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1 Mercurio Británico é o pseudónimo tras o que se agochou Joseph
Hall para a publicación deste libro.

No que concirne ao extenso corpo de notas da presente edición, cabe
sinalar que, de non se indicar o contrario coas siglas N. do A., a nota
será do tradutor. Naqueles casos nos que os comentarios de Hall merezan
algunha explicación, esta irá precedida de N. do T.
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Mercurio Británico
dedícalle humildemente o seu «Mundo»
ao moi honorable señor,
tanto pola súa virtude coma polo egrexio
esplendor da súa liñaxe,
Henrique
Conde de Huntingdon2

2 Henry Hastings (Ashby-de-la-Zouch, 1586-1643), 5º conde de Huntingdon, foi un famoso líder do puritanismo e mecenas literario inglés.
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Saúdo ao lector

Sen agardalo, amigo lector, e sen que tempestade ningunha te empurrase, sen que o continuo bambeo do mar
te esgotase e mesmo sen o pulo do vento e das velas,
acabas de chegar a un novo mundo. Nel, logo de obteres
un correcto coñecemento da súa extensión xeográfica, a
localización das súas rexións, os modo e costumes dos
seus pobos e, en definitiva, a súa fasquía e condición, recoñecerás talmente a traza deste vello mundo noso: aínda
que o vexas distinto, coidarás que é igual. Quizais chegues
a pensar que o noso decrépito mundo pariu un fillo semellante a el en todo, pois acotío a descendencia reproduce a
natureza do proxenitor dun xeito sorprendente, segundo
nos aprende a experiencia, e tamén o poeta:
O zume que verdea nas follas vén das raíces;
e coa semente, o carácter dos pais pasa aos fillos3 .
Pero a idea de que o noso mundo procrease, sendo
como é un ancián, non xa de 60 anos senón máis ben de
3 Cita do poeta italiano Battista Spagnoli (Mantua, 1447-1516), tamén coñecido como Battista Mantovano, ou, simplemente, Il Mantovano. Na Europa do seu tempo, escribiu un importante número de reputadas obras en verso latino de contido relixioso. Estes dous versos forman
a conclusión da súa terceira Sylva, dedicada a Federico III da Montefeltro (Gubbio, 1422-Ferrara, 1482), duque de Urbino, con ocasión do
casamento dunha das súas fillas.
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6.0004 , afástase en extremo de toda razón e ciencia: acaso
se o mundo estivo dotado algunha vez de facultades xeradoras, non as debeu exercer nos seus anos máis vizosos
para producir fillos? Se isto fose así, os seus descendentes,
que levarían xa tempo sendo adultos, puideron propagar
a especie servíndose da mesma capacidade, motivo polo
cal este proceso xenerativo chegaría a uns niveis, se non
inconmensurables, altos; e existirían tantos mundos –uns
máis novos, outros máis vellos–, que ningún Alexandre
desexaría mundos para conquistar, pois serían os mundos os que desexarían Alexandres que os conquistasen5 .
Polo que a min respecta, considero que este mundo
que agora contemplas como novo, é o mesmo ca o que
os platónicos soñaron hai ben séculos, e que os homes
antigos denominaron «Mundo Invisible» e «Imaxe do
Mundo». Pero se examinas de maneira cabal cada unha
das súas rexións e o seu contorno, se observas con tento,
acabarás por dicir que estás a ollar a auténtica, a viva
4 Na tradición cristiá, a idade do planeta Terra estimábase, segundo
diferentes cálculos baseados en diversas versións da Biblia, en 4.000 ou
6.000 anos.
5 Alusión ao conquistador e rei macedonio Alexandre Magno (Pella,
356-Babilonia, 323 AEC). Como anécdota, adóitase contar que chorou
cando viu o progreso das conquistas do seu pai, Filipo II (382-336 AEC),
laiándose de que non lle ía deixar ningún territorio para subxugar; outros prefiren contar que chorou cando pensou que chegara á fin das
súas propias conquistas. Secasí, o relato non ten base nas fontes antigas: a súa popularidade entre as persoas europeas cultas débese probablemente a que foi recollido polo teólogo protestante francés Xoán
Calvino (Noyon, 1509-Xenebra, 1564), quen quizais errou ao interpretar
unha pasaxe do escritor grego Plutarco (Queronea, c. 46-Delfos, 120):
no capítulo 4 do seu tratado filosófico De tranquillitate animi («Sobre
a tranquilidade do espírito»), relata como Alexandre chorou ao escoitar o seu amigo Anaxarco dicir que o número de mundos existentes é
infindo; cando lle preguntaron por que choraba, Alexandre respondeu
que, se existían infindos mundos, era unha mágoa que os gregos aínda
non desen acabado de conquistar tan só un.

12

imaxe e a svÔnoyic6 deste mundo no que moramos. E tras
permanecer oculto ao xénero humano durante tantos séculos, ofrécese agora á nosa vista grazas ao enxeño e ao
labor deste autor: aparece diante dos nosos ollos por medio de a saber que truco óptico ou máxico, e nesta obra
queda ao descuberto por primeira vez.
Resúltame sorprendente o feito de que este novo orbe
e o seu revelador sufrisen, pola forza, unha fortuna ben
parella: apenas acabados de nacer, ambos os dous foron
relegados polo seu pai ás tebras; ambos viron como o seu
proxenitor lles negaba a luz, cousa que ambos acadarían
por outras vías. Ningún Titán7 iluminou aquel mundo:
tan pronto como foi creado, foi agochado; e non tiña esperanzas nin expectativas de xamais ver a luz se non fose
polo enxeño do seu autor. Este brillante libro seu puido
xa antes desvelar aquel escuro mundo, con tal de que o
autor reclamase para si a luz que, tamén a el, lle estaba
vedada. Xa que logo, hai tempo que puidemos ter coñecemento daquel mundo, mais esta obra non viu a luz até
hoxe. Ah, pero o seu autor –e explorador dese mundo
descoñecido– díxolles adeus ás Musas, que antano cultivara con excelencia, para se dedicar á teoloxía. Agora
consagra o seu tempo a ela, e despreza esta e algunhas
outras creacións literarias súas, téndoas por superficiais e
vas. Así, non houbo súplica que o convencese para permitir a súa publicación. Escusouse no feito de que escribira
algunhas obras coma esta nos seus anos de mozo e durante as temporadas de ocio académico, como exercicio e
6 Léase

«sínopsis». Significa «sinopse», «visión de conxunto».
mitoloxía grega, os Titáns formaban a primeira xeración de deuses, nacidos da unión de Urano (o Ceo) e Xea (a Terra). Urano, temendo
que algún deles o destronase, pechounos a todos baixo terra. Algúns dos
descendentes destes primeiros deuses son chamados tamén Titáns, por
extensión; entre eles, Helios, o Sol.
7 Na
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divertimento persoal, e que agora as rexeitaba e repudiaba como pasatempos inútiles, considerando indigno que
chegasen a ollos do público asinadas co seu nome.
Por todo isto, aconteceu que esta obra, tan exquisita
e amena como é, se mantivo envolta en tebras durante moito tempo, apreixada sen merecelo polas cadeas da
néboa, razón pola cal os literatos do mundo dela nada
souberon. E así foi até que eu, a quen o propio autor
trataba como amigo íntimo en virtude da súa marabillosa bondade, me compadecín da desventura que estaba
a correr unha fermosísima creación, produto dunha feliz
inspiración: busquei e intentei, con todos os medios e argumentos que tiña ao meu alcance, ceibar esta obra, conseguir para ela a liberdade e a luz. Pero axiña tiven ben
claro que o ánimo do seu autor era firme e inamovible,
de xeito que ningunha petición, razón ou persuasión dos
seus amigos farían variar o seu parecer. Así, véndome xa
sen esperanzas de que este novo mundo fose descuberto
polo noso, estimei preferible arredarme das sagradas leis
da amizade, antes de que os honestos eruditos de todo
o mundo se visen privados para sempre do gustosísimo
froito deste autor e dun gratísimo pracer.
Xa que logo, a fin de ofrecer a todos os estudosos a
oportunidade de probar a mesma dozura que eu xa degustara, tomei a determinación de compartir cos demais
o que antes fora só meu. Mais pasou moito tempo antes de me atrever a dar o paso, fun preso da indecisión;
non só porque me parecía unha empresa atrevida, senón
tamén porque temía, como era lóxico, lanzar unha ofensa sobre un home a quen quería moito e cuxa amizade
sempre considerara importante para min. Pero, ao cabo, vencido e engaiolado pola beleza do proxecto, coidei
que aquilo non podía redundar no dano ou na deshonra
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do autor, senón, pola contra, no aumento da súa sona
e reputación; e, maiormente, de seguro había ser útil e
pracenteiro para a República das Letras. Así as cousas,
non fun quen de me conter e, desbotando toda dúbida,
liberei da miña custodia o exemplar desta obra que se
me confiara no nome da nosa amizade e entregueino ao
prelo.
Por fin, dese modo, grazas ao meu coido e dilixencia
–e non sen certa demora–, ábrese diante de ti, lector, un
Novo Orbe durante moito tempo recluído e encerrado.
Como pago deste favor, só che pido, só che prego... unha
cousa: se che resultase grato e ameno, ten a bondade de
interceder por min perante o autor –temo e sospeito que
non o tomará ben–, co fin de que calme os seus ánimos
e non cometa ningunha inxustiza comigo habida conta da
miña deslealdade para con el; fai que razoe cabalmente
e interprete o que fixen á luz da benevolencia, de modo
que non perda o seu habitual aprecio por min.
Adeus, e que goces do Novo Mundo que estás a piques
de contemplar.
William Knight8

8 William Knight foi un teólogo inglés, contemporáneo de Hall, co cal
este mantiña unha relación de amizade.
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OCASIÓN DA VIAXE
e
ProparasvkeÔasvma

9

Ben saben os membros da nosa Universidade10 que hai
tempo eu tiven trato con estranxeiros de toda procedencia, e abondoso testemuño diso existe, aínda hoxe, nos
seus libros fili¸tikoi11 e nas súas cartas. Non sei se me
impulsou a facer tal cousa aquilo que di Homero,
präc gr Diìc eÊsvin pantec

12
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ou se todo se debeu, máis ben, ao carácter daquelas persoas e ao agasalleiro trato que me dispensaron, así como
á innata sede e degoiro do meu espírito, xurdido dun extremo afán por aprender: en efecto, non é posible que
pasase por alto nada digno de salientar –con independencia de onde acontecese– pois dende sempre fun un
absoluto curioso, emulando neste sentido aos atenienses.
Continúo. En certa ocasión tiven unha longa conversa cos meus amigos, o francés Pedro Beroaldo e o belga
9 Léase

«proparaskéuasma». Significa «preparativos».
á comunidade académica da Universidade de Cambridge.
11 Léase «filiótikoi». Significa «amigables».
12 Odisea, 6, 207-208 (repetido na mesma obra, en 14, 57-58). Pódese
traducir como: «Todos, estranxeiros e pobres, están baixo a protección
de Zeus».
10 Refírese
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Adriano Cornelio Droguio13 , sobre a utilidade de viaxar.
Nela xurdiu un amigable debate no que comparamos, en
ton distendido, leis, costumes, linguas e cidades. E dixo
Beroaldo:
—Eu non acabo de saber que é iso de viaxar. Dáselle
seguido tal nome ao feito de cruzar a fronteira patria,
pisar a terra veciña, sucar un pequeno brazo de mar ou
un río (como o Tweed ou o Rin), ao tempo que se goza
da vista do mesmo ceo e das mesmas estrelas, e mesmo
sen apreciar apenas cambios na paisaxe. Se é iso, non
vexo que ten de arduo ou de nobre. Os meus queridos
pais e as miñas moitas amizades de Montauban levan
tempo insistindo en que torne á miña casa, coma se eu
estivese moi lonxe. Polo que a min respecta –e non sigo a
moi abstrusa opinión de Sócrates14 –, a miña percepción
é que estes últimos dous anos os pasei na casa, pois é moi
pouca a distancia que hai de Montauban a París, de París
a Calais, e de Calais a Dover. Pensando nas dimensións
da Terra, paréceme que esa distancia é a dun cóbado;
nun mapa, sería o ancho dun dedo15 ; e, se miro para o
ceo, non percibo movemento ningún. Non vexo por que
Europa é menos patria miña ca Francia: se prestamos
atención á diversidade lingüística, quen ignora que no
continente europeo, na mesma Francia, hai un feixe de
13 Pedro Beroaldo é, en realidade, François Béroalde de Verville (París,
1556-Tours, 1626), novelista, poeta e intelectual francés. Pola súa parte,
Droguio é máis difícil de identificar, aínda que o candidato máis probable é o teólogo neerlandés coñecido co nome latinizado de Hadrianus
Cornelius Drogius, que viviu de a cabalo entre os séculos XV e XVI.
14 O escritor e político romano Marco Tulio Cicerón (Arpinum, 100Roma, 43 AEC), conta na súa obra Tusculanae Disputationes («Os debates de Tusculum», XXXVII, 108), que en certa ocasión lle preguntaron
ao filósofo grego Sócrates (Atenas, 470-399 AEC) cal era a súa patria;
el contestou: «O mundo».
15 Antigas medidas de lonxitude, equivalentes a uns 44 e 2 centímetros,
respectivamente.
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idiomas, diversos en canto á súa pronuncia e orixe, que
se falan noutras tantas rexións? E, se nos cinguimos aos
costumes e ao carácter dos pobos, velaquí unha imaxe
clara do que acontece, xa non no noso mundo, senón no
universo: cada rexión adopta os costumes e os hábitos da
súa terra veciña, tal e como o polbo toma a cor da rocha
que ten a carón.
—De veras —dixen eu— que envexamos, Beroaldo,
esa liberdade túa de viaxar que ti tanto desprezas. Nós,
malpocados homes, estamos ancorados nos fogares, á maneira das tartarugas. Mais ti paseas a túa mirada polo
mundo enteiro e logo, tras saciares ben o espírito, menosprézalo e desdéñalo. Se tan só se me permitise contemplar
a neve dos Alpes e as sombras dos Pireneos, canto o agradecería! Todo canto vise e oíse suporía un beneficio para
min, un enriquecemento para o meu ávido corazón con
frescas achegas de coñecemento.
—Cantas cousas auguran, meu querido anfitrión, os
que non viaxan! —respondeu Beroaldo—. E que baleiras
son as esperanzas que decote abrigan os faltos de experiencia! Hai tempo, cando vivía agochado na miña casa,
adoitaba compartir a vosa opinión. Pero tan pronto como
deixei a miña terra, comprobei que era va e estéril, pois é
doado sentir fartura mesmo nunha pequena excursión,
e as diferenzas, mesmo nas cousas nunca antes vistas, son
menores do que se cre. En efecto, o alleo difire pouco do
propio, até o punto de que mesmo o que se ofrece por primeira vez aos nosos ollos non consegue parecernos novo.
Que hai, pregunto, nas rexións da Terra, tan ben coñecidas e pouco distantes, como para que un home cabal non
poida coñecelo, mediante mapas e relatos de viaxeiros,
tan ben coma se os visitase el mesmo? Camden escribiu
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unha descrición da vosa Gran Bretaña16 : quen a lea, como non vai querer discutir, aínda sen viaxar a ela, sobre
cada unha das súas cidades e vilas, ríos e restos arqueolóxicos, ou sobre as súas marabillas naturais? Non o faría
coa mesma precisión ca quen inspeccionase Gran Bretaña cos seus propios ollos? Que parte de Europa, en fin,
ilustrada mediante escritos e obras dos seus habitantes,
non se ofrece con claridade aos ollos dos foráneos?
»E de falarmos dos costumes dos pobos, abonda coñecelos dende un punto de vista xeral, pois son pouco uniformes e ninguén lograría dar conta deles, un por un, coa
mirada ou coa pluma. Adoitamos escoitar que os franceses son temerarios; os españois, arroutados; os alemáns,
bebedores; os británicos, poluprgmonec17 ; os italianos,
indolentes; os suecos, tímidos; os bohemios, maleducados; e os irlandeses, bárbaros e supersticiosos. Pero, hai
alguén tan torpe como para pensar que Francia non produciu nin tan sequera unha persoa prudente, Hispania
unha apoucada ou Alemaña unha abstemia? Erra, creme,
quen opta por lle atribuír ao ceo a plena responsabilidade da conformación dos espíritos e a configuración dos
costumes sen deixar nada ao arbitrio particular de cadaquén, nada á herdanza dos pais e nada, en definitiva, á
educación. Tomemos, por exemplo, esta mesma casa das
Musas18 , a cuxa benigna sombra gozamos deste lecer filosófico. Imaxina que este ben formado grupo de estudosos
estivese composto por italianos, españois, franceses, dinamarqueses, belgas e polacos: coidas que poderías atopar
16 William Camden (Londres, 1551-Chislehurst, 1623) foi un anticuario, historiador e topógrafo inglés, autor de Britannia, a primeira descrición xeográfica das illas de Gran Bretaña e Irlanda. Mantivo correspondencia con Hall.
17 Léase «poliprágmones». Significa «intrigantes».
18 Refírese á Universidade de Cambridge.
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maior variedade de caracteres entre eles ca entre os vosos
compatriotas?
»Xa que logo, digas o que digas, non vexo por que
unha camiñada tan breve, non máis longa dun pé e
medio19 , merece a denominación de «viaxe». Tampouco
non vexo que vantaxes podemos extraer de facela, agás
que se trate de visitar homes notables polo seu saber,
como Whitaker, Reynolds ou Du Jon20 . Recoñezo que os
vosos Drake e Cavendish, así como o portugués Sebastián
Elcano21 fixeron auténticas viaxes, pois percorreron o
mundo enteiro nunha travesía en barco, fito nunca antes
logrado. E non vou privar de idéntico recoñecemento
a Cristovo Colón, que descubriu as Indias Occidentais,
ou a Fernâo de Magalhâes, que o fixo coas Molucas, ou
a Francisco Pizarro e a Diego de Almagro, que o fixeron coa provincia do Perú, nin, finalmente, a Hugh
Willoughby, de quen se di que foi o primeiro en pisar
terras árticas22 . Tampouco, dende logo, non llo deixo de
recoñecer a calquera, sexa quen for, que atopase novos
mundos nunha perigosa exploración, ou que colonizase
19 Uns

