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Fiat voluntas tua 
lema: ronsel 

Hoxe espertáronme o frío e os pesadelos. Aínda era cedo e os demais monxes 

durmían placidamente. O mosteiro estaba sumido nun profundo silencio. 

Unha néboa mesta tendía un manto translúcido e líquido que tapaba o ceo, nas 

paredes de pedra, lumes palpitantes brillaban cunha vermella luz tremelucente.  

Levanteime e dirixinme á fiestra, a paisaxe, que entre a néboa semellaba un 

mundo chegado do alén, amencera cuberto dunha capa de inmaculada neve 

branca. O río Oribio discorría silandeiro, portando as augas espumosas do desxeo. 

A neve e a néboa uníanse para transmitir un sentimento de desoladora ausencia, 

todo canto vían os meus ollos era dun branco vacuo e espido e todas as formas 

parecían pantasmas entre a néboa.  

Aínda me parecía ter o olor a queimado no nariz e as cinzas nos ollos. Lume e 

sangue. Os pesadelos repetíanse continuamente. Unha sucesión de escenas 

espantosamente reais. Estou na biblioteca cando empeza a aparecer o lume, e 

entón aparece a angustia ao ascender o fume, o medo cando as lapas se acercan 

e finalmente,a dor cando o lume me alcanza. Durante eses soños, teño unha 

demoníaca percepción do que pasa, propia da vixilia, sinto que todo é real.  

É nese momento, cando empezo a sentir a súa caricia ardente, entón aparece el. 

Un espírito, unha presenza feita de aire e luz. A túnica beneditina ocúltalle o rostro 

e o corpo. Ao seu redor titila unha luz gris e pálida, que resalta o seu borroso 

contorno. Entón, contemplando a fantasmagórica figura, esperto empapado en 

suor.  
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Que terrible maldición me persegue? Os soños non deixan de repetirse, cada vez 

máis reais, cada vez máis dolorosos. Teño medo, un medo atroz. Temo durmir e 

bendigo cada espertar. 

Sumido nestes pensamentos, comecei a oír o eco metálico da campá, que 

chamaba a Prima. Vestín a camisa de la, o hábito e o escapulario. Collín unha 

palmatoria e acendín unha vela para iluminarme nas tebras. Emprendín o camiño 

en silencio polos fríos e angostos corredores do mosteiro ata chegar ás escaleiras 

que conducen ao claustro.  

O sol aínda non despuntara entre as montañas pero a claridade que se filtraba 

entre a néboa anticipaba a próxima chegada do día. A neve, endurecida pola 

xeada, estralou baixo os meus pés. Un vento xélido de inverno coábase entre as 

grosas columnas do claustro e xemía nas ventás. 

Dende o claustro, os monxes entramos na igrexa en silenciosa procesión.  

Cando xa estabamos todos sentados chegaron os irmáns do coro que, ocupando o 

seu lugar no centro da igrexa, entoaron o Ave mundi spes Maria. A voz profunda 

dos monxes, o baixo continuo do órgano e as lixeiras modulacións das voces 

arrolan a mente ata tranquilizala profundamente, neste estado de tranquilidade 

alcanza un estado espiritual, un transo que une a mente a Deus. 

A construción de pedra recollía o frío do exterior e eu, coma os demais monxes, 

aferrábame á túnica tratando de buscar algo de calor. Ao meu carón sentábase o 

irmán Anselmo, ao outro un asento baldeiro reflectía a ausencia do irmán Carlos.  

Canto sinto a súa falta! Só con lembralo, parece que un cravo se funde no meu 

corazón. Lémbroo consumido polas febres e bañado en inútiles ungüentos cando, ó 

riscar o día, expeleu o seu derradeiro alento entre as miñas mans. Requiescat in pace. 
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Aos cantos do coro seguiu a habitual lectura da Biblia, o irmán Prudencio leu 

soletreando un versículo do libro do Éxodo.  

Logo dirixímonos á sala capitular para decidir as tarefas que cada un realizaría durante 

a semana. Fomos entrando naquela enorme sala, en torno á lareira, e agardamos a 

que o abade ocupara a súa cadeira no centro da dependencia. 

Como imaxinaba, tódolos días tocábame traballar no scriptorium, pois o arquivo 

mercara novas Biblias e eu era un dos poucos monxes que sabían ler e escribir con 

facilidade. 

Logo o abade tomou a palabra, falou da mellora económica do mosteiro de Samos 

dende a súa unión á Congregación de San Benito Real de Valladolid, e anunciou que 

se iniciarían unhas reformas en breve: 

-Un claustro novo –dixo o abade- para acoller a schola monástica. Unha remodelación 

do claustro actual e, nun mes, remataremos a construción das celas individuais.  

Que o mosteiro se poida permitir unhas reformas debémosllo ao abade, que fixo 

medrar a San Xulián de Samos en diñeiro e prestixio. Xa levamos tres anos reformando 

dependencias da abadía. O coro, por exemplo, e tamén outras partes da igrexa e do 

claustro. O abade Lope é un home intelixente e moi relixioso, as súas pernas están 

deformadas polos calos que as longas horas de rezo lle deixan. Ten un aquel na 

mirada, un aura penetrante e luminosa, coma de santo.  

Houbo unha lectura do martiroloxio e o irmán Froilán leu dous capítulos da Regra 

Beneditina. Finalmente rezamos polas ánimas dos monxes defuntos. 
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Ao saír da sala capitular, o irmán Manuel achegóuseme e comezou a andar ao meu 

carón: 

-Irmán, levo días escoitándote polas noites. A altas horas escóitote salaiar e moverte 

coma un endiañado. Que che pasa?  

Mireino con cautela, nunca me gustou o irmán Manuel. Un sentimento irracional 

sempre me empuxara a odialo, especialmente naqueles terribles días, dende entón non 

puiden confiar nel. 

-Non é nada, irmán. Tan  só malos soños que me sobreveñen dende a morte do irmán 

Carlos. 

-Se necesitas axuda...- suxeriu con viperina malicia. 

-Non, grazas, non é necesario. 

Chegamos á cela en silencio e os outros monxes comezaron a estudar vellos volumes, 

a axeonllarse en posición de rezo ou a recitar de memoria as Epístolas de San Paulo.  

