nunca che pediu que

te sacrificases por ninguén-, casar  cunha boa muller –unha do estilo de Marta,  pero

claro, coitada, ti non valorarías nunca a súa tarefa- e ter fillos –porque eu prefería ser

avoa  simpática  que  nai  de  mártir,  non  sei  se  algunha  che  pasou  pola  idea.

Desgrazadamente, non foi así. Subín ao ceo en corpo e alma, empurrada por un feixe de

individuos que a min me pareceron bastante temibles, malia o seu sorriso anxelical.

Pero antes padecín o terrible sufrimento de ver como te condenaban, como te torturaban
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e como te mataban... Non, non quero falar diso. É algo tan doloroso que nin sequera o

vou nomear. 

E sabes cál foi a peor das dores? Creo que xa é hora de que o saibas: o que

fixeches non serviu para nada. Ti afirmas que deches a vida por todos, cousa grande e

fermosa, mérito que non che discuto, pero eu aseguro que o mundo segue a ser tan

traidor e asasino como antes de que ti  pasases por el.  Se viñas arrincar  algo, penso

sinceramente  que  fracasaches.  Agora  mesmo,  case  dous  mil  anos  despois  de  todo

aquilo, séguenme chegando de cotío milleiros de súplicas desesperadas, o cal demostra

que o teu paso polo planeta non o deixou tan calmado e pacífico como ti contabas. En

fin,  supoño que  serán  os  inconvenientes  do  libre  albedrío  que  nos  deixaches  como

agasallo. Mira, agora mesmo, mentres estamos a falar, unha bomba da resistencia iraquí

está a piques de estourar préto dunha parada de taxis, un adolescente eslovaco agarda a

chegada do tren deitado na vía, unha rapaza chilena agoniza despois de recibir unha

malleira do seu mozo… Estraño xeito de exercer o libre albedrío, penso. O feito de que

eu non o entenda non o fai menos útil nin necesario. Ao cabo, xa hai tempo que lle

entreguei ao teu amigo Gabriel a miña sentenza definitiva: “Velaquí a escrava do Señor.

Fágase  en min segundo a  túa  palabra”.  Ah,  falando de Gabriel,  por  favor,  non mo

mandes máis.
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