45 centímetros.
Whitaker (Holme, 1548-Cambridge, 1595) foi un teólogo
calvinista e profesor en Cambridge. Con el mantivo unha forte polémica
relixiosa William Reynolds (Pinhorn, 1544-Anveres, 1594), teólogo católico e profesor en Oxford, coñecido por ser un dos tradutores da Biblia
do Rei Xacobe, a versión oficial do texto sagrado para a Igrexa de Inglaterra. Finalmente, Franciscus Junius (nado François du Jon; Bourges,
1545-Leiden, 1602) foi tamén un teólogo, discípulo de Calvino; exerceu
de profesor na Universidade holandesa de Leiden, e participou nunha
influente tradución da Biblia ao alemán.
21 Francis Drake (Tavistock, Inglaterra, 1540-Portobelo, Panamá,
1596) foi un corsario inglés e vicealmirante da Royal Navy, famoso polos seus enfrontamentos con barcos do Imperio español. Émulo seu foi
Thomas Cavendish (Trimley St Martin, 1560-Illa da Ascensión, 1592).
Hall erra na mención de Juan Sebastián Elcano (Getaria, 1476-Océano
Pacífico, 1526) ao identificalo como portugués.
22 Hugh Willoughby (Risley, ?-mar de Barents, 1554), navegante inglés,
un dos primeiros en explorar as rutas marítimas árticas.
20 William
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outros acabados de descubrir. Mesmo a min (permitídeme que volo diga en confianza), a miña mente incítame
a emprender algo heroico, a procurar unha fazaña que
abraie nesta época e sexa lembrada no futuro.
Calou aquí Beroaldo e arrubiou coma se lle acabase
de escapar algo ousado ou algún segredo. Droguio, cunha
leve risa, dixo:
—De modo que non te atreves a confesar de que se
trata, Beroaldo... Ou talvez mantés a esperanza de deixar en suspenso os espíritos dos teus oíntes, aplicándonos
durante máis tempo o tormento da ávida e ansiosa curiosidade? Ou é que, en fin, ese tímido segredo que até agora
estivo escondido no máis íntimo recanto do teu corazón
ten medo de chegar por primeira vez a tantos oídos? Sexa
como for, aquí tes rostros serenos, oídos receptivos e corazóns leais. Endexamais eses audaces plans teus poderían
saír á luz dun xeito máis seguro nin máis oportuno.
—Coiro, Droguio! Interpretas mal o meu silencio
—respondeu Beroaldo—, pois sénteste libre de enredalo coas túas suposicións. As cousas importantes non
adoitan presentarse sen grande ostentación e longos
preliminares, á maneira dos homes excelsos que non se
deixan ver sen unha numerosa comitiva ao par. E a
ti paréceche que eu presentei en público unha idea da
maior importancia, unha criatura dun ano de idade, así,
sen máis, de súpeto e sen previo aviso? Certo é que tiña
decidido hai tempo que volo comunicaría, mais quixen
facelo devagar; optei por preparar os vosos espíritos aos
poucos. Se non se fai así, mesmo os proxectos concibidos
co maior coidado resultan desagradables e insípidos.
Pero agora creo necesario precipitar o descubrimento de
todo este asunto nunha conversa improvisada, se non
quero que o meu degoiro vos pareza sospeitoso. Fareino,
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vaia, algo antes do que agardaba, pero en todo caso de
moi bo grado: imaxinade, pois, para que nada falte, que
a longa prìfasvic23 que tiña en mente foi xa por diante.
»Sempre me contrariou unha expresión que figura en
certos mapas: «Terra Austral Descoñecida». É lóxico:
quen pode haber tan necio como para ler semellante lenda sen experimentar contida indignación? Se saben que
hai unha «Terra» e que esta é «Austral», como é posible
afirmar que é «Descoñecida»? E se é «Descoñecida»,
como se explica que os xeógrafos describan, cun criterio
unánime, a súa forma e localización? Os que afirman
a existencia de algo que confesan descoñecer son uns
toutizos! Cando, preguiceiros de nós, nos arrepentiremos
de ignorar o que confesamos coñecer até un punto? De
certo, se ninguén xamais
entregase a súa fráxil
embarcación ao fero océano24 ,
non nos faltarían escusas para esta pertinaz desidia que
nós, homes honestos, en absoluto disimulamos. Pero agora o mar e a terra son totalmente accesibles, e entre a
xente mariñeira non hai apenas quen non entenda de ventos, estreitos, baixíos e portos.
»Abonda xa da supina apatía da nosa época, dun
temor meirande ca o das mulleres e da inútil ÍpoyÐa25
que nos desposúe dun mundo novo sen facermos nada!
Por que tendemos un veo sobre a nosa ignorancia? Por
que dubidamos? Que tememos? As sombras? A nós
mesmos? Alí hai ceo e terra, e tamén, sen dúbida, hai
23 Léase
24 N.

«prófasis». Significa «introdución», «prefacio».
do A. Horacio, lib. I. Od. 3.

N. do T. É unha cita, algo alterada, do poeta romano Quinto Horacio
Flaco (Venusia, 65 AEC-Roma, 8 AEC): Odas, I, III, 10-11.
25 Léase

«hipopsía». Significa «desconfianza».
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seres humanos, quizais tan cultos coma os de aquí. Quen
agardaría atopar entre os chineses tanta sagacidade e
talento, tantas destrezas e un coñecemento tan amplo
sobre toda sorte de cuestións? Mentres nós cremos que
as Musas están pechadas neste tugurio occidental noso,
eles rin, e con razón, pensando que en ningures hai
auténticos seres humanos a non ser entre eles: din que
só eles teñen dous ollos de verdade, que os europeos só
temos un, e o resto dos mortais son cegos26 . Tamén afirman que, aínda que non existise ningunha outra persoa,
para un sabio é unha vergonza laiarse da soidade, como
vergonzoso é temela. A min, sempre que matinei ao
respecto, a indignación provocoume unha calor e unha
chama espontáneas no peito, e delas xurdiu unha elevada
ambición, de alcance superior á que experimenta a xente
do común: a de levar a cabo algunha fazaña (obxectivo
que, segundo vexo e lamento, os demais descoidan).
—Grande é a empresa que proxectas, Beroaldo —dixen eu—, e apenas ao alcance dun mortal. Á parte de
como resulte, douche os meus parabéns polas túas intencións, que son elevadas e dignas de ti. Mais cómpre
lembrar que as grandes empresas (que, como ti mesmo
dixeches, deben darse a coñecer mediante unha boa exposición oral) precisan, para chegar felizmente a termo, de
cavilacións fondas. Tiveches presentes os perigos, os gastos, a dificultade, as probabilidades e o posible resultado
de semellante proxecto? Ponderaches as implicacións de
xeito ecuánime? Alí hai ceo, dis; pero un ceo que se cadra
non deas visto a causa das mestas tebras. Alí hai terra,
pero talvez non a ouses pisar por mor da abundancia de
serpes e outras feras. Hai seres humanos, pero poderían
ser dunha estirpe que preferirías non ter trato ningún con
26 N.
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do A. Proverbio chinés.

eles. Que pasaría se un Polifemo27 da Patagonia te fendese e devorase, aínda con vida e palpitante? Que sería de
ti, audaz explorador? Máis che vale meditalo ben. Se tes
xuízo, non o intentes.
—Ah, pero ti non sabes, anfitrión —respondeu
Beroaldo—, non sabes que fronte a esa terra descoñecida
da que falo se precipita o cabo de Boa Esperanza. Xa
que logo, cómpre ser aguerrido, e tamén ter esperanza.
A perspectiva dos perigos aterra os espíritos febles, pero
aguilloa os afoutos. Se houbese que lles facer caso aos
primeiros, non abririamos camiño cara a ningún país,
cidade nin casa distinta da nosa. Esa é a única razón pola
que o continente americano estivo tanto tempo agochado; e coido que aínda o estaría, se Deus non acabase por
nos enviar unha pomba28 do ceo que, tras arrincar unha
póla de oliveira daquela terra, nos ensinase que existían
máis terras pouco emerxidas das augas. Que célebre e
sagrado ha ser o seu nome para a agradecida posteridade!
De certo que, entrementres a Terra exista, a súa efixie
chegará a todos os seus recullos, e nós habemos mirar
para ela con respecto e abraio. A min sóame tan honroso
«Descubridor dun Novo Mundo» como «Conquistador».
Por que non nos había de adornar a nós o mesmo éxito,
a mesma gloria? Por certo, nunca deixou de estimular
o meu espírito aquel vaticinio de Séneca o Tráxico, a
miúdo citado, que aínda está por se cumprir na nosa
persoa:
En época tardía
han chegar uns séculos nos que o Océano afrouxe
27 Na mitoloxía grega, o máis famoso dos ciclopes, xigantes cun só ollo
na fronte.
28 Alusión a Cristovo Colón: a forma latina do seu apelido é Columbus,
que significa «pombo».
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as cadeas do mundo e ha quedar ao descuberto unha
enorme terra29 .
Puido dicirse algo máis luminoso ou máis venturoso sobre
a feliz fin desta proxectada viaxe?
Neste punto, interpelouno Droguio:
—Mira, Beroaldo, de non poñer alicerces demasiado
fracos e cativos para unha construción tan alta. O Colón que dis, cantase o que cantase o poeta tráxico, hai
tempo que fixo o seu. Esta é a amentada época tardía,
e hai moito que se descubriu América. Por que soñas ti
con outra época e con outra terra?
—Sei o popular que é esa idea, pero dubido de que
sexa certa —replicou Beroaldo—. E, se non me engano,
conseguirei que recoñezas que é totalmente falsa, ou que
negues con rotundidade que o vaticinio se refería a iso.
Todo vaticinio fala do futuro. E se demostro claramente
que as Indias americanas eran xa coñecidas en séculos anteriores? Dese modo, parecería que a intención de Séneca
non era predicir o futuro senón amosarnos o que outros
fixeran en épocas pretéritas. De nada estou tan convencido como da existencia en Occidente da dourada terra de
Ofir, da que se di que foi visitada máis dunha vez, logo
dunha navegación de tres anos, por Salomón e Hiram30 .
Ao fío disto, lembro agora cinco opinións contraditorias
doutros tantos autores sobre a súa localización: a primeira, de Rabano Mauro e Nicolao de Lira31 , que sitúan a
terra de Ofir no leste da India; a segunda, de Raffaele
29 Cita da traxedia Medea (375-377), do filósofo, político e literato
romano Lucio Anneo Séneca (Corduba, 4 AEC-Roma, 65 EC).
30 A rica terra de Ofir é mencionada, efectivamente, en varias pasaxes
da Biblia, particularmente en Reis, 1, de onde se deduce que foi visitada
polos reis Hiram I de Tiro e Salomón de Israel, a mediados do século
X AEC. Actualmente, os estudosos propoñen diversas posibles localizacións para ese reino, en varios lugares da costa da península arábiga.
31 Rabano Mauro (c. 776-Maguncia, 856) foi un escritor e teólogo,
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da Volterra e Abraham Ortelius, que a poñen na illa de
Sofala, no océano Etíope, seguindo o incerto relato dun
tal Luís non sei que, de Venecia32 ; a terceira, de Gaspar
Barreiros33 , que designa co dito nome un lugar entre Bago, Malaca e Sumatra; a cuarta, de François Vatable34 ,
que, segundo nos relata P. Martire35 , compartiu Colón,
e que di que se trata da illa Española; e, finalmente, a
quinta, de Postel, Goropius Becanus e Benito Arias Montano36 , que aseguran que era a rexión do Perú. As dúas
últimas, moito máis verosímiles ca as outras, apoian a
considerado o primeiro impulsor da cultura no que hoxe é Alemaña.
Pola súa parte, Nicolao de Lira (La Vieille-Lyre, c. 1270-París, 1349)
foi un teólogo franciscano que dedicou gran parte da súa vida a escribir
comentarios sobre a Biblia.
32 Raffaele Maffei da Volterra (Roma, 1451-Volterra, 1522) foi un humanista italiano, autor dunha sorte de enciclopedia en 37 volumes. Tocante a Abraham Ortelius, ou Oertel (Antuerpen, 1527-1598), foi un
importante xeógrafo e cartógrafo flamengo, autor do Theatrum Orbis
Terrarum, considerado o primeiro atlas moderno e que, polo que se ve
nesta obra, Hall tiña á man. Sofala non é o nome dunha illa, senón o
dunha parte do litoral do actual Mozambique (quizais Hall se estea a
referir a Madagascar). Tamén é un erro a mención do océano Etíope,
pois este era o nome que na época de Hall se daba á zona ecuatorial
do océano Atlántico, e non á do Índico fronte á costa oriental africana.
Finalmente, «Luís non sei que» pode ser o viaxeiro italiano Lodovico de
Varthema (c. 1470-1517), que en 1510 publicou un Itinerarium no que
daba conta dos países e lugares que visitou.
33 Gaspar Barreiros (Viseu, c. 1515-1574) foi un xenealoxista e importante xeógrafo portugués.
34 François Vatable (Gamaches, c. 1495-París, 1547) foi un teólogo,
hebraísta e esexeta da Biblia.
35 Pietro Martire d’Anghiera (Arona, 1457-Granada, 1526) foi un humanista e cortesán ao servizo da corte española, na que exerceu, entre
outros cargos, o de cronista de Indias. Na súa época tiveron especial
sona os seus escritos sobre o descubrimento de América.
36 Guillaume Postel (Barenton, 1510-1581) foi un lingüista e erudito francés que escribiu obras de descrición xeográfica. Pola súa parte,
Johannes Goropius Becanus (Gorp, 1519-Maastricht, 1572) foi un médico e lingüista neerlandés, mentres que Benito Arias Montano (Fregenal
de la Sierra, 1527-Sevilla, 1598) foi un humanista español, que exerceu
como capelán privado do rei Filipe II, quen lle encargou a preparación
da coñecida como Biblia Políglota de Antuerpen.
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miña tese. Tanto me ten cal sexa a correcta: ambas as
dúas serven aos meus propósitos.
»En efecto, pois Gaspar Barreiros rebate as dúas primeiras con tanta claridade que todo cando eu puidese
engadir sería superfluo. Quédame facer con el o mesmo
que el fixo cos outros, e vou demostrar que confunde
Malaca e Sumatra, o Quersoneso Áureo37 coa terra de
Ofir. O texto sagrado demostra, sen espazo para a dúbida, que a frota tirio-xudía investiu tres anos enteiros
na súa travesía cara a aló. Pois ben: os que navegan do
mar Vermello a Sumatra e veñen de volta, completan
a travesía en dez meses ou, todo o máis, nun ano. Que
concordancia hai no tempo? Que equivalencia? En que se
basea Barreiros? Quizais a arte da navegación non estaba
tan avanzada coma agora, grazas ás últimas achegas dos
portugueses; e poida que os navegantes, daquela indoutos, non fosen quen de manter un rumbo firme nun elemento tan incerto e repleto de extravíos. Pero entón, meu
home, como tivo Salomón coñecemento de tan afastado
país? Veulle do ceo, supoño que argumentarás. E ben cho
creo, pois todo vén do ceo. Pero analicémolo: aquel que
lle deu informes sobre unha rexión aurífera e lle aconsellou ir alá..., non lle había indicar o camiño? É máis: o
espazo percorrido debe ser o mesmo, pois a frota cargada
non regresa nunca. Isto parece avogar por que o lugar se
atopa a unha enorme distancia, e non por que os navegantes leven rumbos errados. Mesmo o nome do lugar se
decanta ás claras en favor da nosa tese: con que só cambies unha letra de sitio, a pronuncia dos dous nomes é
37 A denominación Quersoneso («península») Áureo era común na época de Hall para designar varios lugares que tiñan sona polas riquezas que
contiñan. Neste caso, refírese á zona da que hoxe se denomina península
de Malaca.
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idéntica38 . Parecerédesme incrédulos, e teimudos, se non
me recoñecedes que a terra de Indias fora explorada por
extenso moito tempo antes da época de Séneca.
—Venciches, si señor, Beroaldo —consentín eu—, e
é xusto que celebres o teu triunfo. Concedo, si, que esa
terra de ouro foi arrincada das tebras por obra do moi
sabio rei Salomón, e que a súa frota abriu a ruta cara a
ela. Pero agardas que diso deduzamos que era coñecida
no mundo enteiro, mesmo nos pobos máis afastados, que
nunca tiveron tratos comerciais cos xudeus? Ou, máis
difícil aínda, que a súa memoria non puido morrer antes
da romanidade tardía? Se admites ese feito, a túa opinión
queda sen base, como sen base queda o vaticinio.
—Eu non me rendo tan doadamente, anfitrión meu
—respondeu Beroaldo—, nin cedo a tan inconsistentes
razoamentos. Ao contrario: as túas dúbidas veñen a conto
para reafirmar a miña posición. Non é que cale a Historia,
conveño na verdade, senón que o coñecemento da terra
de Ofir seguiu vixente até chegar aos romanos. Sabedes
que entre a época de Salomón e o nacemento de Cartago
pasaron 150 anos39 , máis ou menos: pois os cartaxineses,
consonte o relato de Aristóteles, atoparon esta illa (que
outra podía ser!) máis aló de Cádiz, no océano Atlántico, tras unha longa travesía (e non creo que a fixesen
nos primeiros tempos da súa cidade). Logo promulgaron
unha lei na que lles prohibían aos seus cidadáns establecerse nela, temendo, xaora, que considerasen abandonar
a súa patria para fundar alí unha nova Cartago40 , mo38 N.

do A.