Era a hora de estudo e meditación pero a miña mente era incapaz de centrarse no vello 

volume de gramática latina que sostiñan as miñas mans. As palabras do irmán Manuel 

martelaban a miña cabeza. Insinuara... asegurara que necesito axuda. Pero non  

necesito axuda. Xa non.  

Mentres estaba na cela, a mente non deixou de martirizarme. Teño que tranquilizarme, 

non é bo que me poña nervioso. Pero quen non o estaría ao sufrir as apocalípticas 

profecías que me asaltan cada noite? 

Na hora das tarefas matutinas fun ao scriptorium. Camiñei con lentitude polos 

corredores, azoutado polas correntes de aire frío que me arrubiaban a pel e me 

entumecían o corpo.  
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Antes de entrar quedei parado fronte ao mural da entrada. Leva por título “A primeira 

trompeta” e descoñecese o autor. Sempre me turbou ese mural, sempre me xerou 

certa repulsión. A imaxe é, de por si, terriblemente tráxica. A xente fuxe co rostro 

deformado pola dor mentres do ceo cae lume e sarabia. No alto da composición, 

iluminados por unha luz azulada, Deus e os seus anxos miran a terra. O mural está 

pintado cunha gama de cores cálidas e toda a pintura está bañada nunha luz escura 

que reforza o carácter desagradable. 

-Non é unha marabilla? 

Vireime e vin ao irmán Manuel, que miraba con atención o mural: 

- Fíxate –dixo apuntándoo cun dedo- no ben feitas que están as chamas. Diríase que 

o mural, que o mesmo mosteiro está ardendo.  

Aquelas palabras deixáronme xeado “Diríase que o mesmo mosteiro está ardendo”. A 

que viña ese comentario? Coñecerá os meus soños? Estaríase mofando de min? 

Quizais gritei en soños algo que el escoitou. Se sabe o dos pesadelos debo ter 

coidado. Podería acusarme de estar igual que daquela, de estar tan enfermo coma 

naqueles terribles días, e entón... non quero imaxinalo. 

-Si, sempre me impresionou o seu realismo- comentei eu, seguíndolle a corrente.  

El permaneceu en silencio uns segundos, coma unha serpe que se para fronte á súa 

vítima xusto antes de afincarlle o envelenado dente. 

-Tes mala cara, deberías ir falar co irmán Anselmo. 

-Tes razón, irmán. Penso que teño algo de febre. 

-Si, o frío e o inverno traen consigo os constipados e as febres. Moitos homes de Deus 

neste mosteiro caeron xa no seu fatídico abrazo. En fin, que teñas un bo día, irmán. 
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Agardei a que se fora e despois entrei no scriptorium, non tiña ningún desexo de ir a 

ver ao irmán Anselmo, así que ignorei o seu consello.  

No scriptorium soamente había outro monxe, o irmán Pedro que, aínda que non sabía 

escribir ben, sabía encadernar. Estaba forrando un libro con pel de cabra. O irmán 

Pedro sempre me espertou unha simpatía particular, está tratando de abandonar o 

mosteiro para irse de misioneiro a América. O abade, que coñece a Fray Bartolomé das 

Casas, prometeulle que faría todo o que estivese na súa man. 

Funme sentar á miña mesa, fedellei no meu caixón ata sacar os meus instrumentos de 

copia, collín a pluma e molleina no tinteiro, coloquei á miña dereita os frascos con 

pigmentos e á miña esquerda unha vella regra de madeira, deixei un calcapapeis sobre 

o pergamiño, previamente alisado pola pedra pómez, para suxeitalo. 

Alí, iluminado pola luz branca do val, que daba a aquela sala a claridade suficiente para 

que os copistas realizasen o seu traballo, comecei a deslizar a pluma sobre o papel, 

trazando liñas de tinta negra que, pouco a pouco, foron intuíndo o debuxo que estaba 

trazando. Era un gravado do Apocalipse de San Xoán, no que se mostraba a Deus 

separando aos xustos dos impuros. Deus aparecía no centro, emanando lóstregos dun 

fulgor prateado. Tiña un libro na man, no que estaban escritas as vidas de tódolos 

homes. 

Aquel sinistro debuxo espertou na miña mente certa amargura filosófica. 

A morte, aquela depredadora da que ninguén lograba fuxir. Pallida mors aequo pulsat 

pede pauperum tabernas, regumque turres. 

O fin dunha vida e o inicio doutra. Canto medo teño pasado reflexionando sobre a 

morte! Canto tempo temendo o destino que, na outra vida, me terá reservado o Xuíz 

Supremo! 
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Cando era novo, o inferno sempre estaba presente. Coma unha lente deforme que 

corrompía tódalas emocións que me chegaban á mente. Aqueles demos sorrintes e 

burlóns que me fitaban dende os cadros, aqueles entes demoníacos que me visitaban 

nos meus pesadelos máis terribles. Esperaríame un horrible suplicio ao outro lado. Un 

primitivo temor asolagaba a miña mente cando pensaba nisto. Calamitosus est animus 

futuri anxius. 

O máis terrible sempre foi a eternidade, a infinda eternidade, o tempo roto nunha eterna 

prolongación da dor. Pensaba na vida dunha persoa, na vida de tódalas persoas dende 

o principio  dos tempos. Todo aquilo era nada (aínda menos!) en comparación coa 

eternidade. A eternidade era sempre e sempre e sempre. E volver a empezar dende o 

primeiro momento. Sen principio nin fin, sen alfa nin omega. O tempo parado e morto, 

un inmenso futuro oco e baleiro. 

Naquela época rezaba a todas horas e as flaxelacións fixeron do meu lombo un mapa 

de cicatrices e chagas. Agora sigo a ter medo (como non telo!) pero cada vez estou 

máis tranquilo porque sei que, cando morra, a miña ánima estará preparada para ser 

acollida no Paraíso.  

Seguín coa miniatura ata que a campá tocou o Angelus anunciando a fin dos traballos 

diarios e o inicio de Tercia. 

Cheguei ata a igrexa, fronte á cal estudaban uns novizos e practicaba un monxe a súa 

lectura. Lavei as mans na pila de pedra e entrei. 

Durante a celebración tocoulle ao irmán Froilán, maese de novizos, ler os salmos. 

Pareceume que o irmán Manuel non me quitaba ollo de enriba. Logo de Tercia, 

seguimos coa misa cantada de Sexta. 
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Á hora de comer senteime xunto ao irmán Afonso, xefe do arquivo, nunha das mesas 

do refectorio. Comemos en silencio uns pratos pouco apetitosos de legumes e verduras 

mentres escoitabamos a ao irmán Manuel ler o Evanxeo de San Mateo. Quedei 

mirando as figuras do púlpito, os animais, as flores e as cabezas anxélicas 

entrelazábanse na pedra de forma que unhas se fundían coas outras.  

Despois de comer retirámonos ás celas para durmir a sesta. Cerca delas, uns obreiros 

dirixidos polo mestre construtor martelaban a pedra con determinación. Un mes, dixera 

o abade, e rematarían as novas celas. 

Na cela, eu mantívenme esperto iluminado pola efémera chama da miña vela. 

O irmán Manuel durmía preto de min. A súa respiración, ritmicamente acompasada 

polo sono, resultábame tremendamente irritante. Era un murmurio demasiado intenso. 

Por un momento, cheguei a pensar que a respiración era intencionadamente alta, que o 

que pretendía con aquela respiración era irritarme. Crin, e aínda creo agora, que o 

irmán Manuel pretendía irritarme con aquel ruído monstruosamente molesto. 

O repique da campá, que anunciaba a chegada de Nona, espertouno do seu sono. Os 

outros monxes foron espertando paulatinamente e espreguizándose para acudir aos 

oficios.  

Un intenso recendo a aceite, provocado pola súa combustión nas teas das paredes, 

inundaba o corredor das celas. 

Baixamos á igrexa en silencio a agardar polo abade, que se encargaba de dirixir os 

rezos. A oración, tranquila e sosegada, pareceu tranquilizar a miña mente por uns 

momentos. 
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Na hora de traballar subín ao scriptorium, onde seguín coa miniatura que estaba 

copiando. Busquei cores claros, dourado para os tronos dos anciáns, branco para as 

súas roupaxes, pateado para o Señor, resaltando os seus trazos por enriba dos das 

demais figuras, e un azul apagado para as ánimas que agardaban o seu veredicto. 

Todas aquelas cores déramas o boticario Anselmo, que os fixera pulverizando plantas 

e mesturándoas con xema de ovo. Unha vez rematado, comecei a decorar a miniatura 

colocando follas moi finas de ouro para darlle relevo e logo bruníndoo cunha púa.  

Seguín coa miniatura ata que a campá anunciou vésperas. 

Camiñei lentamente ata o claustro, onde agardaban os demais monxes. Entramos e 

sentamos en silencio. O coro colleu os misais e comezou a cantar. Logo eu lin unha 

lectura da Biblia, o primeiro capítulo do libro de Xob.  

Logo de vésperas, os monxes dirixímonos ao refectorio, onde comemos unha 

silenciosa cea que consistía nas sobras do mediodía. 

Do refectorio fomos a Completas, durante as cales recei a Deus para que me axudara 

na delicada situación na que me atopo. 

Entón subimos á cela onde, pouco a pouco, os monxes foron conciliando o sono, eu 

durmín moi pouco, uns escasos minutos durante os cales non soñei nada, a medianoite 

a campá repicou anunciando Maitines. 

Camiñamos coas velas a través da escuridade. Alí, cos rostros iluminados pola luz do 

lume, semellabamos unha sinistra procesión. 

A celebración fíxoseme longa e o cansazo pechábame os ollos. Ao meu redor, os 

outros monxes atopábanse na mesma situación de somnolencia ca min. Logo veu 

Laudes e, finalmente, meditación. 
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A medida que se achega a noite, voume entristecendo. Agora, cando xa estou na cela 

preparado para durmir,  a tristeza vólvese angustia.. 

Temo os soños pero, aínda máis que os soños , temo o que poida facer mentres soño. 

E se digo algo, levado polos meus delirios nocturnos? Seguro que o irmán Manuel 

estará coa orella posta para despois atacarme, para usar as miñas palabras na miña 

contra. 

Os meus ollos, cansos pola falta de luz, cérranseme mentres escribo estas liñas. Teño 

un terrible cansazo e dóeme todo o corpo, o simple esforzo de coller a pluma parece 

desgarrarme os músculos. Debo durmir, aínda que non queira facelo. 

Rezo por non ter máis pesadelos esta noite. 

 

12 de Xaneiro  do ano 1533 do Noso Señor. 

Son eu. 

Hoxe vino, vin o rostro do espírito que non ardía a pesar das lapas. E alí recoñecín o 

meu rostro, igual ata no máis mínimo trazo cada engurra , cada mancha. Alí estaba eu. 

E no meu rostro, as miñas faccións debuxaban unha expresión de paz e serenidade 

que non vin no rostro de ningún home vivo. 

Por primeira vez non sentín dor no pesadelo, non sentín medo nin angustia. Soamente 

sentín tranquilidade, coma se aquilo sucedera porque debía suceder. 

Ao espertar escoitei algo, a cela atopábase sumida nas tebras da noite e a miña mente 

aínda cabalgaba entre o soño e a vixilia cando me pareceu escoitar unha voz. 

Era unha voz doce e melodiosa. Un son tan fermoso como deben ser os cantos dos 

anxos no Paraíso. Non escoitei ningunha palabra, soamente un rumor débil e pausado, 

que se meteu na miña cabeza turbándome e marabillándome a partes iguais. 
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Todo o día, a miña mente estivo aferrada á lembranza daquela voz e, aínda que me 

asusta expoñelo por escrito, aínda que tema deixar constancia dun acto de tan 

vergoñenta soberbia, empezo a pensar nos soños coma nunha mensaxe de Deus. 

Se é Deus quen me fala, entón non acado a comprender  qué me pide. 

Quere que salve o mosteiro dalgún perigo?  Quere que impida o incendio que me 

anuncia? Pero entón, por que vin as chamas queimando o mosteiro? Quizais, queira 

que... Non, debo estar tranquilo, teño que pensar con frialdade. A miña mente non pode 

deixarse levar polos camiños da imaxinación, que moitas veces se confunden nas 

sendas da loucura. Non est bonum alicui imaginatore trahi. 