.

N. do T. En escritura hebrea, «Ofir» - «Perú».
39 Segundo as fontes históricas, Salomón reinou en Israel entre os anos
970 e 931 AEC, aproximadamente. De acordo coa tradición dáse como
data probable da fundación de Cartago o 814 AEC.
40 Historia recollida no capítulo 84 do Liber de mirabilibus ausculta-
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vidos polo encanto e a riqueza do lugar. Esta é a razón
pola que unha illa tan rica e atraente non foi colonizada
polos cartaxineses nin coñecida polo común da xente no
resto no mundo. Daquela, se os gregos recibiron esta información dos púnicos, quen pode poñer en tea de xuízo
que os romanos a obtiveron deses dous pobos?
»Crédeme se queredes, amigos, e compartide comigo
a luz da verdade. Ou, se así o preferides, dubidade. Eu
estou convencido de que a enorme terra citada por Séneca segue agochada, e que está a agardar, mesmo agora, a que nós sexamos os seus afortunados exploradores:
tan só debedes ser ousados e asumir a empresa. Aí vou,
mundo meu, logo de tantas promesas e tantas demoras!
Vou, digo, cheo de esperanza e fiúza. Serei audaz: ora
entrégote ao noso mundo, ora entrégoche o meu cadáver.
Veña, compañeiros! Se aínda vos queda unha faísca do voso vedraño valor e algunha ambición de merecer gloria,
atrevédevos a asumir a empresa. Acompañádeme nesta
viaxe e compartide a miña fortuna! Abonda de xente de
corazón frío, que nada aprecia tirante a ausencia de perigos, que non opta pola gloria e que non quere que o seu
sepulcro estea cuberto por terra estranxeira. «Pasaremos
fame, pasaremos sede, enfermaremos, morreremos»: son
estas palabras covardes, indignas de homes de ciencia,
indignas de viaxeiros, de descubridores doutro mundo,
dos que desprezan este! Nada precisamos, de certo, salvo
presenza de ánimo. Se sodes homes, tédea e erguédevos.
Mantédevos firmes contra os febles ataques dos que opinan distinto e alistádevos para a viaxe, que quizais sexa
grata e de seguro será memorable; que nos ha levar, a
tionibus («Marabillas das que se oe falar»), do Pseudoaristóteles, denominación baixo a que se agrupan algunhas obras que se atribuíron ao
filósofo grego, pero que a crítica considera espurias.
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través de retortos camiños, directamente cara á gloria.
Pero se non queredes, ficade na casa, folgados e sen gloria. Atoparei outros socios e compañeiros para os meus
plans, que vós talvez envexaredes cando sexa demasiado
tarde e esta empresa, que comeza cos mellores auspicios,
remate con éxito.
Así falou Beroaldo. E, ao tempo que calaba, mirábanos con rostro demudado. Emocionounos aquel vehemente discurso dun mozo tan sagaz (do que acabo de
citar só unhas poucas entre as moitas alíneas que contiña), así como a súa sede de innovación e gloria. Para que
dicir máis? Escuso comentar con detalle as dúbidas dun,
as propostas doutro, as accións dun terceiro, ou como
se preparou cadaquén. Fixamos a data, e nela subimos
ao barco Fantasía. Saímos de porto, mais non sen que,
antes da partida, cada un despedise os seus, como esixen
a educación e o deber.
Cando ao cabo de tres días arribamos á costa belga, e
logo dunha semana á de Aquitania, a vila de Delft levou
do meu lado a Droguio, e a de Montauban a Beroaldo; en
contra, por certo, das vontades dun e doutro. En canto a
min, prakton âpèmyasvi41 : así, ou ía quedar exposto sen
remedio ás gargalladas dos meus concidadáns, tras provocarmos tanta expectación, ou debía afrontar en precarias
condicións, como viaxeiro solitario, infindos e descoñecidos perigos. Mais a miña inesperada soidade non me
infundiu medo: proseguín o camiño con alegría. Despois
de dous anos nos que deixei atrás as illas Canarias, a costa africana, a terra de Monomotapa42 e o cabo de Boa
Esperanza, saudei o cabo Negro de Crapulia.
41 Léase

«áprakton epémpsasi». Significa «deixáronme a velas vir».
reino de Mutapa, Mwene Mutapa ou Monomotapa estivo vixente
no sur de África entre 1430 e 1629, e cubría, maiormente, os territorios
dos actuais estados de Cimbabue e o centro e sur de Mozambique.
42 O
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LIBRO PRIMEIRO

CRAPULIA43
Capítulo I
Localización da rexión
Crapulia é unha rexión extensa, atraente, que limita ao
norte co océano Etíope, ao leste, con Lozania44 e Vira43 N. do A. A palabra «crápula», de onde deriva o nome desta rexión,
refírese ao exceso da ebriedade. En efecto, en grego karplh vén de
karn o× plh, «loita da cabeza», ou de tä krhnon pllesvjai, pois o
viño –sobre todo o resinado–, atorda a cabeza, como di Plinio (libro 21,
2); ou de phlìc, palabra coa que os poetas aluden ao viño, como di Focio.
Comunmente dise que «fan o crápula» os que se enchen de viño e comida;
por iso eu dividín esta terra en dúas provincias: Panfagonia, palabra coa
que se nomea os comellóns máis voraces, e Ivronia, das palabras francesas
ivre ou ivrogne, que significan «ebrio» («parvos bébedos»).

N. do T. As etimoloxías que aduce Hall son falsas e conteñen erros en
grego: karplh (pronúnciese «karpale») é unha variante dunha palabra
que significa «xerra»; nada que ver con karn o× plh («karen u pale»),
tres palabras que significan «cabeza», «non» e «loita». Tampouco se relaciona con tä krhnon pllesvjai («to kárenon pálesthai»), «axitarse a
cabeza»; e moito menos con phlìc («pelós»), que significa «viño adulterado». En relación coas citas, a primeira pertence á Historia Natural do
autor romano Gaio Plinio Secundo, coñecido como Plinio o Vello (Como,
23-Stabies, 79), pero a pasaxe corresponde ao libro 24 (cap. 120). Polo
que se refire a Focio (Constantinopla, c. 820-Bordi, Armenia, 893), foi
un relixioso e escritor bizantino, a principal figura influente na evanxelización dos pobos eslavos, autor dunha obra de tema lexicográfico. Para
rematar, «Panfagonia» é unha palabra baseada no grego que significa
«que o come todo»; e ivrogne non significa «ebrio», senón «ebriedade».
44 N. do A. Lozania significa «voluptuosidade» en español. Está preto
de Crapulia, porque os que os que se deixan levar pola súa forma de ser
son máis proclives á luxuria: Sen Ceres e Baco...
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xinia, ao sur con Moronia45 Feliz, e ao oeste coa lagoa
Trifonia46 . Está xusto na parte do mundo na que os xeógrafos modernos adoitan debuxar unha ave monstruosa,
o Ruc47 , a devorar un elefante enteiro ao tempo que o
apreixa coas súas gadoupas.
O solo é moi fértil, e o clima moi benigno; moito teño
deplorado, non sen certa secreta envexa, que non posúa
habitantes máis asisados.
Chega até os 74 graos de lonxitude e os 60 de latitude.
Dista 11 graos do cabo de Boa Esperanza, e cae case
xusto en fronte de África.
Divídese, por dicilo así, en dúas provincias: Panfagonia e Ivronia. A primeira delas ten case a mesma superficie ca a nosa Gran Bretaña (o cal a ninguén lle pareza
un mal agoiro!), e a segunda, o tamaño das dúas Alemañas48 . Ambas as dúas están rexidas polo mesmo príncipe
e as mesmas leis, e apenas difiren en canto a costumes,
xeito de vida e aparencia.
N. do T. A cita completa é Sine Cerere et Libero friget Venus («Sen
pan e viño o amor arrefría»), pertencente ao verso 732 da obra Eunuchus
(«O eunuco») do comediógrafo romano Publio Terencio Afro (c. 194-159
AEC).
45 N. do A. Moronia testa con ela porque gasvt r paqeØoc m tèknei
leptn frèna, con razón di o poeta.
N. do T. O dito grego (léase «gastér pakhéios me téknei leptén
fréna») significa «un estómago pesado non fai unha mente lixeira».
46 N. do A. Búsquese na descrición de Lavernia a razón deste nome e
a súa situación.
47 N. do A. Ten a consideración de deus protector daquel lugar pola
súa incrible voracidade.
N. do T. Esta ave rapaz xigantesca pertence á mitoloxía persa, e
aparece en relatos de As mil e unha noites.
48 Emprega aquí Hall unha denominación procedente dos antigos romanos. Estes dividiran os territorios que chegaron a ocupar no que eles
chamaban Germania en dúas provincias: a Superior abranguía a actual
Alsacia, parte de Suíza e a beira occidental do curso alto do Rin, mentres a Inferior corresponde aos modernos Países Baixos e noroeste de
Alemaña.
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Capítulo II
Panfagonia
Terra dos comellóns

Panfagonia é case triangular, en forma de delta49 , e non
moi distinta ao antigo Exipto. É montañosa e está inzada
de elevados outeiros. O seu solo é moi fecundo, até o
punto de que as aves, que adoitan voar en bandadas cara
ao lugar na busca de alimento, se fican tres meses, xa non
poden pasar por riba dos montes debido á gordura e ao
tamaño que adquiren, nin tampouco fuxir dos cazadores.
En moi pouco tempo alcanzan un tamaño polo menos
igual ao das escribentas ou os papafigos de Italia. Quen
non se deixaría convencer doadamente de que tal cousa é
certa, cando sabemos que en Escocia nacen pavos50 das
follas caídas? Está tamén probado, dende hai tempo, polo
testemuño do noso moi honorable embaixador51 , que na
49 N. do A. O Nilo é parte inseparable daquela terra, que dende antigo
ten o nome de Exipto, e del toman o seu os antigos exipcios. Tiñan
en moita estima o ibis, porque lles parecía que a forma da súa pegada
reproducía a da súa terra.
50 N. do A. Barnacles, en inglés. Outros prefiren pensar que uns pequenos vermes nacen da madeira longo tempo húmida e podrecida, e
que deses pequenos vermes saen os pavos.
51 Hall refírese a Robert Mandevil (1578-1618), designado polo chanceler da Universidade de Oxford vicario de Holm Cultram, en Cumberland,
rexión do noroeste de Inglaterra limítrofe con Escocia.

39

zona setentrional de Europa emana da terra un año52
que, suxeito a un talo, come a herba que ten a rentes.
Mesmo os peixes, que na costa abundan, son moi voraces: axiña que se lles bota o anzol, acoden en tropel.
Débese, ben aos costumes do pobo e ás condicións do
lugar, ben a que presenten unhas honras fúnebres tan
fastuosas coma as do rodaballo de Nerón53 ; igual fan
as malpocadas almas ao aparecer a barca de Caronte,
segundo Luciano54 . Os que aínda non picaron agárran52 N. do A. Se a natureza produce algo sorprendente, precisamente é
isto: a súa pel, delicadísima e de valor case incalculable, resérvase para
o duque de Moscova e chámaselle «pel de Samarcanda». O animal críase
nos campos de Zavolha, nas terras de Escitia. Sobre este año escribiron
Giulio Cesare Scaligero (Exerc., 59), Cardano, o barón de Herberstein e
Libau, no seu tratado Sobre o año vexetal.

N. do T. A crenza de que a vida animal podía xurdir da vexetal é
un lugar común nos relatos medievais. A Escitia abranguía, na Antigüidade, un territorio variable e moi amplo que hoxe cubriría partes de
Europa Oriental e Asia Central. Tocante aos autores citados, Giulio Cesare Scaligero (Rocca di Riva, 1484-Agen, 1558) foi un médico e erudito
italiano, autor dunhas Exotericarum exercitationum, obra de filosofía
natural na que, precisamente, atacaba posturas defendidas polo médico
e matemático Gerolamo Cardano (Pavía, 1501-Roma, 1576). Sigmund
von Herberstein (Wippach, Eslovenia, 1486-1566) foi un diplomático que
escribiu abondas obras sobre a xeografía, historia e costumes de Rusia.
Finalmente, Andreas Libau (Halle, 1550-Coburg, 1616) foi un médico
e químico alemán, autor do que hoxe se considera o primeiro tratado
sistemático de química.
53 N. do A. Xuvenal, Sátiras, 4. Consume ti este rodaballo, reservado
para a túa época: / el mesmo se deixou pescar...
N. do T. Décimo Xunio Xuvenal (c. 60-130) foi un escritor romano que criticou con acrimonia os costumes da Roma do seu tempo. Os
versos citados son parte dos 68-69 da súa Sátira 4. Nela conta a ridícula historia dun enorme rodaballo que lle ía ser servido ao emperador
Domiciano (51-96; emperador dende o 81), non a Nerón. Como había
dificultades para cociñalo, os cortesáns de Domiciano foron convocados
de urxencia para idear a forma de prepararllo.
54 Luciano de Samosata (c. 125-192) foi un escritor grego do que se
conservan varias obras, entre elas os Diálogos dos mortos, de contido
satírico. Neles aparece a figura mitolóxica de Caronte, o barqueiro que
recolle as almas dos mortos na entrada do Inframundo para levalos ao
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se ao ferro e devecen por ser capturados (como adoitan
facer os mineiros coa corda que lles lanzan cando a calor desprendida pola lámpada que levan canda eles lles
anuncia unha emanación perigosa).
Outro aspecto: os portos de mar son tan útiles para
este pobo coma para calquera outro, pero non lles tiran
máis proveito ca para traer e recibir comestibles, que con
frecuencia intercambian por peles, para eles superfluas.
Aos seus habitantes non lles está permitido exportar nada
relacionado, mesmo indirectamente, co padal.
Non vin alí árbores que non fosen froiteiras. Odian
os umeiros, as aciñeiras, os salgueiros e as plantas que
son, coma elas, estériles e improdutivas, pois nada ofrecen bardante unha simple e inútil sombra. As sebes (que
enchen todos os recullos de Ivronia) son de vide e lúpulo, idea que desta rexión levaron os ingleses occidentais55
(o lúpulo) e os lombardos (a vide).
Fruguiona56 , unha terra algo máis afastada, reivindica
para si esta rexión, aducindo un dereito ancestral: contan
outro lado da lagoa Estixia.
55 N. do A. Condados de Shropshire e Worcestershire, onde todas as
sebes están cargadas de peras de Crustumerium e de Siria, e de pesadas
«volemas» (Virxilio, Xeórx., II).
N. do T. A cita corresponde ao poema didáctico Xeórxicas (II, 88),
do poeta romano Publio Virxilio Marón (Andes, 70-Brindisi, 19 AEC).
As «volemas» eran un tipo de pera que destacaba polo seu gran tamaño.
56 N. do A. Só Moronia está entre Crapulia e Fruguiona. A este nome,
aínda que é específico do eido da vestimenta (Varrón, De lingua Latina,
IV), nós dámoslle outra orixe, facéndoo derivar de frugi, cuxo significado
é expresado polo francés homme de bien.
N. do T. Marco Terencio Varrón (Reate, 116-27 AEC) foi un erudito romano que escribiu, entre outras moitas obras, un tratado sobre a
lingua latina, conservado de maneira fragmentaria. A cita que dá Hall é
incorrecta, pois xusto no libro IV da obra cóntase entre os que non sobreviviron. Varrón, iso si, fai varias mencións da palabra frugi ao longo
da obra, pero non é posible saber a cal delas se refire Hall, se é que non
citou de memoria ou de segunda man.