Logo dos pesadelos, a campá repicou anunciando Prima. Vestinme con lentitude, 

sumido en profundas cavilacións. Cando rematei de vestirme soamente quedaba eu na 

cela. 

En canto saímos ao claustro, o frío fixo que se escoitara entre o grupo de monxes un 

rumor de queixas afogadas, de castañolar de dentes e de tremores. Naquel momento 

nevaba con moita suavidade, as folerpas caían silenciosas, debuxando elipses no aire 

antes de precipitarse contra o chan para unirse á capa de neve que xa medía tres 

dedos de grosor. 

Metémonos na igrexa e sentamos, os cantos dos monxes do coro transportaron a miña 

mente a un estado de relativa tranquilidade, aquelas voces graves que ascendían ao 

ceo e facían florecer a espiritualidade nas súas tonalidades fixéronme esquecer o meu 

desacougo por uns momentos.  
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Mentres duraba a celebración os monxes estordegaban inquedos nos seus asentos,  

retorcéndose polo intenso frío que se fundía no corpo coma cen agullas. 

Prima rematou e fun á cela, era a hora de estudo e meditación. Pasei toda a hora 

rogando a Deus, para que disipara as dubidas que atoldaban a miña mente.  

Entón empecei a sentir unha forte dor de cabeza. Naquel estado non puiden acudir a 

máis rezos durante a mañá e quedei na cela. 

A dor seguiu durante varias horas aínda que, mentres esta me atormentaba, non tiven 

conciencia algunha do tempo. Era un suplicio insufrible, coma se me estiveran cocendo 

lentamente o cerebro nunha fogueira. 

Eu movía continuamente a cabeza, fuxindo da pouca luz que entraba e buscando as 

tebras. O máis leve ruído retumbaba na miña mente e avivaba aínda máis a miña 

agonía. Durante aquel tempo, ningunha dúbida, ningún pensamento pasou pola miña 

mente, esta soamente podía centrarse naquela insufrible sensación. 

As xaquecas sempre estaban presentes antes, na época escura que rodeou a miña 

enfermidade, e o feito de ter hoxe unha preocúpame enormemente. Como pensar con 

claridade cando a mente está enferma? 

Baixei a comer ao refectorio. Alí, a luz do mediodía coábase entre as ventás de medio 

punto. Dende os medallóns que decoran a cruzaría da bóveda, as efixies de San Benito 

e San Bernardo parecían observar aos monxes mentres estes comían. 

Un molete de pan, unhas verduras e un vaso de viño formaban a pouco apetitosa 

comida. 

Trala comida subimos ás celas, onde me puxen a estudar un libro, A miña mente fuxía 

continuamente da lectura, pero eu trataba de concentrarme. 
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Fixeime en que o irmán Manuel durmía placidamente. Entón empecei a escoitar, coma 

escoitei onte, o son da súa respiración. Aquel son tan irritante volveu a turbarme.  

Era un simple son de respirar. Primeiro, collía aire, despois, soltábao. Unha e outra vez 

repetía este proceso mecanicamente, un leve rumor que foi gañando en intensidade. 

Un pouco máis forte. E máis, e máis... e máis forte! Empezaba a ser verdadeiramente 

molesto e tapei as orellas coas mans. Pero, oh, nada podía impedir que escoitara ese 

ruído! Entón aumentou máis, atravesándome a carne e o oso da man para chegar ao 

meu oído. Máis forte! O ruído era enxordecedor, semellaba que caían os muros do 

mosteiro. E aínda máis! Tódolos sons que realizaba o corpo de Manuel creceron en 

intensidade. O movemento do seu peito, o latir do seu corazón, os pequenos 

movementos que realizaba no seu xergón,, o costume que tiña de lamber os beizos 

mentres durmía. Todo aquilo era monstruosamente ruidoso, tanto que pensei que non 

podería soportalo! E aínda ascendía! Como era posible que os outros monxes non 

escoitaran? Apertei as mans con tanta forza que pensei que me ían a estalar. Aínda 

máis ruído!  A cabeza volveu a doerme, a doerme moito. Crin volverme tolo. E máis, e 

máis forte, e...entón, preso da desesperación, golpeei co puño a parede da cela. Tras 

do golpe, o ruído cesou. 

Mirei a man, estaba desfeita. Tiña  a pel levantada e unhas manchas moradas en torno 

aos cotobelos. Un fino fío de sangue corría entre os meus dedos ata gotear no chan.  

Mirei ao meu redor con preocupación, pero non había ningún monxe esperto. Grazas a 

Deus, ninguén presenciara o meu violento golpe. 

Tiña unhas vendas gardadas baixo o xergón, así que collinas e ateinas en torno ao 

dorso da man. Logo ocultei a ferida e as vendas delatoras dentro da manga da miña 

túnica. 
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Os oficios relixiosos continuaron con Nona. As gripes e os catarros privaran da súa 

asistencia a uns cantos monxes, polo que a igrexa se vía moi baleira. O abade Lope 

achegóuseme ao acabar os oficios. 

-Bos días, irmán. Teño que pedirche un favor. O irmán Anselmo, encargado das tarefas 

da botica, está moi atarefado atendendo aos monxes do mosteiro, pois varios son os 

que caeron enfermos pola gripe e por catarros. Se non che importa, gustaríame que 

atendeses  a un peregrino que chegou hoxe e que agarda na capela de San Salvador, 

pois non se atopa con forzas para chegar á hospedaría. Creo lembrar que ti sabías 

algo de medicina.  

-Non será un problema, irmán- dixen eu, feliz ante a simple perspectiva de poder 

abandonar o mosteiro por unhas horas.  

-Moitas grazas, irmán. O peregrino ten chagas e feridas de camiñar. Nada serio –o 

abade tendeume unha chave grande e oxidada- aquí tes, é a chave da botica. Colle o 

que consideres necesario.  

Saín aos terreos do mosteiro. Alí, algúns monxes, a maior parte conversos, traballaban 

na horta. Polo camiño cruceime con un monxe que se dirixía á despensa cun carro 

cargado de trigo. 

Aquel enorme montón fíxome pensar nos campesiños. Como poden soportar o abuso 

dos mosteiros? Algunha vez un campesiño chega ao mosteiro para protestar ou para 

queixarse. Pero, nada máis ver a cavernosa construción, as labirínticas estancias e os 

angostos corredores séntese intimidado. En canto chegan os monxes coa súa pel 

pálida, o seu exquisito vocabulario e o seu aire cerimonial, o campesiño volve coa 

humillación gravada na fronte.  

Dirixinme a unha pequena casucha de pedra de enormes ventás. 
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Abrín a porta usando a chave que me dera o abade. Era unha dependencia moi ben 

iluminada, con abundantes estantes de madeiras de castaño nas paredes. Sobre estes 

había varios libros, alambiques de destilación, frascos con estraños líquidos dentro, 

trapos, toallas e caldeiros . Unha porta entreaberta conducía ao herbario.  

Tiña xa unhas plantas en mente, pero o irmán Anselmo ensinárame a buscar sempre 

nos libros, así que collín un tratado de medicina, era De historia Plantarum, de 

Teofrasto.  

Fun ao herbario e collín romeiro e carqueixa. Pulvericeinos nun morteiro e logo diluínas 

en auga salgada. Gardeino todo nun frasco, onde tamén engadín unhas gotas dun 

líquido branco e pastoso, era a sabia dunha árbore de grandes propiedades curativas 

que o irmán Anselmo comprara a un mercador que viña de América. Entón metín o 

frasco nunha faldriqueira, onde tamén gardei unha toalla, previamente queimada preto 

da cheminea. 

 

 

A néboa matutina disiparase e agora todo o val estaba bañado por unha luz limpa e 

clara que fería nos ollos e daba a toda a paisaxe un aura particular. 

Cando camiñaba ata a capela de San Salvador, tiven unha sensación marabillosa.  

Imaxinei que seguía camiñando lonxe, lonxe da capela, lonxe de Samos e de todo o 

coñecido (aínda máis lonxe!) a un lugar a onde ninguén antes ca min chegara, e unha 

vez alí, seguiría camiñando. Sen embargo, parece que me acostumo a estar pechado. 

Coma un can que non pode sobrevivir sen os coidados do seu amo, eu non sobreviviría 

fóra dos seus muros. 
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Por iso a min, a diferenza de aos demais monxes, gústame atender aos peregrinos. 

Eles son a miña ponte co mundo exterior. Agardo a súa chegada para saber que aínda 

queda algo aí fóra, que non todo o mundo está pechado entre muros de pedra.  

Camiñaba penosamente entre a neve. A cada paso que daba, fundía os pes naquel 

manto branco, e provocábame  un frío que ascendía pola miña perna coma un refoleo 

de aire xeado. As mans, coas que me aferraba á túnica, tremían violentamente. Os 

invernos sempre son fríos neste val, pero non recordo ter visto nunca un inverno tan 

duro coma este En canto cheguei á capela do ciprés metinme dentro rapidamente para 

fuxir do frío, aínda que a pequena estancia, quentada soamente pola chama moribunda 

dunhas teas que iluminaban coa súa luz espectral os murais das paredes, apenas era 

más quente que o que agardaba no exterior. 

Alí, sentado nun dos bancos de pedra, agardaba un home coa cabeza fundida entre os 

ombros. Era alto e delgado, case esquelético, tiña a cara avermellada, os ollos verdes 

e diminutos, o pelo sucio e alborotado, a barba larga e as orellas cubertas de frieiras. 

Unha ferida coagulada cruzáballe dende o nariz ata a pálpebra dereita, lixeiramente 

deforme. Vestía coa túnica de peregrino, feita  de farrapos e con abundantes manchas 

de barro. Apoiábase nun bastón e levaba unha cabaza repleta de auga. 

-Bos días –o peregrino levantou a cabeza con lentitude, como si lle doera ao xirar o 

pescozo. 

-Deus te bendiga –contestei eu- Que tal se encontra? Vexo que ten feridas no corpo 

causadas polo camiño e o frío. Non se preocupe, aquí teño todo o que necesita. 
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Abrín o frasco e humedecín a toalla no líquido. Freteille os pés, que estaban cheos de 

feridas e mazaduras, logo as pernas e as mans. Polos movementos do corpo do home, 

notei que lle provocaban dor. 

-Xa lle queda pouco para chegar a Santiago –dixen eu. 

-Non, realmente veño de volta... xa estiven en Santiago –respondeu el 

-Xa completou a viaxe? 

-Si. Xa vin a catedral Unha marabilla. Veño dende Triacastela e non vira nada 

semellante en toda a viaxe –o home tomou aire e fixo un pequeno descanso antes de 

seguir- O pórtico... Como pode un home facer tales figuras na dura pedra? Toda a 

Biblia, toda a palabra de Deus quedou gravada no Pórtico. Un home capaz de facer 

semellante obra de arte soamente pode estar inspirado por Deus- dixo o peregrino, sen 

conter a emoción.. 

-Eu nunca estiven alí, pero din que as figuras parecen reais, din que parecen falar. 

-Por suposto que falan. Non coma nós falamos agora, pero falan. 

Seguín aplicando remedios e atribuín aquela frase aos delirios dun home ferido. 

-Falan, crávanche os seus ollos cheos de vida e fítante con atención. Eses condenados 

que sofren terribles castigos e eses homes puros que se salvan, os anciáns, os 

profetas, os anxos e arcanxos, os apóstolos e o propio Deus. Todos murmuran o 

mesmo “preparádevos, porque se achega o Reino de Deus” “Velade, pois pronto 

chegará o amo da casa” –fixo unha pausa e logo seguiu falando- Avísannos, avísannos 

de que xa queda pouco: “Escoitade ao Señor” -murmuran os seus beizos de pedra -

“Deixade que vos marque o camiño” 
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Eu mirábao con moita atención e o peregrino pareceu avergoñarse: 

-Por suposto, é o que eu penso. Non pretendo dar sermóns de relixión a un monxe... 

Logo o home volveu falar: 

-Non se preocupe. Sempre resulta interesante escoitar aos demais falar sobre Deus.  

- E que lle levou a facer o camiño de Santiago? 