41

que, na Idade de Saturno57 , os príncipes de Fruguiona lle
deron leis a todo aquel mundo e que fixaron alí a súa corte. Naquel tempo, os antigos, xente máis sinxela, obtiñan
o alimento das faias, e por iso a rexión foi chamada Fagonia. Máis adiante viraron os costumes, os naturais do
país sacudiron o xugo da súa vella servidume e, en querendo engadir algo ao seu antigo nome, denominárona
Panfagonia58 .

57 Era unha crenza herdada da Antigüidade que os humanos viviran
unha Idade de Ouro baixo o goberno do deus agrícola Saturno (versión
romana do grego Crono), durante a cal non era necesario traballar para
buscar o sustento, senón que todo alimento era fornecido pola propia
terra.
58 Fai aquí Hall un xogo etimolóxico, mesturando o latín co grego.
Como xa explicou na nota 43, compuxo o nome Panfagonia a partir de
dúas palabras gregas que significan, en conxunto, «que o come todo».
Mais agora recorre á lingua latina, na que fagus, que significa «faia»,
árbore que dá landras, un alimento moi frugal. Así, nesta etimoloxía
humorística, Panfagonia significaría algo así como «o país onde só se
comen landras», o cal encaixa co nome da mesma rexión, anterior no
tempo, de Fruguiona («o país onde se come con frugalidade»).
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Capítulo III
A primeira provincia de Panfagonia

A provincia de Frivianda59 (pasamos á veciña) é demasiado cálida como para producir verdadeiros gasvtrÐmar60
gouc , se non fose porque o lugar presenta unhas condicións peculiares. A súa punta máis extrema, que algúns
xeógrafos designan co nome de Promontorio da Terra
Austral, ten case a mesma latitude ca a parte meridional de Castela, e dista 42 graos do ecuador. Os seus habitantes son de pel escura e cabelos crechos, e téñenlles
máis fe ás exquisiteces culinarias ca á cantidade ou abundancia de comida.
Xusto no cabo que denominarei «Negro»61 pola súa
cor (é unha rexión chea de fume: en parte polos frecuentes
vapores que expulsa e en parte pola proximidade á Terra
do Fogo, que está bastante preto dela polo seu costado
59 N. do A. Os franceses chámanlles aos pratos máis delicados viandes
friandes. Nós compuxemos unha soa palabra fusionando as dúas. Situamos esta provincia na entrada da rexión porque a excesiva calor non
lles fornece aos seus habitantes un padal delicado e exquisito. En troco,
fixemos os do sur máis comedores debido ao clima frío da súa bisbarra.
60 Léase «gastrímargus». Significa «gorxóns».
61 N. do A. Imitamos aquí a Plinio, no que atopamos dúas veces «cabo
Branco»: un en África (no proemio do libro III), e outro en Fenicia, non
lonxe de Tiro (libro V, 19).

N. do T. As citas correctas da obra de Plinio son III, 1, 3 e V, 17, 75.
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dereito, a dicir de todos os xeógrafos), atópase a cidade
de Cucina 62 , de edificios bastante altos pero cheirentos
e cubertos de feluxe; talvez unha colonia fundada por
Cucina hai tempo, Cacuchina, tomou dela o nome. Alí
está o célebre templo do deus Omasio63 . O seu tamaño é
desmesurado, e está dotado de mil altares e outros tantos lumes, sempre prendidos, agás durante o tempo das
Festas de Ruc64 . No centro érguese a Torre Cheminea65 ,
unha pirámide máis elevada ca calquera outra que a man
humana sexa capaz de construír, pouco menor ca as de
Menfis. Dende ela lánzanse as alarmas de guerra á rexión
circundante, pois é visible ao lonxe. No noso mundo avísase do perigo inminente da chegada do inimigo colocando nunha montaña un pau de grande altura, embreado e
prendido66 ; pola contra, os de alí fano extinguindo o fume: o momento no que o continuo bafo deixa de formar
negros remuíños é sinal de que os inimigos andan preto,
sobre todo cando se trata da xente de Hambria67 , que,
por riba de calquera outra, son o maior pesadelo deste
pobo, por dicilo cunha palabra de Apuleio68 .
Son moitas as vilas que pertencen a esta provincia e
recoñecen a primacía da capital: Carbona, que é unha
poboación moi extensa e, a diferenza de calquera outro
62 N. do A. Cucina é «cociña» en italiano, palabra da que en inglés,
nun transvasamento da pronuncia italiana, tomamos kitchen.
63 N. do A. Para saber quen é, ver o capítulo 11 deste libro.
64 N. do A. Xusto despois das celebracións anuais na honra do deus
protector do lugar. Corresponden coa nosa Coresma.
65 N. do A. Caminus; en francés, cheminée, quizais derivado de chemin,
«camiño», porque ofrece un camiño de saída ao fume.
66 N. do A. Beacons, en inglés.
67 N. do A. Hambre («fame»), en español no orixinal. Véxase a descrición da Illa Famélica.
68 A palabra formidamina («pesadelos») aparece na Apologia (64, 2)
do escritor romano Lucio Apuleio (Madauros, norte de África, c. 124170), obra composta na súa propia defensa cando foi acusado de recorrer
ás artes máxicas para gañar o amor dunha rica viúva.
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lugar daquela rexión, subterránea. Sobre o maniño solo
que ten por riba álzase Favilia, unha cidade máis cativeira. Anexas están Tenaille, unha aldea miúda, e logo Badilio, moito máis grande; dous núcleos sobranceiros. Pola
esquerda están as cidades vasalas de Asadora, Marmita
e Cuillera, famosas as tres polo afluxo de estranxeiros.
Baña Marmita o Livenza, un río fervente, que entra en
ebulición dúas veces cada 24 horas, ao xeito dunha fonte
que hai en Peak, Inglaterra69 .

69 O distrito de Peak atópase no condado de Derbyshire, contra o norte
de Inglaterra, e é famoso, entre outras cousas, polas súas augas termais.
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Capítulo IV
A segunda provincia de Panfagonia

Xunto á anterior está a parte máis deliciosa de Panfagonia: o territorio de Golosinia70 , cuberto por enteiro de
dátiles, améndoas, figos, olivas, milgrandas, limóns e noces moscadas. Por el flúe manso o río Oglio, de augas
cristalinas.
Alí atópase a fermosa cidade de Marza-pane, da cor
do ouro e con altas torres, pero demasiado exposta a un
ataque inimigo. Sobre ela penduran os outeiros Zucker 71 :
das súas entrañas é habitual extraer non sei que doce
branco e duro, apenas coñecido no pasado72 , coma o que
os antigos obtiñan da cana de Arabia e das Indias73 . Moi
poucos adultos hai alí que non perdesen os dentes e cuxo
alento non sexa fétido.
Preto está a pequena cidade de Seplasio, que non concede o dereito de cidadanía a ninguén que non sexa perfumista ou fabricante de caixas de ungüentos. O lugar é
70 N.

do A. En español, «Costa das Larpeiradas».
do A. Zucker é «azucre» en alemán.
72 N. do A. Apenas coñecida na época de Galeno.
71 N.

N. do T. O grego Galeno (Pérgamo, 129-Roma, c. 201), foi un dos
máis famosos médicos da Antigüidade. Os seus puntos de vista dominaron a medicina europea durante máis de mil anos.
73 N. do A. Plinio, XII, 8.
N. do T. A cita correcta é XII, 17, 32.
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ben coñecido polas mulleres de Viraxinia: os seus oriúndos comercian con elas acotío, pero máis aínda cos habitantes de Lozania, cos que adoitan trocar as súas pastillas
e ungüentos por espellos de cristal. A boa situación da
zona e o temperado clima favorecen as súas actividades:
toda aquela costa queda cuberta, en certas épocas do ano,
por pílulas aromáticas, que caen mestas do ceo, ao xeito da sarabia. Coido que a esencia de esta najumÐasvic74
é a mesma ca a do mel aéreo que, sobre todo na primavera, impregna as nosas aciñeiras, segundo teño visto75 . A única diferenza é a súa consistencia, pois o noso
mel flúe pinga a pinga, mentres que estas pequenas bólas
espesan cadora por efecto do intenso frío da rexión, que
se encontra a maior altura, para logo caer ao chan, no
que rebotan.

74 Léase

«anathimíasis». Significa «hálito», «exhalación».
testemuños antigos deste fenómeno, considerado milagroso. En
realidade, trátase da melaza que na primavera desprenden as landras, e
que impregna a codia das aciñeiras.
75 Hai
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Capítulo V
A terceira provincia de Panfagonia

Á altura dos 55 graos fomos dar á Chaira Lecánica76 , no
mesmo corazón de Panfagonia. Alí topamos, nada máis
chegar, coa cidade de Cibinio77 , que está regada polas
augas, algo ácidas, do río Asaxión. Na súa praza principal é posible ver o túmulo funerario do romano Apicio78 ,
segundo supuxen polos restos dunha inscrición: non era
elegante, non, pero si antigo, e incluía unha escultura dun
76 N. do A. Leknh en grego é «cazola». Xa que logo, esta é a «Chaira
das Cazolas».

N. do T. A palabra grega pronúnciase «lekáne». Propiamente, en
grego clásico, a palabra significa «prato».
77 N. do A. Cibinio é unha cidade da ribeira do Danubio, actualmente
baixo dominio turco. Nós traémola aquí polo seu significado, non pola
cidade real.
N. do T. A cidade mencionada nesta nota corresponde coa actual
Sibiu, no centro de Romanía.
78 De Marco Gavio Apicio (Roma, século I) cóntase que foi un gourmet
e amante do luxo, cuxo exemplo chegou a ser proverbial. Atribúeselle,
ademais, o libro de receitas De re coquinaria que, tal como o conservamos, non pode ser obra del. A anécdota que recolle Hall atópase no
capítulo 12 do libro I da obra grega Deipnosophistae (título traducible
por «A cea dos eruditos») do gramático e rétor grego Ateneo de Naucratis (finais do século II-mediados do século III). Séneca, pola contra,
na súa Consolación a Helvia (X, 8-10), refire que Apicio se suicidou
ao ver que a cantidade de cartos que posuía, malia ser enorme, non lle
abondaba para manter o seu elevado tren de vida.
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cangrexo de mar. Malia o que nos fixo crer a autoridade
de Séneca, ben puido acontecer que este célebre larpán,
despois de facer unha viaxe a África na inútil busca duns
cangrexos máis grandes ca os que lle traían da Galia,
escoitase rumores sobre estas costas e puxese proa cara
a aquí, onde acabou por morrer dunha enchente79 . Que
opinen os críticos.
Paso por alto, á mantenta, os moi fecundos campos de
Offulia e Lardana, e tamén Mortadela, a máis requintada
das cidades, cuxa situación puido resultarme ben gustosa,
se non fose porque, por momentos, ulía un punto máis do
xusto a sal mariño. Non falo tampouco da poboación de
Formaggio, a máis cheirenta de todas, nin da pantanosa
Manteca, xa na fronteira con Ivronia.
Paso pois a falar da capital da rexión. O lector asisado
e con desexos de coñecer a súa arquitectura, os costumes
do pobo e mais as normas e leis que regulan a súa vida,
poderá tela como exemplo de todas as demais cidades
daquela terra.

79 N.

do A. Volterra, Antropolox., libro XIII.

N. do T. A obra que cita Hall como Antropolox. é unha sección da
obra de Raffaele Maffei da Volterra citada na nota 32.
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Capítulo VI
A capital de Panfagonia: costumes do seu pobo

Se en algures hai poucas vilas, é aquí: tanto, que un viaxeiro suporía razoablemente que todos os núcleos de poboación foron devorados polas cidades. Non é que haxa
moitas, pero son enormes e populosas; e a nai e señora
de todas elas leva o doado nome de Artocreópole.
Conta unha historia que xacando houbo aló dúas célebres cidades: Artópole e Creacio, que loitaron entre elas
longo tempo pola hexemonía. Isto é común entre países
e persoas poderosas. Mesmo as dúas universidades máis
avanzadas do mundo viven de costas por unha ingrata
rivalidade: as dúas son nais miñas –unha delas incluso
nutriz– e irmás carnais80 . Artópole considerábase superior pola súa antigüidade, e, con certeza, na Idade de
Saturno non había outra igual a ela, nin que se lle comparase. Creacio alardeaba do seu esplendor, atractivo e poder. Convocouse unha asemblea de persoas notables, e na
votación que tivo lugar venceu Creacio. Ben inxusta é esta época: estímase que a vellez, de seu, coa súa cabeza
encanecida pola neve da ancianidade, nada vale en comparanza coa soberbia e a albar mocidade. A primeira das
cidades, esquecida de vez, languideceu de anciá: xa nin
quedan vestixios nin ruínas dunha cidade tan magnífica.
80 Refírese

ás universidades de Oxford e Cambridge.
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Nin sequera a Verulam do noso poeta81 podería denunciar con maior razón a aldraxe inflixida polo ser humano
e polo tempo. En fin, a cidade máis nova apoderouse do
nome e do prestixio e, sumando ambas as cousas, leva
o nome de Artocreópole.
A tal cidade é máis populosa ca requintada. Está protexida por un foxo ancho e fondo, sempre con auga, que
rega tamén case todas as rúas da cidade. Nela móstrase
un gran número de viveiros de peixes, distribuídos regularmente, e por ela nadan cisnes, parrulos, mergullóns,
garzas, cercetas e todas cantas aves se alimentan na auga.
Esta idea copiárona, sabiamente, en Augsburgo82 . O foxo
chámase Gruesa. O material dos seus muros dobres subminístrao unha xenerosa carnizaría: están construídos cos
ósos dos animais que matan cada día, dispostos de tal
xeito que os máis grandes sosteñen toda a mole, coma
se fosen puntais; apoian neles outros de menor tamaño,
e os máis pequenos insírenos nos ocos que quedan. Para
rematar, ceméntano todo con clara de ovo (sorprendente
técnica!).
Os predios non son fermosos, e non teñen moita altura, en comparanza cos doutras cidades. Así, non se
precisa ningún Augusto para t Ïyh tÀn oÊkodomhmtwn
83
kolÔsvai
(«limitar a altura dos edificios a setenta pés»):
81 N.

do A. Spenser, Ruin. Temp.

N. do T. Edmund Spenser (Londres, c. 1552-1599) está considerado
un dos máis grandes poetas en lingua inglesa. A obra que Hall cita
é The Ruines of Time, na que chora o estado ruinoso da antiga vila
romano-británica de Verulamium ou Verulam, hoxe chamada St. Albans,
en Hertfordshire, no sueste de Inglaterra.
82 Cidade bávara con canles navegables de orixe medieval.
83 N. do A. Estrabón, Xeog., libro V.
N. do T. A cita grega debe lerse «ta hípse ton oikodomemáton kolísai». Estrabón (Amasia, Ponto, c. 64 AEC-19) foi un xeógrafo e historiador grego. Na súa obra máis coñecida, Xeografía, concretamente no
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tal aconteceu en Roma. Non habería aquí lugar para que
Séneca84 ou Xuvenal85 se queixasen da construción de
chanzos adicionais nas escaleiras. A xente de alí non ten
interese polos svanid¸mata86 nin polas escaleiras; de feito,
non as aturan: por unha parte, pola molestia que supón
subilas; pola outra, polo perigo que supón baixalas, sobre todo cando beben de máis, algo á orde do día. Todas
as casas teñen unha cuberta feita a base de escápulas de
animais de gran tamaño, dispostas artisticamente.
Non se lle concede permiso de residencia nas cidades
a ninguén que non teña algún tipo de relación coa comida. Os labregos, artesáns, albaneis e carpinteiros residen
nos municipios pequenos; pero se fixeron medrar o seu
ventre até un determinado tamaño, poden trasladarse á
cidade, na que ninguén entra por diante dos cociñeiros,
panadeiros, taberneiros e os lexisladores, que teñen moito peso. Estes últimos son elixidos cada ano mediante
un solemne ritual; pero, a diferenza doutros lugares, non
se teñen en conta a súa sabedoría, as súas riquezas ou a
súa cumprida barba, senón as dimensións do seu abdome. E canto máis lles medra, a máis altos postos acceden.
Deste xeito, eu vin algunhas persoas, procedentes de cidades moi pequenas e moi pouco coñecidas, ás que se lles
libro V (3, 7), dá o dato ao que se refire Hall: o emperador Octavio
Augusto (Roma, 63 AEC-Nola, 19) tivo que ditar normas urbanísticas
para limitar a altura dos edificios da cidade e así previr derrubamentos;
a medida ofrecida equivale a uns 20 metros.
84 N. do A. Controvers., libro III.
N. do T. Marco Anneo Séneca (Corduba, 54 AEC-39), pai do Séneca citado na nota 29, foi un destacado orador e retórico romano. Entre
outras, escribiu unha obra intitulada Controversiae, unha colección de
casos legais imaxinarios. Igual ca noutras ocasións, Hall dá mal a referencia da cita: aparece no libro II (1, 11).
85 N. do A. Sát. 3.
N. do T. Concretamente, nos versos 190-196.
«sanidómata». Traducible como «pisos altos».

86 Léase
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concedeu, por propios méritos, ir vivir a cidades máis importantes até chegar á máis sobranceira de todas, onde
se lles distinguiu coa dignidade de lexislador. Porén, se
por causa dunha enfermidade (cousa cotiá), ou da idade, enfraquecen máis do establecido, xunto coas carnes
perden os honores adquiridos.
O pavimento das rúas é de mármore, cousa que me
sorprendeu moito, tratándose dunha cidade tan descoidada. Supuxen que, se fose doutro modo, a irregularidade
das pedras faría moi fatigoso, e mesmo perigoso, andar
erguendo demasiado os pés. Ademais, as carruaxes nas
que viaxan os lexisladores desprázanse así con maior facilidade: debido ao seu peso, nunca van á praza principal
nin aos convites públicos a pé ou de a cabalo, e tampouco
en liteiras, senón nunhas carruaxes moi anchas provistas
de catro rodas nas que son transportados dun lado para
outro. Por este medio son tamén levados de volta para as
súas casas, amarrados aos seus asentos mentres bambean
e botan escuma pola boca.
Diante das catro portas que ten esta cidade, que é
de planta circular, sentan cada día, por quendas, outros
tantos lexisladores. Chámanos «Buscadores»87 , e teñen
a misión de examinar con tino a todos os que entran e
saen: os que saen, por se marchan sen comer, cousa que se
sabe con moita facilidade comprobando se teñen o ventre
fláccido (se é así, condénanos a cear dúas veces); e os que
entran, para ver o que traen consigo. Xa que logo, non lle
está permitido a ninguén saír co ventre insatisfeito, nin
tampouco volver entrar coas mans baleiras.
Todos os meses, mediante convocatoria por medio
dunha disposición legal á que, abofé, non poñen reparos,
celébranse uns convites aos que están obrigados a asistir
87 N.
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do A. «Investigadores», en español.

todos os lexisladores da cidade. Así que acaba o xantar,
deliberan sobre os asuntos de interese público, pero non
se lle permite a ninguén emitir o seu voto sen antes
comer. O palacio onde isto acontece chámase PithonosCome88 . Todos saben onde deben sentar, e teñen un
penico gardado nunha arqueta para cada un. Logo dun
aperitivo a base dun viño moi quente e de entremeses
picantes, cadaquén ocupa o seu lugar na mesa. Como
primeiro prato serven sempre manxares moi delicados,
pois consideran estúpido non xantar a mellor comida co
máximo apetito. Está prohibido entre eles algo que para
nós é moi habitual: presentar os xabarís, as ovellas, as
cabras e os años cortados en varios anacos; pola contra,
uns suorentos serventes lévanlles os animais enteiros
sobre uns aparellos que fan de bandexas, como lembro
ler en Petronio89 . Quen se ergue da mesa antes de seis
horas, é castigado; así, comen e beben durante moito
tempo e ben amodo, pola mesma razón na que se apoiaba
aquel famoso lambón90 que, segundo se conta, desexaba
88 N. do A. Lugar de Asia a onde voan as cegoñas así que regresan a
aquela terra. Alí esnaquizan a derradeira en chegar (Plinio, libro X, cap.
23). O mesmo di Solino. Outros len, erradamente, Phirionis-Cumen,
tomándoo de Estrabón.

N. do T. Engánase Hall na referencia: é en X, 31, 62, onde Plinio dá
conta deste feito, unha crenza bastante estendida na Antigüidade. Por
outra banda, Gaio Xulio Solino foi un escritor romano que quizais viviu
no século IV, autor dunha obra intitulada De mirabilibus mundi («As
marabillas do mundo»); a mención do lugar indicado por Hall atópase
na sección 25 do capítulo XL. Finalmente, a referencia a Estrabón é moi
confusa, e parece derivar dunha lectura incorrecta do texto por parte de
Hall, ou ben dunha cita de segunda man. Por certo, o nome PithonosCome significa «aldea da serpe» en grego.
89 Alusión a Satiricón, atribuída a Gaio (ou Tito) Petronio (c. 27-66).
90 N. do A. Filóxeno, como conta Aristóteles na súa Ética.
N. do T. A anécdota está na Ética a Eudemo (III, 1231a). O tal
Filóxeno («amigo dos estranxeiros») era probablemente un personaxe
dalgunha comedia grega.
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ter o colo dunha grúa. Por certo: á hora de marchar,
os comensais son sometidos a unha medición. Para iso
teñen no palacio unha porta adaptada ao tamaño dun
abdome en xaxún, por cuxa estreitura pasan os convidados ao chegaren. Unha vez rematado o banquete,
cadaquén tenta saír por el: se queda atoado, permíteselle
que marche por outra saída; pero se pasa con tanta
facilidade como cando entrou, o Mestre de Costumes
imponlle unha prórroga e obrígao a sentar de novo á
mesa, aínda que non queira, até que non sexa quen de
saír pola porta. Diría eu que os católicos de hoxe en día
seguen este exemplo coa Agulla de Wilfrid, un curioso
exame de pureza91 .
Posúen xardíns moi extensos, pero descoidados; non
teñen nada que ver cos de Adonis, Alcínoo, ou mesmo
cos de Langhe92 . En van agardariamos ver lucidos macizos de plantas ou fermosas e coloreadas flores; o que hai
alí sementado son ravos, allos, repolos e melóns, dos que
91 N.

do A. Entre nós facíase, hai tempo, no castelo de Belvoir.

N. do T. Na Britannia de William Camden (ver nota 16), no apartado dedicado á descrición de Inglaterra e Gales, cóntase que na catedral
de Ripon, en Yorkshire (norte de Inglaterra), había un pasadizo que as
mulleres debían atravesar para probar a súa castidade: as inocentes pasaban sen problemas, mais as culpables quedaban atoadas. A invención
desta proba atribúese a Wilfrid (Ripon, c. 633-Hexham, 709), arcebispo
de York e autor de abondos libros relixiosos. Finalmente, o castelo de
Belvoir está en Leicestershire, ao norte de Inglaterra.
92 Na mitoloxía grega, Adonis era un rapaz moi fermoso, de quen se
namorou Afrodita. Artemisa, alporizada por unha ofensa da deusa do
amor, enviou un xabaril contra Adonis para que o matase. Na Antigüidade, as mulleres plantaban sementes de flores en testos ou caixas; cando
roseaban, presentábanas como ofrenda a Adonis. Alcínoo é o rei dos feacios, un personaxe da Odisea de Homero que acolleu a Ulises: no seu
palacio había un xardín con árbores e plantas que daban froito e florecían todo o ano. Charles de Langhe foi un amigo de Justus Lipsius, ou
Joost Lips, (Overijse, 1547-Lovaina, 1606) humanista flamengo e impulsor da corrente filosófica do neoestoicismo; Langhe aparece como experto
en xardinaría no seu diálogo De constantia.
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a Italia máis opulenta leva de alí en cantidade suficiente
como para convidar a un banquete a cen pitagóricos93 .
Verías alí coles de excelente xema,
as dúas clases de porro, leitugas ananas,
e máis acelgas, ben útiles para un ventre lacazán94 .
Hai tamén un hospital público no que se coida, con
cargo ás arcas do Estado, de todos cantos, a base de
comer e beber, desenvolven hidropisía, gota ou asma.
Mais os que quedan sen dentes por efecto da idade ou por
mastigar sen coidado, son desterrados á Illa Sorbonia.
Os máis ricos teñen moitos serventes aos que, coma
se fosen escravos, se lles encarga o cultivo dos campos, o
coidado dos xardíns e os labores máis baixos. Porén, tan
pronto como adquiren o volume axeitado, granxéanlles a
liberdade.
Se algún dos persoeiros máis nobres do reino morre
dunha enchente, é entregado aos seus servos para que
o papen (pensemos que está ateigado dos máis selectos
manxares), pois considérase un sacrilexio que se perda,
como botado ao lixo, tal regalía.
Os homes son dunha gordura e obesidade milagrosas.
Non merece o saúdo, nin sequera cun aceno silencioso,
calquera que non teña unha papada até o peito e un
bandullo que lle baixe dos xeonllos. Teñen a mesma feitura as mulleres, cuxa figura imita nalgunha medida a
93 Dende «para convidar...» é unha cita de Xuvenal (Sátiras, III, 229).
No tempo do poeta, os seguidores das ensinanzas de Pitágoras tiñan
sona de ser estritos vexetarianos.
94 N. do A. Marcial, lib. III, ep. 47.

N. do T. Marco Valerio Marcial (Bilbilis, 40-104), foi un escritor
romano coñecido, sobre todo, pola súa colección de epigramas, de contido
maiormente satírico. A referencia que dá Hall, neste caso, é correcta;
concretamente, trátase dos versos 7-9 do poema citado.
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das italianas, e en moito a das bárbaras95 . A ningunha
rapaza se lle permite casar até que os homes as someten
a un exame público no que comproban que o papo lles
chega até os peitos.
Case todos andan espidos pola rúa, e non teñen o menor interese pola roupa. Unicamente os membros do goberno e as persoas de maior categoría poden levar togas,
feitas coas peles dos animais que puideron comer, eles sós,
dunha sentada. Cada un deles leva pendurado do brazo
dereito un coitelo e mais unha enorme culler. No peito levan tamén, como di aquela frase de Virxilio, «un simple
pano de mesa de veludo ben cortado»96 , co que recollen
as pingas de prebe que escorren (para que non se perda
nada) e limpan a boca; tanto os usan que nin o observador máis atento podería xulgar se os panos están limpos
ou sucios.
Son de intelixencia cativa, e negados de vez para a
ciencia. Con todo, dominan os oficios que exercen. As
únicas escolas que alí funcionan son as de manducación,
nas que toda a mocidade se instrúe, xa ëx palÀn97 , na
ciencia de comer, beber e trinchar. Naquel tempo dirixía a escola un tal Arquisilenio98 , un gorxón moi refinado. Ensinaba, no canto de gramática, uns fragmentos de
Apicio99 . A xeito de biblioteca hai un almacén de cántaros no que están colocados e ben clasificados todos os
95 N. do A. As mulleres bárbaras comen canciños, levadas do seu afán
de engordar.
96 Frase case idéntica á que Virxilio emprega en dúas das súas obras:
Eneida (I, 702) e Xeórxicas (IV, 377).
97 Léase «ex hapalón»: «dende os primeiros anos».
98 Sileno era un sátiro gordo e vello, pedagogo e compañeiro de Dionisos, deus grego da embriaguez e o exceso.
99 N. do A. Segundo a Suda, escribiu libros sobre a gula.

N. do T. A Suda (ou Suídas) é unha enciclopedia que recolle gran
parte do saber da Antigüidade, elaborada por varios eruditos no Imperio
Bizantino contra o século X. Para Apicio, ver nota 78.
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tipos e tamaños de copas. Vasos e pratos fan de libros:
os máis pequenos, para os principiantes no primeiro ano,
e os meirandes para os veteranos. A un dáselle un cíato,
a outro un triens, e a outro un sextario100 ; a un unha
galiña, a outro un pavo, e a un terceiro un añagoto ou un
pernil. Ninguén obtén a licenciatura até que completa as
tarefas asignadas. Se despois de sete anos de larpeiradas
non se aprecia moito progreso no estudante, prohíbeselle
quedar alí máis tempo e mándano exiliado ás Illas Famélicas. Tamén son desterrados ás ditas illas os médicos
e todo aquel que lle prescribise unha dieta a alguén. Se
un enferma, aínda contra a opinión de Asclepíades, come unha pequena raíz, como manda Celso101 , bebe unha
chisca de auga quente, vomita, e así púrgase. A materia
regurxitada pasa a ser propiedade do fisco.
A carne de veado é para eles unha das maiores delicias.
Como non están en condicións de ir de caza, atrapan en
redes e lazos os gamos que se lles achegan por propia
vontade. Pero o porco é o animal que estiman como o
máis útil e o mellor102 : ben por que se asemellan algo
a el nos seus costumes, pois admiten que o seu único
100 Un cíato equivale a 45 ml, un triens a 182 ml, e un sextario a 546
ml. Son medidas de líquidos empregadas na Roma antiga.
101 Asclepíades de Bitinia (Prusas, c. 129-40 AEC), foi un médico de
sona na Roma antiga, que lles prescribía aos doentes tratamentos a base
de dieta, masaxes, eméticos e sangrías. Aulo Cornelio Celso (c. 25 AEC50 EC), foi un enciclopedista e, talvez, médico romano; de feito, a única
sección que se conserva da súa obra son os oito libros aos que se lles dá
o título de De medicina.
102 N. do A. Platón o Cómico, citado en Clemente de Alexandría, Stromata, 7.

N. do T. Clemente de Alexandría (c. 150-215) foi un teólogo cristián
grego influído pola filosofía helenística. No libro VII da súa obra Stromata (traducible como «Farrapos», pola variedade de temas que toca),
comenta que nunha obra teatral de Platón o Cómico (autor dos séculos
V-IV AEC do que non conservamos nada agás fragmentos), intitulada
AÉ áortaÐ («As festas»), se fai unha loanza do porco nestes termos.
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destino é, por natureza, a mesa; ou ben porque, ao se
cebar sen pensar demasiado no que come (abofé!), é o
que máis velozmente se alimenta e engorda.
Quen crería posible, en fin, que a frugalidade poida
coexistir alí con semellantes excesos? Pois eu debo dicir
que a observei, e en moi alto grao (confeso, iso si, que de
forma un tanto paradoxal): gardaban os anacos, ósos e
migallas de menor tamaño. Ademais, non crían cans, nin
gatos, nin gabiáns, nin ningún animal carnívoro. De igual
maneira, se alguén pide que lle cociñen unha pomba ou un
capón, mandan que lle extraian ao animal os grans medio
dixeridos, que levan xa tempo pechados no boche, e que
llelos sirvan aos demais comensais (deles aprenderon cabalmente tal uso os venecianos de hoxe en día103 ). Máis
aínda: se alguén garda na súa casa algo de alimento até
que podrece, por pouca cantidade que sexa, é amarrado
deseguida a un poste. Faise unha excepción coa carne de
veado, que pode conservarse até que apareza cuberta por
unha sorte de peluxe. E –cousa que apenas son quen de
lembrar sen sentir vascas– gardan o queixo durante tanto
tempo que acaba por criar moitos vermes; e os preeiros
máis delicados, botándolles unha chisca de azucre, devoran con avidez os bechos, que son a podremia mesma,
dentro dun alimento xa podrecido. Estou moi sorprendido de que os habitantes da Xermania Inferior adoptasen
este costume tan pésimo.
A rexión é abondosa en ríos, que flúen irregularmente
debido á infinda cantidade de evacuacións. E, sempre a
principios de xaneiro e a finais de febreiro, as ribeiras
vense desbordadas e ameazan os pastos veciños104 .
103 Alusión

ao risotto mantecato, prato típico da cociña veneciana.
ás festas de Noitevella e de Entroido, caracterizadas pola
celebración de grandes convites.
104 Referencia
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Capítulo VII
As guerras dos panfagonios

Os panfagonios manteñen unha svpondon pìlemon105
con dous inimigos: os habitantes das Illas Famélicas
(ou hambrios) e os fruguionios. Os primeiros non están
lonxe, no océano Etíope, cara ao oeste, como habemos
relatar no seu momento. Os segundos están algo máis
afastados, pois queda no medio a maior parte de Moronia
e un anaco de Viraxinia.
Contan as crónicas que os hambrios, tras asinar un
tratado cos larcinios, atacaron varias veces esta terra,
pero só nunha ocasión venceron. Daquela, a xente agochouse malamente en bosques e covas, até que os deuses locais, conmovidos polas súas súplicas e promesas,
causaron a morte do pobo invasor, servíndose ao efecto das súas propias fauces: tanta comida tragaron, nun
cambio súpeto dos seus costumes, que contraeron enfermidades e, no decurso de tres anos, morreron todos..., un
por un. Tamén os fruguionios, antigos habitantes desta
terra, tentaron máis dunha vez chantar o seu pé nela, pero foron rexeitados nunha acción de éxito por parte dos
panfagonios (as máis das veces a fortuna ponse de parte
do máis débil).
105 Léase

«áspondon pólemon». Quere dicir «guerra sen cuartel».