-O meu irmán morreu o ano pasado. Sempre levou unha vida... ben, xa me 

entende, unha vida pouco cristiá. Agora fago o camiño por el, para purgar os seus 

pecados –calou uns momentos, logo tratou de cambiar de tema- Estas pinturas 

son unha marabilla –dixo sinalando os murais das paredes da capela. 

Quedei mirando para eles, eran uns murais nos que se mostraba a Xerusalén 

Celeste. 

-A Xerusalén Celeste... Supoño que todo xira sempre en torno á outra vida –

reflexionou el en voz alta. 

Eu levanteime e fun ata a porta. 

-Ten vostede intención de visitar o mosteiro? Normalmente os peregrinos que 

pasan por aquí van a ver as reliquias de Santa Basilisa e de San Xulián. Ademais, 

está a cruz do abade Brandila, que ten dúas lascas da sagrada Lignum Crucis, coa 

que crucificaron ao Noso Señor. 

-Non, non creo. Sinto desexos de volver a casa e non me encontro con folgos. En 

fin, moitas grazas polos seus coidados. 

-Que Deus sexa contigo –dixen eu mentres pechaba a porta. 
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Atardecía cando saín da capela. A luz do sol, que asomaba timidamente entre as 

nubes, descompoñíase nunha gama de cores rosadas que reverberaban na neve 

e sumían o val nunha fonda melancolía. Aquel Samos nevado, tinguido polas 

sombras que proxectaba o sangrante crepúsculo, parecía irradiar unha sensación 

de profunda paz. Nas pólas dos carballos , retortas e espidas, goteaba a auga do 

desxeo. 

Ao lonxe, o mosteiro de Samos semelloume máis idílico ca nunca. Aquela paisaxe 

tan fermosa, aquel locus amoenus invernal parecía murmurar “Nada malo pode 

ocorrer aquí, nada malo pode gardar este templo”. Entón sentín unha descarga 

pracenteira na miña mente, unha corrente cálida e suave que, por uns instantes, 

me percorreu todo o corpo. Por primeira vez en moitos anos, fun feliz. Apenas un 

instante, unha lapexada  fútil que se esvaeceu no aire tan pronto coma estivo alí, 

pero alí estivo. 

Mentres camiñaba pensei nos campesiños. Son tan semellantes a nós, e sen 

embargo eles son libres. Porque eles buscan a Deus a través dun camiño e, cando 

este acaba, senten que xa o atoparon e poden volver coa súa vida. Pero, ai! de 

nós, os monxes! A nosa peregrinación si que é extenuante, pois dura toda unha 

vida, sen volver nunca coas cousas que abandonamos atrás.  

A campá do mosteiro rompeu o silencio do val anunciando Vésperas. 

Cheguei á igrexa tremelicando de frío. Durante a celebración, non puiden evitar 

fixarme en que o irmán Manuel mantiña unha silenciosa conversa co irmán 

Anselmo. De cando en cando, desviaban a mirada cara min con disimulo. 

Mantiveron esta actitude ata que foron reprobados polo abade e tiveron que calar. 
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Ao acabar a celebración dirixímonos ao refectorio. Lavei as mans na pila da 

entrada e logo funme sentar. Ceamos un caldo frío e pastoso que me fixo perder o 

apetito, tan só comín o molete de pan. Mentres comíamos o irmán Ambrosio lía no 

púlpito a narración da vida de Santa Basilisa.  

Logo chegou a hora de Completas, na cal lemos salmos e outras partes de Biblia, 

cantamos cánticos e meditamos. Esta celebración, que normalmente reconforta 

corpo e mente, apenas puido arredarme das miñas meditacións. 

Despois era a hora de subir á cela, mais eu quedei un anaco no claustro, 

reflexionando sobre o que me pasara durante o día. 

As sombras dos arcos de medio punto caían sobre o claustro. Detívenme a 

observar os relevos dos capiteis. Había imaxes do inferno e do ceo, pero, 

principalmente, motivos vexetais e animais. Omnis ars naturae imitatio est.  

Entón oín o seu rumor. O peregrino tiña razón, as figuras falaban: “Velade, pois 

pronto chegará o amo da casa” dicían aquelas imaxes de pedra. “Escoita a Deus” 

dicían. Quedei mirando aos condenados do inferno “Escoita a Deus” murmuraban. 

Logo subín á cama e, escusándome por unhas dores, non acudín a Maitines nin a 

Laudes.  

Medo. Esa é a palabra que mellor expresa os meus sentimentos agora mesmo. Medo a 

todo. Son soamente soños ou son algo máis? Que significan estas visións? E a 

pregunta máis terrible de todas, a que non me atrevo a formular sen que un arrepío me 

percorra o corpo. Estarei volvendo a enfermar? 

 

 

 

 



1º PREMIO NA MODALIDADE DE CONTO 
 

22 

Sen embargo, se finalmente resulta que os soños non son outra cousa que unha 

profecía, que son unha revelación que Deus me manda dende o ceo... Que ousadía 

non telos en conta! Á miña mente ven a obra d de A visión de Wettino, que fai un ano 

copiei. Non estaba entre os condenados o bispo Andalemo, por non dar creto a unha 

revelación divina, por tomala por unha loucura. Non cometerei eu o mesmo erro ca el. 

Initium sapienciae timor Domini.  

13 de Xaneiro do ano 1533 do Noso Señor. 

 

Agora entendo, agora vexo. Como puiden albergar aquelas dúbidas na miña 

mente? Como puiden estar tan cego? Aures habent, e non audient.  

Tratarei de non deixarme levar pola comprensible euforia que, nestes momentos, 

abouba a miña mente. Tratarei de poñer por escrito nestas páxinas todo o que 

sucedeu durante este último día. 

 Espertei cedo, xa cunha marabillosa sensación. Non tiven pesadelos, non 

soamente iso, dinme conta de que nunca os tivera. Que arrepentido me sinto de 

ter manchado as outras páxinas deste diario laiándome dunha dita tan enorme 

como é a capacidade de ter eses soños. Un don reservado a moi poucos sobre a 

terra. 

Achábame eu, coma sempre, no scriptorium. Observaba con atención o lume, que 

devoraba a estancia e a todos os presentes nela. Entonces as chamas 

alcanzáronme e comezaron a roerme o corpo sen que eu sentira dor algunha. 