61

Cando van á guerra cobren a parte frontal do corpo
–evidentemente, non poden fuxir– con peles (de boi, de
cabra e doutros tipos de gando, así teña la e pugas).
A quen os observa de lonxe parécenlle reses conducidas a
un bebedoiro. Case todos van armados con espetos e trinchantes, aínda que hai quen leva béstas e arcos fabricados a partir das costelas dos bois máis grandes. Porén, os
ivronios, máis dotados para a guerra, préstanlles auxilio
cando cómpre: sen esa oportuna axuda, hai ben tempo
que os panfagonios estarían derrotados.
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Capítulo VIII
Ucalegonio, a cidade libre

Até o de agora non a mencionei, pero non debo pasala
por alto. Ucalegonio106 é unha comunidade libre, con dominios moi extensos, que se atopa nos confíns da Chaira
Lecánica, fronte a Moronia. Panfagonia non pode presumir de ter unha cidade máis antiga nin máis abraiante.
Disque os seus cidadáns levan unha vida máis feliz ca a
dun monxe, pois dispoñen en abundancia de todo canto
poden necesitar.
En primeiro lugar, está moi ben protexida pola súa
propia localización, e é completamente inaccesible: ben
poden tomar a chacota as inútiles matinacións e incursións dos seus inimigos. En efecto, aséntase sobre un
cantil moi elevado e escarpado, ao longo de dez millas
alemás107 . Polo seu fondo val serpea o Oisivio, que non
sei se é un río ou un estanque, porque se move moi amodo108 . Os seus habitantes só poden acceder á cidade por
106 N.

do A. É unha vila dedicada ao ocio. Ucalegón é un personaxe de
Virxilio, cuxo nome deriva de oÎk lègwn, «despreocupado», como nos
aprendeu o noso querido Downes nas súas clases.
N. do T. A expresión grega pronúnciase «uk alégon». A etimoloxía
que dá Hall é correcta, e o personaxe aparece na Eneida (II, 312). Tocante ao tal Downes, debeu ser, evidentemente, un mestre de Hall na
súa infancia ou adolescencia.
107 Unha milla alemá equivale a 7,53 quilómetros.
108 N. do A. Case todo isto pode verse nun castelo de Escocia.
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un medio, e non se trata da habitual escaleira sinuosa,
senón dunha corda cunha cesta de vimbio, ao xeito da
que colga dos pozos.
O alimento fornécenllelo unhas aves típicas de alí e
que non se ven noutros sitios (os nativos chámanlles «gútigues», e non son moi diferentes ás galiñas de río), e fano
de tres maneiras: ademais da súa propia carne e produción de ovos, cada día enchen os seus niños, até case desfondalos, de gran cantidade de peixes para nutrir a súa
prole; por outra banda, para ter sempre lume prendido,
sérvense da ramallada miúda que estas aves amorean para facer os niños. Que máis cabería desexar? Coas súas
plumas e coa penuxe, que é moi donda, a xente confecciona os seus leitos. A zona do interior produce un viño moi
xeneroso, e abondosas colleitas de gran. Así pois, nada
hai que os ucalegonios non teñan nin procuren.
Este pobo pasa a vida dun xeito moi despreocupado ou, para dicilo no senso de Apuleio, verdadeiramente
despreocupado109 : cean, van durmir, érguense, xantan e
vólvense deitar. Unha lei, propia de Síbaris, exclúe da cidade, non só a todos os franceses, senón a todo tipo de
traballadores manuais110 : os únicos labregos que teñen

N. do T. Parece que Hall tiña en mente a chamada Bass Rock, unha
illa situada no esteiro do Forth, ao nordeste de Edimburgo. Nela houbo
un castelo que foi empregado como cárcere.
109 N. do A. «Año despreocupado», escribiu, no canto de «gordo».
N. do T. Cita dunha obra de Apuleio intitulada Florida, compilación
de extractos de 23 dos seus discursos.
110 Síbaris era unha cidade grega do sur de Italia, situada no golfo de
Tarento, cuxos habitantes adquiriron na Antigüidade a sona de seren moi
dados aos luxos. En certa ocasión promulgaron unha lei que prohibía aos
artesáns ruidosos (ferreiros ou carpinteiros, por exemplo) establecerse
na cidade. A mención dos franceses obedece a que, na opinión de Hall,
estaban demasiado dedicados a actividades comerciais, e por iso sempre
andaban a armar balbordo.
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son os porcos, como facían antigamente os exipcios111 , e
non precisan máis. Porén, os máis ricos teñen serventes:
un para que os esperte abríndolles os ollos pouco e pouco;
outro para que os abane mentres come; outro para que
lles meta os anacos de alimento na boca cando a abren;
outro para lles baleirar o penico; e outro para atarlles
e desatarlles o cinto. Ao amo chégalle con introducir a
comida na boca, mastigala, dixerila e evacuala.
Baixo a protección de Ucalegonio atópanse outras cidades, que gozan dos mesmos privilexios: Lirona112 e
Roncara113 . A única diferenza é que os seus habitantes
case sempre están a durmir, e o seu sono é tan pesado que
nin sendo golpeados espertan, como di Plinio dos osos114 ;
causa sorpresa ver o que engordan durante este estado de
somnolencia.

111 É un lugar común na historiografía antiga: segundo parece, os exipcios botaban a semente nos agros, e logo facían que os porcos os pisasen.
112 «Lirona», tomada do español.
113 N. do A. «Roncar», palabra que os españois tomaron dos romanos,
e os romanos do grego ûègqein.

N. do T. En realidade, a palabra está no castelán por evolución do
latín, mais si é certo que ao latín chegou por préstamo do grego (léase
«rénkhein»). Na época de Hall aínda non se descubriran os principios
básicos da evolución lingüística e das relacións entre as linguas, e isto
nótase en cada comentario sobre este tema que Hall fai nas súas notas.
114 N. do A. Plinio, lib. VIII, 36.
N. do T. En realidade, VIII, 54, 127.
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Capítulo IX
As leis do reino

O palacio de Pithonos-Come, que é moi amplo e constitúe
un espazo aberto grazas ás súas fiestras, amosa no frontispicio da entrada principal, en letras de ouro, o lema
115
Sqol¬ kaÈ txei
. Nas columnas centrais están penduradas as sagradas táboas da lei. Velaí o texto que reza:
1. A

monosvitÐa

116

é un crime.

2. Quen á toa deixase caer un prato ou unha bandexa
con comida deberá tomar, permanecendo ben dereito e cunha culler moi pequena, un vaso de caldo
depositado aos seus pés.
3. Ninguén debe comer en soidade, para que non poida
violar de maneira impune as leis da mesa se come
115 N.

do A. Parte dunha sentenza de Sinesio: tä jeØon svqol¬ kaÈ txei
. Debaixo había uns versos na lingua de Panfagonia: «Este lugar
é para ledos: liscade os tristes». Un escrito igual atópase en Boloña, nas
portas dun predio de Casaralta.
badÊzei

N. do T. Sinesio de Cirene (Cirene, c. 370-Ptolemaida, 413) foi un
teólogo e bispo cristián de orientación neoplatónica. A cita (léase («to
theion skholé kai táxei badídsei») pertence á súa obra PerÐ prìnoiac
(«Sobre a providencia»; II, 5). Significa «a divindade avanza paso a
paso e con orde».
116 Léase «monositía». Significa «acción de inxerir unha soa comida ao
día».
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na súa casa, en privado. Os cidadáns deben sentar a
comer nas rúas, ou ben coas fiestras espalancadas.
4. Todo aquel que, catro horas despois de se erguer,
aínda non comese, pecando así contra o deus protector do lugar, será obrigado a cear dúas veces.
5. Coa boca chea, abondará con estender o dedo para
responder a unha pregunta.
6. O culpable de alta traizón deberá morrer de fame.
Se a culpa é máis leve, será multado coa extracción
dun dente.
7. Todo cociñeiro que prepare tan mal os alimentos
que resulten indixeribles, será amarrado a un poste
nun lugar público; cabo el pendurarase un anaco
de carne medio crúa ou medio queimada, até que
algún dos espectadores sinta tanta fame como para
se apiadar del e comela toda.
8. Non só se permitirá eructar, como decretaron algúns
Césares117 , senón que se considerará unha honra:
quen eructe coa maior forza, sonoridade e afouteza,
presidirá o seguinte banquete.
117 N.

do A. Suetonio, «Claudio».

N. do T. Gaio Suetonio Tranquilo (Hippo Regius, c. 70-126) foi un
historiador romano, famoso maiormente pola súa obra De vita Caesarum («A vida dos Césares»), na que relata feitos e anécdotas do goberno
de Xulio César e mais dos once primeiros emperadores romanos. Como
di Hall, no capítulo 32 da sección da súa obra dedicada ao emperador
Claudio (Lugdunum, 10 AEC-Roma, 54 EC), Suetonio conta que o gobernante estivo a pensar en publicar un decreto permitindo eructar e
peidar en público, ao saber que durante un banquete un convidado estivera a punto de morrer por reprimirse; con todo, Suetonio non confirma
que Claudio finalmente promulgase tal norma.

68

9. Todo aquel que conteña a respiración mentres se
lle pon un cinto118 , será inhabilitado decontado e
condenado a xaxuar no cárcere durante todo un día.
Con todo, a porta será enreixada, para que poida
observar como come o resto das persoas principais
(para máis dun, isto resultou mortal).
10. Todo comensal dará conta semanal ao xuíz da cantidade inxerida. Quen non acade o prescrito, sufrirá
a pertinente pena.
Os que cometen delitos leves son pechados todo un
día no cárcere, que recibe o nome de Templo da Fame, o
equivalente ao noso
!119 Está situado fóra da cidade,
como o de Esculapio en Roma, mais non por motivos de
salubridade –como sobre os templos do devandito deus
conta Plutarco120 –, senón para que os condenados non
gocen sequera do recendo das cociñas. Nas súas paredes
hai pintadas imaxes moi vivas e realistas de toda clase de
pratos que provocan nos prisioneiros un inútil apetito. Os
actuais xesuítas tomaron de aquí a idea das súas celas de
meditación.
Non usan moeda nin lles dan valor aos metais mortos e
insípidos. Pola contra, e como Aristóteles121 nos aprende
118 N.

do A. A razón desta lei atoparase no seguinte capítulo.
escritura hebrea, Beth-lehem, o coñecido Belén. Hall refírese ao
hospital psiquiátrico de Bedlam (hoxe Bethlem Royal Hospital, situado
noutro lugar), o primeiro da súa clase en Europa, que foi fundado en
1247 en Londres. Foi moi famoso en Inglaterra (de feito, bedlam significa
hoxe en día en inglés «casa de tolos»), en parte polos anos nos que alí
se lles deu un trato cruel e inhumano aos internos.
120 Na illa Tiberina, no centro do río que pasa por Roma, había na Antigüidade un templo dedicado a Esculapio (Asclepio na súa forma grega),
deus da medicina, que funcionaba como hospital. Plutarco escribiu, entre outras moitas obras, un tratado chamado Quaestiones Romanae, no
que comenta o que nos di Hall.
121 N. do A. Polít.
119 En
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que se facía na Antigüidade, as transaccións lévanse a cabo mediante o troco de mercadorías. Por exemplo: dous
pardais adoitan valer un estorniño, dous estorniños un
tordo, dous tordos unha galiña, dúas galiñas un pavo,
dous pavos un año, dous años un xato, dous xatos un
carneiro, e dous carneiros unha vaca. Talmente se fai coas
hortalizas e os peixes, que teñen un prezo fixo. Os funcionarios públicos só coidan de que ninguén lles coloque
mercadorías en mal estado aos compradores, ou lles esixa
máis do debido.

N. do T. O filósofo grego Aristóteles (Estaxira, 384-Calcis, 322 AEC)
fala deste tema, en efecto, na súa obra Política (I, III, 32).

70

Capítulo X
A relixión do pobo

Senten arrepíos diante de Xúpiter, pois cando trona, o
viño avinágrase, e coa inoportuna chuvia que fai caer, estraga os cultivos. Alí vin un elegante edificio consagrado
ao deus Tempo, o maior devorador de todo o existente;
nel había un relevo, cicelado con admirable mestría, de
Saturno como tumba dos seus fillos122 .
O día anterior ao Mércores de Cinza celebran a festa
do deus protector do lugar, que é case o único que recoñecen. Aparécese cada ano coa forma dunha ave enorme
e moi voraz (os nativos chámanlle «Ruc»), para recibir
os votos que lle presentan os seus fieis; eles ofrécenlle sacrificios de seres vivos, así como vou describir.
A Chaira Lecánica é vasta, e na súa vertente sur está
totalmente rodeada por montañas. Nela concorren todos
os cidadáns, nun día establecido, e levan consigo unha incontable cantidade de pezas de gando menor, maior e de
criaturas aladas: elefantes, rinocerontes, camelos (cebados á mantenta para a ocasión, pois non é o seu costume
122 Como aparece mencionado nunha nota anterior, Saturno é a versión
romana do grego Crono, de quen se contaba que devorou a todos os seus
fillos, temendo que un deles o destronase. Hall é aquí vítima dun erro
moi estendido, que consiste en confundir a palabra Krænoc («Krónos», o
nome propio do deus) con qrìnoc («khrónos», nome común que significa
«tempo»).
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conservar ou alimentar unha clase de animais tan inútil), bois de gran tamaño, xabarís, ovellas, cabras e toda
caste de aves, peladas e despenadas. Así, péchanos a todos naquel inmenso foxo. As persoas colócanse nas abas
das montañas, coma se fosen as bancadas dun teatro, e
agardan axeonlladas a chegada do seu deus. Ao cabo, entre sonoros berros, escóitase un brado confuso e un son
coma o grallar do corvo; é posible enxergar na distancia
a ave sagrada, de bico ganchudo, unllas coma fouces e
ollos escintilantes, rodeada dunha grande e incrible caterva de harpías123 , corvos, voitres e gabiáns. Achéganse
estas aves, ao tempo que producen un bruído arrepiante
e cobren o val embaixo como unha densa nube, aproveitando o seu número e a sombra das súas ás e tapando
o sol e o ceo. Fan tres voos arredor da chaira, mentres
as persoas berran, suplican, tremen e reloucan. A ave
principal avista o botín e, de entre todo o conxunto, selecciona o que máis satisfai o seu padal; agarra pois un
par de bois ou de elefantes. Decontado os demais paxaros
irrompen no grupo segundo a súa inclinación e apetito:
vese como un parte cargado cun xato, outro cun año, outro cun xabaril e outro cun pavo ou cun cisne. Non ben
remata a escena, marchan voando124 , no medio dunha
sonora aclamación do xentío, e pérdense de vista.
A devoción esixe que a xente sente a consumir, alí
mesmo e no propio día, todo o que queda (que é moito, como é obvio). Tanto se fartan que lle collen noxo á
carne para uns corenta días e pasan a se alimentar de peixe cocido e adubado con viño (o que resulta moito máis
custoso), amais de botar man dos manxares de Golosi123 Monstros da mitoloxía grega. Nunha nota posterior, a 270, trátase
polo miúdo.
124 N. do A. Aos bosques de Larcinia, que é onde viven. Ver libro IV,
capítulo 4.
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nia. En parte fano para se recobrar un pouco comendo
pratos variados, e en parte para retornar á carne, logo
de esquecela por un tempo, con ánimos renovados. Eu
tendo a pensar que de aquí procede a importancia que
nos países que obedecen ao papa se lle dá á respectuosa
observancia da Coresma.

73

Capítulo XI
A elección do Gran Duque

Paso axiña ao palacio do Gran Duque, ao que ende ben
me guiou a Providencia no mesmo día no que se ía elixir o novo máximo mandatario, consonte os costumes do
reino.
Xusto no medio do istmo que separa as dúas provincias está situada unha maxestosa fortaleza que, seica,
construíu un tal Omasio, un graúdo xigante. Non era
equiparable a ese cuxa efixie os nosos académicos pretenden ver (e admiran) insculpida nun outeiro próximo125 ,
senón máis ben ao monstruoso home do que puiden ver
dous dentes maxilares, extraídos dun pozo de Cambridge, e que eran pouco máis pequenos ca un cranio humano
(o dente atopado na costa de Útica, do que informa Sixeberto, tamén sería inferior126 ). En comparanza con el, o
125 Hall alude ao cinto de outeiros coñecido como Gog Magog Downs,
situado ao sur de Cambridge. Varias lendas, coñecidas en diversos lugares das Illas Británicas falan dun xigante chamado Gogmagog (o nome
posúe variantes), que foi derrotado por un heroe chamado Corineo, o
fundador epónimo de Cornualles.
126 Sixeberto de Gembloux (Gembloux, actual Bélxica, c. 1030-1112) foi
un autor medieval, coñecido maiormente pola súa obra Chronographia
(tamén citada como Chronicon), unha historia universal que vai do ano
381 ao 1111. Nos feitos que cita como acontecidos no ano 413 fala dun
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Orestes de Plinio127 ou o Orión de Plutarco128 eran uns
ananos. Imaxinemos máis ben un Anteo, de 60 cóbados;
ou un coma aquel cuxo cadáver foi desenterrado preto
de Drepano, que tiña 200, como se deduciu do tamaño
do seu óso coxal, tal e como relata Boccaccio129 : pois eu
afirmo que aquel podería ser o seu irmán.
enorme dente atopado na costa de Útica (unha antiga cidade do norte
de África, hoxe en en Tunisia) que, de cortarse en anacos, podería facer
cen dentes humanos, polo que se pensou que pertencería a un xigante.
Probablemente Sixeberto empregou como fonte A cidade de Deus, unha
das obras capitais do teólogo e apoloxista cristián Agostiño de Hipona
(Tagaste, 354-Hipona, 430), pois reproduce case exactamente as palabras
do relato do doutor da Igrexa (XV, 9).
127 N. do A. De sete cóbados (Plinio, libro VII, cap. 16).
N. do T. A cita completa é VII, 16, 73, pero Hall equivoca a referencia. Nesa pasaxe Plinio conta que, logo dun terremoto en Creta, un
corremento de terras deixou á vista o corpo dun xigante de 46 cóbados
(non de 7). Segundo Plinio, algúns pensaron que se trataba de Orión (un
cazador mitolóxico morto pola deusa Artemisa, quizais por tentar violar
unha das mozas do seu séquito) ou de Oto (un dos Alóadas, fillos de
Posidón, que ofenderon en varias ocasións os deuses e acabaron mortos
a mans deles). Quen si fala de Orestes é o historiador grego Heródoto
de Halicarnaso (c. 484-425 AEC): na súa obra Historias (I, 68) conta
que na cidade arcádica de Texea, no Peloponeso, se atopara o corpo de
Orestes (este si, de 7 cóbados), un dos protagonistas do tráxico ciclo
mitolóxico da casa dos Atridas.
128 N. do A. De 16 cóbados, corpo que se atribuía a Oto.
N. do T. Persiste Hall no erro. Plutarco, na súa obra biográfica Vidas paralelas, dedica unha sección ao xeneral e político romano Quinto
Sertorio (Nursia, 122-Osca, 72 AEC). Este, segundo o relato do historiador Plutarco (IX, 6.-7), durante unha campaña militar no norte de
África, preto da actual cidade marroquí de Tánxer, mandou abrir o que
se cría ser o sepulcro do xigante Anteo. Era este un fillo de Poseidón e
Xea (a Terra) que obrigaba a loitar con el a todos os viaxeiros que por alí
pasaban; cando os derrotaba, adornaba cos seus restos un templo consagrado ao seu pai. Mantíñase invulnerable se estaba en contacto coa
súa nai, a Terra; pero cando Heracles visitou aquelas terras, ergueuno
do chan e foi quen de esganalo.
129 O famoso humanista italiano Giovanni Boccaccio (Florencia,
1313-1375) escribiu unha obra titulada Genealogia deorum gentilium
(«A xenealoxía dos deuses dos xentís»), unha recompilación de mitos
grecorromanos. A anécdota referida por Hall recóllese no capítulo 68 do
libro IV.
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Sexa como for, este foi o primeiro en someter a rexión,
previamente baixo o dominio de Fruguiona: expulsou os
antigos habitantes, trouxo novos moradores e deulles novas leis. Disque o seu espírito, segundo a errada crenza
pitagórica130 , tomou a forma dunha ave monstruosa e
baixo ela réndenlle culto todos os anos nun día marcado
no calendario, como dixemos. A miserenta chusma venérao igual ca os turcos a Mahoma.
No amplo adro da fortaleza pódese ver un monumento
consagrado á súa memoria: unha estatua dunha altura
digna de verse, e non menor ca a do antigo coloso de
bronce de Lisipo131 . A carón dela vin un túmulo cunha
inscrición, pero tan desgastada polos efectos da odiosa
velleira que non foi doado entender as palabras ou o seu
significado. Aplícase aquí aquilo de Ovidio:
pero a rocha é destruída
pola longa vellez e danada pola longa senectude132

130 As ensinanzas do grego Pitágoras de Samos (c. 570-495) deron lugar
á creación dunha escola de pensamento na que se mesturaban preceptos
matemáticos, filosóficos e místicos. Os pitagóricos crían na transmigración das almas: á morte dun ser humano, o seu espírito reencárnase
noutro ser vivo, de acordo co tipo de vida que levou na súa existencia
anterior.
131 N. do A. Ou de Cares, discípulo de Lisipo. A súa altura era de 70
cóbados.

N. do T. A estatua que daba a benvida ao porto da illa grega de
Rodas fora construída na honra de Helios, deus do Sol, protector da
cidade. Algúns atribúen a súa autoría ao escultor Lisipo (Sición, c. 390318 AEC), pero a autoridade máis seguida é aquí a de Plinio, quen na
súa Naturalis Historia (XXXIV, 18, 3) di que foi elaborada por Cares
de Lindos, discípulo de Lisipo que viviu entre o século III e o II AEC.
De feito, polo que Hall indica na súa nota, vese que tomou os datos do
autor romano.
132 Publio Ovidio Nasón (Sulmo, 43 AEC-Tomis, c. 17) foi un importante poeta romano, autor dunha abondosa produción poética. Esta cita
–levemente alterada– corresponde á obra Fastos (V, 131-132).
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Así de borrosa estaba:

Eu coido que debe ser reconstruída da seguinte maneira (pero sométoo ao xuízo do lector):
Aquí xazo eu, Omasio de Fagonia, Duque,
Señor, Vitorioso, Príncipe e Deus. Que
ninguén me invoque con fame, nin pase por
aquí en xaxún, nin me veña saudar sobrio.
Sexa o meu herdeiro quen poida, o meu
súbdito quen queira, e o meu inimigo quen se
atreva. Vivide como larpáns. Adeus.
Así era o palacio do Duque, pero o primeiro lexislador
non quixo que gozase dun poder estable, como acontece
noutros lugares, senón inseguro e precario. Permítese as78

pirar ao ducado a calquera membro das familias máis
honradas do reino –e hai moitas: os mentóns, os bucóns,
os ventricóns e os palatinos– e, se o merece, pode obtelo.
A elección do Duque ten lugar do xeito que describo a
seguir.
Cada ano celébrase un solemne certame, no que non
hai que amosar habilidade coa xavelina, coas cuádrigas ou
cos remos, senón cos dentes. Quen vence, ademais de ser
distinguido cunha coroa de bacelos, é proclamado dende
ese instante Senescal do reino, o segundo en rango despois do Duque. Unha vez rematado o certame, érguense
os presentes e, mentres tocan o sagrado túmulo de Omasio, xuran por Baco, por Saturno e polos devanceiros de
Omasio, que no procedemento que se desenvolverá a seguir obrarán sen cometer fraude nin engano. Logo, cadaquén ocupa o seu sitio no teatro –non demasiado adornado nese día– e disponse a asistir con interese á proba
que vai ter lugar. Á fin, fai a súa aparición o Senescal
acabado de nomear, portando un cinto de ouro inzado
de pedras preciosas e dunha enorme lonxitude. Os de alí
chámanlle «Sagrado Cíngulo do Imperio». Decateime de
que nel había un texto inscrito: «Nada, se non é máis
alá». O Duque saínte pono en primeiro lugar e anota a
medida do seu abdome. Ségueno, respectando unha quenda, os demais persoeiros. Se algún, sen inchar o bandullo nin conter a respiración, fai que cumpra practicar un
novo ollal no cinto, é proclamado Duque de Crapulia, no
medio das maiores aclamacións e aplausos do público.
Axiña, o copeiro real axeónllase e ofrécelle unha ánfora
inmensa, advertíndolle que debe brindar polo benestar do
seu pobo. El, agarrando o recipiente e manténdoo destapado, diríxelle unhas palabras ao pobo: coherentes, se é
quen; pero se non, polo menos mainas e benévolas. No
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meu caso, presteille os meus oídos e atención, pero o son
pareceume horrendo, pola pronuncia gutural que teñen.
Non comprendín o discurso pero, preguntándolle a un
intérprete, obtiven del o seguinte resumo:
Primeiro deulles as máis expresivas grazas a Baco, á
deusa Carna133 e a todos os deuses do Inframundo, e
sobre todo ao deus Ventre, quen lle outorgara o poder,
por elixilo naquel día Gran Duque. Seica tamén lles deu
os parabéns aos seus propios ollos porque, antes de se
pecharen, estaban a velo convertido nun gobernante moi
poderoso. Logo dirixiu ao pobo un discurso moi cordial,
xurando con aire solemne por Omasio que había loitar
por defender as liberdades, impulsar os negocios, rexeitar os inimigos, cumprir as resolucións que se tomasen,
fomentar os estudos, atender as demandas, ensanchar as
tragadeiras, ampliar as medidas e, para rematar, conservarnos como somos e facernos como desexamos ser.
A seguir declarouse inimigo acérrimo da Fame, a Abstinencia, a Dieta, a Mala Cervexa e a Magreza, e xurou
de novo que mentres el estivese á fronte do país ninguén
xaxuaría de maneira impune nin viviría ao xeito grego
contra a súa vontade134 . Dixo textualmente:
—Así que, veña! No nome da sagrada fartura, estade sempre de bo humor e, sempre que poidades, sede
obedientes. Que a suavidade coa que entre este fermoso e pequeno cíato (e a seguridade coa que saia) sexa
tan grande coma o meu desexo de vervos sempre ebrios,
fartos e afortunados.
133 Carna, Carnea ou Carda era unha divindade romana protectora dos
fogares, cuxa principal misión era espantar os vampiros.
134 Cando Roma comezou a ter contacto con Grecia, o verbo graecari
(literalmente, «facer o grego», «vivir ao xeito grego») significaba «levar
unha vida de luxo». Pero co tempo pasou a ser máis habitual a figura do
home grego instruído pero con dificultades para subsistir, que buscaba
traballo na capital do Imperio.
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Ao que acabou de falar, bebeu engorde o viño até
poñer do revés a ánfora, para acabar limpando os beizos
co polgar, como dita o costume local.
O pobo encheu o ceo de ledas voces, e repetía:
—Viva, reine e prospere Cagastrio –tal era o seu nome135 –, Augustísimo Emperador de Crapulia!
Fóronlle entregadas decontado as insignias do poder:
unha avestruz devorando un anaco de ferro136 co lema
«Dixire e gobernarás». No canto de feixes137 , unha espada
ou un cetro, o Senescal púxolle nas mans un coitelo e
mais un pequeno barril de ouro. E díxolle, con marcada
solemnidade:
—Usa e goza.
Non desexo falar agora das moreas de pratas, montañas de carne e torrentes de viño que vin alí aquela noite.
O único que non podo omitir é que os rueiros todos estaban sementados de borrachos, que eran coma mortos
en vida: igual adoita estar o campamento dos vencidos
nunha batalla despois dun enorme masacre.
135 N. do A. Cagastrum é unha palabra de Paracelso, antónima de iliastrum. Nós facémola derivar de kak¬ gasvtrÐ.

N. do T. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, chamado Paracelso (Egg, c. 1493-Salzburgo, 1541), foi un médico, alquimista e astrólogo suízo que tivo un papel importante no cambio de paradigma que a
medicina europea experimentou durante o Renacemento. As dúas palabras mencionadas por Hall foron inventadas por Paracelso para designar
o que el chamaba semina, unha especie de sementes que entran no corpo
humano e provocan enfermidades. Tocante á expresión grega, lese «kaké
gastrí», e significa «con mal estómago».
136 Na súa voracidade, as avestruces poden chegar a comer anacos de
rocha ou minerais que lles axudan a triturar os alimentos inxeridos previamente.
137 Os feixes (fasces) eran unhas insignias do poder executivo en Roma:
consistían nunhas varas atadas con cordas de coiro vermello, que formaban un cilindro e suxeitaban un machado. Simbolizaban a capacidade
de aplicar castigos corporais, e eran portadas por uns funcionarios, chamados lictores, que acompañaban os maxistrados públicos no exercicio
das súas funcións.
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Nada teñen de particular as demais cidades do país:
Devóraco, Porcestria, Sarcobosco, Verulanio e Lingastro.
Polos costumes e fasquía dunha poderá o lector deducir
sen dificultade os das demais.
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Capítulo XII
A Illa Famélica, ou Terra d’Hambre

Quédanos mencionar a Illa Famélica. Para que ao lector
non perda detalle, saiba que está localizada a 330 graos
de lonxitude e 54 de latitude. Polo norte, está xusto en
fronte do cabo Branco138 , e polo sur, da lagoa Trifonia.
É unha terra rochosa, montañosa, estéril, erma e areosa.
Posúe algunhas árbores, mais descortizadas, e non dan
froito nin teñen follas. Naquela terra non medra a herba nin as flores que noutros lugares nacen ventureiras.
O seu solo, enxoito e inerte, non coñece a alternancia
de primavera e inverno: talvez os seus famélicos habitantes arrincan e devoran as herbas e as follas así que
espontan, ou talvez rexa alí unha maldición de Ceres:
contan que, naufragando nos baixíos, foi dar a aquela illa
mentres, por mar e terra, andaba inqueda a buscar pola
filla, desaparecida momentos antes; por iso lles entregou
aquela terra ás Furias e ordenou que xamais nada nacese
daquel solo139 .
138 Nome que se daba antigamente ao cabo Tres Puntas, na costa sur
de Arxentina.
139 Deméter, deusa grega da terra cultivada, sufriu o rapto da súa filla Perséfone por obra de Hades, deus do Inframundo. Cando recorreu
a Zeus para recuperala, houbo que chegar a un compromiso: Perséfone
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Ningún dos seus habitantes está alí por propia vontade, senón porque foi expulsado da súa terra. Todos teñen
unha cor fusca, lívida; a pel dura, rugosa e agretada, coma a dun elefante. Son as persoas máis estransilladas que
hai baixo a luz do sol: calquera daqueles residentes cadavéricos semella un svkeletìn140 cuberto de pel nova, ou a
sombra dun humano. Pódese ver como un asexa moscas e
outro vermes; e non faltan os que escaravellan o chan cun
coitelo na procura das raíces das herbas; mesmo cázanse
uns a outros se ven a ocasión. Isto considérano lóxico, e
susténtano na norma de Aristóteles141 : se medra o número de poboadores, necesariamente medra a escaseza dos
recursos. A un novato só poden salvalo a súa enerxía ou
a súa delgadeza.
Case todos son ferreiros, aínda que os panfagonios exilian alí a todos os homes de ciencia e aos médicos, e os
españois a todo tipo de escravos liberados.
Vaga polos desertos daquela illa unha besta de aspecto
terrible, kèfaloc142 , que eles chaman Nuchtermagen 143 .
Enche o ceo cun ouleo estarrecedor: se alguén pasa doce
horas seguidas sen escoitala, é que enxordou; e se a escoita tres veces en doce horas e non lle bota algo de comer,
pasaría seis meses coa súa nai (primavera e verán: épocas de agros produtivos) e os outros seis co seu novo esposo (outono e inverno: períodos
de agros improdutivos). Por outra banda, as Furias (o seu nome grego é
Erinias) son unhas divindades infernais de aspecto monstruoso, encargadas das vinganzas. Adoitan citarse tres: Alecto, Mexera e Tisífone.
140 Léase «skeletón». Significa «esqueleto».
141 En varias pasaxes da súa Política, Aristóteles fala da necesidade
de que exista unha proporción entre o número de habitantes dunha
comunidade e os recursos de que dispón para garantir unha vida digna.
142 Léase «akéfalos». Significa «sen cabeza».
143 N. do A. Palabra composta de dúas voces alemás: Nuchter («xaxún») e Magen («estómago»); desta última vén o inglés maw, co g cambiado en w.
N. do T. Non é que a palabra inglesa proceda da alemá, senón que
comparten a mesma orixe.
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é home morto. Non vin máis animais, sen contar lobos e
cercopitecos de rabo algo curto144 .