Durante uns minutos vin o lume sobre min, sen que eu percibira ningunha 

sensación, sumido nun profundo letargo. 
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De repente todo escureceu por uns momentos. Logo, unha luz branca comezou a 

titilar ao fondo daquel mar de tebras. Entón a miña conciencia (a miña alma?) libre 

da súa prisión de carne, ascendeu presa dunha atracción febril, cunha sensación 

de profundo goce, de liberdade. Acercándome a aquela luz cada vez máis, cada 

vez máis... 

Espertei bruscamente, co recordo do soño aínda fixo na miña mente.  

Que podía significar? Sentei sobre o xergón e fiquei alí, sumido nos meus 

pensamentos. Cando chegou a hora de baixar a Prima, escuseime por unha dor 

de cabeza e quedei na cela. Ao dicir isto o irmán Manuel miroume cuns ollos 

cargados de inquietude, pero non dixo nada. 

Canto reflexionei naquela cela! Seguín ignorando a campá, que chamaba a outros 

oficios relixiosos. Sería inútil poñer por escrito as moitas ideas que me asaltaron, 

as moitas cábalas que fixen ou a moitas veces que cambiei de parecer. E todo por 

negarme a recoñecer o que agora acepto con toda claridade. Que, o que Deus me 

pedía a través dos soños, era que os monxes debían morrer.  

Si, así é e así o escribo, sen que unha lixeira dúbida me faga tremer o pulso. 

Como non o vin antes? Como ía querer Deus salvar a aqueles monxes? Homes 

que se apoiaban na palabra de Deus para desatar os seus vicios. Homes que 

esqueceron a mensaxe de Deus (se algunha vez a coñeceron) 

Pero daquela eu ignoraba esta verdade tan absoluta e, preso das dúbidas, 

suplicaba a Deus para que me guiara, para que me levara polo camiño que me 

trazara. 
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Os monxes volveron á cela para estudar. Ao pouco fóronse, a campá repicou 

varias veces e volveron para durmir a sesta. Xa comeran? Tanto tempo pasara? 

Logo a campá chamou a Nona. Varias horas que non foron para min máis que 

febril desesperación. 

A angustia que me acompañou durante aqueles momentos de desacougo estaba 

volvéndome tolo. A miña cabeza estaba a piques de estoupar da tensión. 

Lanceime ao chan de xeonllos, coas mans tan apertadas que as uñas se me 

fundiron na carne, suplicando a Deus un sinal, pero nada pasaba e a cela seguía 

en calma.  

Aquel lugar asfixiábame. Aqueles muros de pedra non me deixaban pensar con 

claridade. O silencio era tan profundo coma o dunha tumba. Decidín, tras meditalo 

moito, que visitaría a igrexa de noite. Alí, na casa de Deus, en soidade con El, quizais 

todo fora máis simple. 

O irmán Anselmo subiu verme e levoume á cela dos monxes enfermos “Perfecto –

pensei daquela- así será máis fácil a fuxida” Alí había soamente dous monxes, 

enfermos de gripe. 

  Unha hora despois oín pasos nas escaleiras. Agardei ata que houbera silencio total. 

Logo seguín agardando. As horas pasaban sen que eu tivera noción do tempo que 

transcorría. Os ruídos da noite apagáranse facía moito cando, co sixilo dun gato, me 

levantei. 

Que silenciosos eran os meus pasos! Ninguén podería terme oído! Pasei case 

media hora para percorrer uns poucos metros. Cando estiven lonxe das celas 

camiñei máis rápido, pero as miñas pisadas seguían sen perturbar o silencio dos 

corredores.  
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Nas paredes ardían as teas. San Xulián de Samos nunca se queda escuro, pois os 

monxes sabemos que a escuridade é o refuxio do Maligno. O irmán Gabriel 

encárgase de deixar acesas as luces durante a noite. 

Entón baixei con lentitude pola escaleira que levaba á igrexa. Abrín a porta con  

coidado 

Envolta no manto de tebras que tende a noite, a igrexa presentaba un aspecto 

ameazador. Tan só a lámpada de cera que sostiñan as miñas mans botaba algo 

de luz sobre aquela inmensidade escura. O tremor das miñas mans facía que a 

chama se axitara inqueda, trazando un sinistro baile de sombras. As figuras dos 

santos e dos mártires, ante aquela luz feble, adquirían acenos ameazantes e 

mesmo diabólicos. A noite, o berce dos medos, das tentacións e do Maligno. 

Camiñei lentamente e fun sentar ao banco, alí mirei ao altar fixamente cos ollos 

cargados de desesperación. Entón tratei de meditar, de unirme espiritualmente a 

Deus. 

Polo menos levaba alí unha hora cando vin unha figura escura aparecer entre as 

sombras da igrexa. Era un pequeno paxaro que planaba sobre min, trazando 

círculos ao tempo que descendía entre melódicas grallas. Era un pequeno corvo, 

negro coma o acibeche, con brancos copos de neve caídos sobre o seu lombo. 

Estendeu as súas patas e pousouse no meu ombro, logo agarroume a túnica, 

mordendo timidamente o seu tecido.  
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Resulta tan difícil explicalo... Porque o importante daquel momento non foi o corvo, 

senón o que sucedía dentro de min. En si, o corvo non ten ningunha importancia. Non 

deixa de ser un símbolo, a ave máis sagrada para os beneditinos, a ave que salvara a 

vida a San Benito de Nursia e que veu para destapar o velo de tebras que me cubría os 

ollos. 

Como poderían as palabras expresar o torrente de sensacións que asaltaron a miña 

mente? ¿Como poderían as palabras (simple invento humano e, por tanto, imperfecto)  

expresar a graza divina que naqueles momentos sentín?  

Foi unha revelación. Non sei como, pero aquel paxaro fíxome ver. 

Non hai dúbidas xa na miña mente. Sei o que debo facer, Deus guioume e é Deus o 

que, a través de min, actúa. Quen son eu para xulgar os seus designios? Quen son eu 

para desoír as súas ordes? Non é o meu labor determinar a culpabilidade ou inocencia 

dos meus irmáns, non son eu o responsable da súa morte e, polo tanto, non teño que 

xustificala. Que blasfemia sería buscar o motivo polo que actúa o Señor! Iso soamente 

lle corresponde a El. 

Deus faloume a través dos soños, deume as súas ordes coma un rumor 

omnipresente. Dende que empezaron os pesadelos non deixei de oílo e mañá, por 

fin, executarase a súa divina sentenza. Mañá todo cesará e, coa alma limpa, irei 

reunirme con Deus. 
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Volvín ao mosteiro preso de xúbilo. Xa non había dúbidas na miña mente, xa sabía 

o que facer! Deus elixírame a min. Quen era eu para cuestionarme o destino 

daqueles homes? Todos deben morrer. Todos estes monxes que dormen ao meu 

carón agardando, sen sabelo, a que mañá, antes do amencer, o lume purificador 

limpe as súas almas enfermas. O lume, o elemento que descansa nas entrañas do 

mundo para castigar aos homes que non escoitan a Deus “Porque Xehová, o teu 

Deus, e lume consumidor, Deus celoso” 

Igual de seguro estou agora, que me dispoño  a escribir as últimas palabras deste 

diario, que me serviu de confidente durante moitos anos. Non sinto morriña polo que 

deixo, senón euforia polo que me espera. Unha vez remate de escribir, deixarei o diario 

na cela, onde agardará pola chegada das chamas.  Aínda que, se Deus quixera, 

gustaríame que o diario sobrevivira para que todos foran conscientes de que a miña 

motivación nunca foi a loucura. Logo sairei da cela e camiñarei, cunha lámpada de 

aceite na man, cara a botica. Aínda teño a chave que me deu o abade, e usareina para 

sacar de alí todas as plantas que atope. Logo colocareinas fronte á porta da licoreira 

onde, coa chama da lámpada, as queimarei. O lume calcinará a porta de madeira e 

entrará en contacto cos líquidos inflamables do interior da licoreira. En poucos 

segundos, unha explosión chameante estenderase polo mosteiro. Non sei que ocorrerá 

despois. Salvarase algún monxe? Sinto pena polo irmán Pedro ou polo abade, pero 

non vou decidir eu sobre a súa vida, que Deus elixa a quen salva e a quen condena, eu 

lávome as mans. 

Nobis adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. 
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Ao abade xeral da Congregación de Valladolid,  

Fray Alonso de Toro .  

Monasterio de San Benito el Real deValladolid 

 

 

Venerable e devoto padre abade  do mosteiro de San Benito el Real de 

Valladolid. 

Sabede  que encontrándome cerca da morte e pola fidelidade que sempre vos 

tiven, quero dar conta a vosa  mercé  dun diario de fará dez anos coa confesión 

dun  noso irmán referente ás circunstancias  que tiveron o mal sino de rematar 

no desgraciado  incendio que queimou a nosa abadía. 

O nome do noso irmán que escribiu o diario manterase oculto pois non 

estaría ben que tan aciagos  feitos  mancharan a súa nobre estirpe. 

Sabede que,  entendendo o prexuízo que este manuscrito puidera causar aos 

nosos irmáns , decidín ocultar a súa  mercé esta confesión no seu momento máis 

agora non quero que me alcance a morte con tan pesada carga. 

Sabede  que quen escribiu este manuscrito ben dunha nobre liñaxe. Sendo  

irmán menor e tendo falecido os seus pais , que en santa gloria estean o 

reverendísimo abade Juan de Estella decidiu acollelo  no noso mosteiro, sendo 

difíciles  os primeiros anos deste irmán noso  , albergou  escuros pensamentos 

cara aos seus irmáns. 

Sabede  que un día, atopándome eu fronte ao scriptorium, comecei a oír 

berros. Acercándome, vin que o maese de novicios rifaba con intensidade ao  

rapaz por sucesos que carecían de importancia. O  rapaz saíu  de alí fuxindo e o 

maese tomou  a fatal decisión de seguilo. Cando o maese o agarrou polas costas 
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, o rapaz  empurrouno facendo caer o seu corpo  escaleiras abaixo ata chegar  o 

seu falecemento dun golpe na cabeza. Sentíndose atemorizado, o novizo 

emprendeu fuxida cara a   cela. 

E por ser eu a única  testemuña  dos feitos , apresuradamente acudín  á casa 

do venerable abade. E logo , cumprindo coa miña  obrigación, relateille os feitos. 

El suplicábame  e pedíame  por mercé que calase en torno ao que acababa de 

ver e apelou á fidelidade que lle debía para manter en secreto os sucesos. 

Eu demandeille que meditara  a súa  decisión, pero o abade mantívose firme  e 

eu aceptei  manter silencio sobre o suceso. Recoñecendo agora  a miña falta. 

Entendo que me debería haber negado, mais no se poden emendar os erros 

pasados Menda temporis elapsi non licet 

Finxindo  o novizo que no sabía nada do  suceso, a súa  aparente 

tranquilidade fixo que me arrepentise  da  miña  decisión. Algúns monxes, 

intuíndo o que pasara, comezaron a evitalo. Esta época, na que sufría po  lo 

desprezo que lle gardaban  os nosos irmáns , é  á que se refire con “aqueles 

días”. 

Sen embargo, pasados uns años, o noso irmán cambiou , visto isto polos 

nosos irmáns acordouse que seguise  no mosteiro.  

Días antes do  suceso, temendo que o noso irmán puidese ter enfermado de 

novo ,o  irmán Manuel informoume que o vira manter estrañas conversacións en 

soidade  e de que o vía nervioso por asuntos sen importancia. Por temor a que 

fose  algo malo, decidín falar certo día con el . Ao  amañecer dese día, o noso 

mosteiro xa perecera baixo  o lume. 
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Se pasou este diario ao meu poder foi porque  recollín os restos do arquivo e 

os poucos documentos  que sobreviviron ao lume entre os que se atopaba o 

diario. 

 Envío dito  manuscrito a súa  mercé, para que faga con el o  que teña  a ben. 

Aínda que eu rógovos e encargo que non deades  coñecemento destes feitos, 

pois de nada serven xa. Non est bonum tempus elapsum reminiscere 

 

Noso  Señor a  súa  reverendísima e moi  magnífica persoa garde e acrecente.  

De Samos a 14 de Abril. 

Servidor de Vosa  Señoría.O abade de Samos. Fray Lope de Barreira.  

 