144 N. do A. Os cercopitecos comen os seus propios rabos porque non
aturan a fame.
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IVRONIA145
A OUTRA PROVINCIA DE CRAPULIA
Capítulo I
O carácter do seu pobo

Paso agora a Ivronia. Que ninguén espere de min unha
descrición detallada, pois non ousei visitar as súas cidades
até despois do solpor, cando xa os seus habitantes estaban sumidos no sono e no viño. Preguntarasme, lector,
cal era o meu temor, e non cho vou agochar: a xenerosidade dos burgomestres, que teñen por costume obsequiar os
visitantes con non sei cantos congii 146 de viño, e saudar
a súa chegada coa maior esplendidez, a cargo do erario
público e no nome da cidade. Todos están obrigados a bebelos se non queren pasar por ingratos ou, o que é peor,
por inimigos do Estado. O que eu temía era ese honor e
ese perigo.
A rexión é algo máis extensa ca Panfagonia, e é tan
disoluta coma a outra, a rica. Abrangue unha superficie
equivalente ás dúas Alemañas, ou mesmo superior. Non
145 N.

do A. Terra de borrachos.
congius era unha medida de capacidade romana equivalente a
uns 3,25 litros.
146 Un
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hai rexión onde se dean uvas en maior cantidade nin máis
sabedeiras. Alí medran en abundancia todas as clases de
cepa típicas dos países europeos: as brancas e finísimas
de Alemaña, as vermellas e algo máis grosas de Francia
e as de cor intermedia e gran calidade de España.
O temperamento da xente é algo diferente do dos panfagonios: estes atopan pracer na calor seca, mentres eles o
fan na calor húmida. Por iso os seus veciños lles chaman
aos panfagonios, en ton de chufa, «cociñeiros» e «atufados», e a estes «bodegueiros» e «colorados». Non son
inferiores en enxeño, pois os ivronios son tan falangueiros coma desvergoñados. Na mocidade son, na súa maior
parte, moi enxeñosos, pero na madureza, e sobre todo
na vellez, tenden a esquecelo todo, mesmo o seu propio
nome.
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Capítulo II
Partes de Ivronia

Os seus habitantes dividen esta provincia en tres condados147 : Enotria (ou Ponfinia), Pirenia (ou Citenia), e
Lupulania (chamada por outros Hubelonia).
Tocante a Ponfinia (palabra corrupta, coido eu, por
unha mala pronuncia, ao xeito alemán, na que o P está
por B e o F por V148 ), o río salgado Mexonio, que rodea o
palacio do Duque, sepáraa de Panfagonia na parte oeste.
Coidan os de alí que as súas augas non proceden do mar,
senón da condensación dalgún fluído aéreo. O condado
posúe moitas cidades sobranceiras. A primeira coa que
topei foi Pampinola (ou Ampelona). Hai tamén un grupo
de cinco aldeas fermosamente espalladas polos outeiros
147 N. do A. Os bebedores emborráchanse con tres tipos de bebida:
viño, cervexa e augas destiladas máis fortes ca o viño. De aí as tres partes
de Ivronia: 1. Enotria (de oÚnú); de onde sae o latín vinum. 2. Pirenia (de
pÜr e oÚnoc). 3. Hubelonia, da palabra francesa para «lúpulo»; de onde
a voz inglesa hop.

N. do T. As palabras gregas lense, na orde na que aparecen, «oino» («viño»), «pir» («fogo»), «oinos» (de novo «viño»). Esta última
comparte a mesma raíz indoeuropea que a latina vinum. Tocante a Hubelonia, en efecto, está baseado no francés houblon («lúpulo»), pero a
filiación que dá Hall, segundo sabemos hoxe, non é correcta: a palabra
ten orixe xermánica, e pasou como préstamo ao francés.
148 Sería, xa que logo, «Bonvinia».
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Olmios, que chega até a pequena cidade de Traubena, a
cal loce vermella pola cor dos ladrillos das casas.
Polo fondo do val chamado Torcolio cobreguea o leito do río Licor, que discorre con moita elegancia. Nas
súas beiras, moi agradables elas, vin unha chea de poboacións esparexidas aquí e acolá, cun criterio moi sabio por
parte dos seus fundadores: Beaquera, Krugtópole, Quitrea e Cadila, arrodeada por unha muralla de madeira.
Non hai río no resto do mundo que poida compararse
con este: o Danubio, o Támese, o Volga, o Tíber, o Sena
ou mesmo o Raleana da Güiana149 non valen nada ao seu
lado; ademais dos amenos meandros do seu curso, que
esborrexe moi límpido e sereno, ten unha auga de sabor
realmente doce, que en nada desmerece do mellor viño
nin do licor de mel turco.
Este fillo maior do océano reivindica como exclusiva
del unha especie de peixe: unha balea pequena, que os
naturais do país chaman Sprukwall 150 . Esta adoita expulsar a certa altura unha enorme cantidade de mosto
por un furado que ten na cabeza. A xente de alí recólleo
con moito afán nunhas xerras e lévao para a casa.
No seu percorrido, o río pasa por Fessera, unha cidade de considerables proporcións e perímetro oblongo,
149 O político, soldado e escritor inglés Walter Raleigh (c. 1554-1618)
explorou en 1594 a rexión das Güianas e o leste de Venezuela, e en 1596
publicou un libro, The Discovery of Guiana, no que daba conta da súa
viaxe, esaxerando as riquezas minerais (sobre todo, de ouro) que atopara
naquelas terras. No libro dálle ao río que hoxe coñecemos como Orinoco
o nome de Raleana, partindo do seu propio apelido.
150 N. do A. Gessner deulle este nome ao tal peixe. Nós chamámoslle
whirlpool.

N. do T. Conrad Gessner (Zürich, 1516-1565) foi un naturalista suízo
que entre 1551 e 1558 publicou unha Historia animalium, considerada
o alicerce da zooloxía moderna. No volume IV (páxinas 637 e 725 da
edición de Frankfurt de 1604) fala de que en 1555 foron capturados no
Támese dous exemplares deste animal.
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para continuar camiño pola ampla chaira de Vinicela, até
chegar a Zauffenberga, a capital da provincia.
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Capítulo III
Descrición de Zauffenberga, capital de Ivronia, seguida
dos costumes e fasquía dos ivronios

Zauffenberga (nome de cuxa orixe non sei nada, excepto que parece soar a alemán), foi edificada no cumio
dun outeiro e ten un aspecto kanjaroeidc151 por calquera lado que se mire. É unha cidade de gran sona, e moi
axeitada como foro comercial grazas á súa favorable situación. Ao leste está limitada por unha liña de bocois
amoreados. Os tellados das casas fanse tamén con varas
de bocoi.
Na mesma porta de entrada está colocada, da mañá ao
serán, en virtude dunha lei inviolable, unha ánfora enorme. Os habitantes chámanlle, traducindo do seu idioma,
«copa da hospitalidade». Na súa anga ten unha vella inscrición: « pÐji « piji152 . Todo aquel que entra, ou ben
bébea enteira ou ben é conducido perante o xuíz para
responder da súa rebeldía. Na parte superior da entrada
vin un relevo co escudo da cidade, que era unha samesuga adherida a un pé nu con estas palabras ao seu carón:
Chea acougo.
151 Léase

«kantharoeidés». Significa «parecido a un cántaro».
proverbio grego, que se le «e píthi e ápithi». Significa: «ou
bebes ou marchas».
152 Antigo
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Eu, a piques de entrar na cidade, atopeime –e ben
oportunamente, por certo– con outro de fóra, un viaxeiro
de Lozania cuxo nome, na súa lingua, era Cinciglione153 .
El foi quen me introduciu de maneira clandestina na cidade, e me aprendeu moitas cousas que por min mesmo
non había deprender.
O material co que estaban feitos os edificios e a súa
estrutura non son diferentes dos de Panfagonia, a non
ser porque a parte dianteira das casas está tapada por
unha parra sen fin, até o punto de que, se non fose polos
anuncios das tabernas que penduran por todas partes,
calquera podería pensar que está a camiñar talmente polo medio dunha viña (un espectáculo nada desagradable,
abofé!). Na praza principal, colgados de cadeas de bronce, están todos e cada un dos patróns das medidas do
país, estampados co selo do reino no seu bordo superior;
e, a carón deles, as sagradas táboas da lei, ás que nos
referiremos con detalle máis adiante.
A xente anda espida, sen contar unhas pequenas coroas de bacelos que lles sombrean as tempas. Con todo,
curiosamente, pintan a pel, ao xeito dos antigos britanos:
un leva debuxado un centauro, outro un antílope, e outro
unha pomba, o paxaro máis bebedor. Hai quen reproduce con tanto detalle a imaxe dunha ánfora que, se curva
os brazos e os apoia nas cadeiras, un xuraría que é unha
ánfora vivente. Tamén vin un que reproducía de maneira
tan fiel unha balea que, cando vomitaba, calquera pensaría que se trataba deste cetáceo, e que o que botaba pola
boca era auga de mar.
153 N. do A. Palabra italiana, que procede do son que fai o viño ao caer
pinga a pinga.

N. do T. Por outra banda, Cinciglione é un nome propio citado no
Decamerón de Boccaccio como exemplo de borrachón.
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Eslumecía por contemplar –sen ser visto– como se
desenvolvía un convite público. O meu cicerone acabou
por concederme este desexo, aínda que me fixo moitas
advertencias, e moi serias, acerca dos perigos que corría,
e deume instrucións sobre como debía comportarme. Así,
ben informado e acompañado do meu guía fiel, á noite
dirixinme ao palacio onde adoitan celebrar os convites.
A xente agrúpase alí e senta, exactamente igual ca os
panfagonios. A diferenza é que hai máis vasos e menos
pratos. Todos teñen un recipiente a cada lado: un penico
para ouriñar e unha almofía para vomitar. Para comezar,
fan unha libación a Baco, o deus de todos. Pero non fan
coma os antigos romanos, deitando unha chisca de viño
no chan, senón dun xeito máis solemne: na cabeceira da
mesa hai unha estatua de Baco, que terma dunha enorme
xerra coa man dereita, á que, por mor do seu excesivo peso, axuda a súa irmá a esquerda, como hai tempo escribiu
Virxilio154 . Un sacerdote, no nome dos comensais, que se
manteñen en actitude de súplica, verte na xerra o contido
dunha barrica155 de viño (non é menor a súa capacidade). O líquido escorre por uns canos, á maneira de veas,
que desembocan na boca e mais na entreperna. Así, o
viño acaba por saír, dando a impresión de que a estatua
mexa e vomita asemade. Esta é a clepsidra da que se valen para regular a duración do convite: tan pronto como
cesa o goteo, consideran sacrílego inxerir nada.
Logo sérvense comidas cargadas de sal, e non dun só
tipo: tortas salgadas, arenques, bocareus salpresados, xamón máis salgado ca o de Vestfalia, raíces de cardos sil154 Aproveita aquí Hall o verso 28 do poema Moretum, tradicionalmente considerado como unha das composicións de xuventude de Virxilio,
aínda que hoxe en día a súa atribución se xulga dubidosa.
155 Traducimos por «barrica» a palabra latina cadus, que tiña unha
capacidade duns 36 litros.

95

vestres e anchoas; todo coa intención de estimular a sede.
Deseguida comezan a circular os vasos, e soan baleiros,
de modo que non se pode ter a certeza de se os enchen
para deixalos baleiros, ou se os baleiran para enchelos.
Como di aquel personaxe de Plauto, beben en copas, en
cántaros, en cubas156 . Cando un vai brindar por outro,
rétao con solemnidade entoando unha cantiga. A continuación estréitalle con firmeza a destra, choca a súa copa
contra a do outro e, achegando a súa á boca, acomete a
empresa. Despois de inspirar moito aire, de conter a respiración e de recibir unhas palabras de ánimo, bebe na
copa até que quede baleira para a continuación soltala.
O outro responde do mesmo xeito157 .
O segundo prato consta de alimentos menos abundantes e opíparos, pero adoitan temperalos con máis bebida.
Para acabar, traen un rarísimo, pero ben presentado, preparado de arbustos. Unha vez rematado este e recollido
156 Alusión aos versos 693-694 da comedia Stichus, obra do autor romano Tito Macio Plauto (Sarsina, c. 254-Roma, 184 AEC).
157 N. do A. Está aquí ausente o costume grego, usado tamén nos convites dos antigos romanos: kaÈ pènte pÊne, kaÈ trÊa pÐne, « m tèttara.
Plutarco (en Sumpoc.), Ateneo (lib. X) e Plauto (no Stichus).

N. do T. A frase grega debe lerse «kai pénte píne, kai tría, e me
tétara». O seu significado aparece explicado na sección 9 do libro III da
obra titulada Symposiaca («Sobre os convites») de Plutarco. O escritor
grego explica que nos rituais dionisíacos (ou báquicos, na terminoloxía
romana) se bebía viño e se interpretaba música, maiormente ao son da
lira, tratando de establecer unha relación entre os intervalos de notas
musicais máis axeitados e a proporción na que se mesturaba o viño
con auga, pois beber viño puro (máis forte que o que se consume hoxe
en día) considerábase impropio de persoas civilizadas. Así, a combinación de tres partes de auga e dúas de viño equivalía ao intervalo de
quinta, a de tres partes de auga e unha de viño ao intervalo de cuarta,
e a de dúas partes de auga e unha de viño ao de terceira. Das tres, a
menos espirituosa é a equivalente ao intervalo de cuarta, e por iso é
a menos aconsellable. Xa que logo, o dito grego debería traducirse como
«Bebe a de cinco, bebe a de tres, pero non a de catro» Aparece tamén
citado, como di Hall, na obra Deipnosophistae de Ateneo (X, 426), e na
comedia Stichus de Plauto (verso 707).
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o mantel, o mestre de cerimonias di tres veces en alta e
clara voz: Gesundheit! 158 Ao oír isto, eu, parvo de min,
pensei que a multitude se disolvería, polo que botei a andar coa idea de marchar. Pero o meu cicerone, dándome
un suave tirón na manga, díxome:
—A que tanta présa, espectador somnolento, se o convite non fixo máis que comezar? Non ves que o fluír da
clepsidra de Baco aínda non minguou? Queda un pouco
máis, ten paciencia para ver o desenlace desta escena.
Así pois, obedezo e detéñome. A seguir, un dos convidados quita a coroa, axeónllase coma se fose rezar e,
agarrando un sextario, di:
—Saúde, Cagastrio, poderosísimo Arquiduque de
Crapulia!
Bebe, arfa, respira, eructa (intercalando palabras)
até que, logo dalgunhas interrupcións e de beber tantos
grolos como letras tiña o seu nome, voltea o vaso. Feito
isto, kottabÐzei159 e, como di Horacio, «tingue o chan
co excelente caldo»160 . Todos o imitan, un tras outro:
con idéntica acción e idénticos acenos, cadaquén declara
ser un cidadán leal e benévolo e, por riba de todo, un
bebedor afouto. Axiña se ergue outro, e di:
—Por vós! Por vós, por nós e pola sonada e maxestosa
Zauffenberga!
Ao tempo, eructa sonoramente e, axeonllándose, bebe
e volve beber; ninguén se atreve a deixar de facer o mesmo. Un terceiro brinda por Ivronia, pola honra da cidade
158 «Saúde!»,

en alemán.
«kotabídsei». Significa: «tira o resto de viño». O kìttaboc
(«kótabos») era un xogo practicado nas sobremesas dos convites na antiga Grecia. Consistía en lanzar o resto do viño dunha copa cara a un recipiente de metal situado a certa distancia, ao tempo que se pronunciaba
o nome da persoa amada polo bebedor. Se, ao golpear o metal, o líquido
producía un son forte, considerábase sinal de amor correspondido.
160 Cita textual de Horacio, Odas (II, 14, 26-27).
159 Léase
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e polos seus persoeiros. Todos, en fin, atopan un motivo
para inducir os demais a seguir trasfegando.
Para rematar, cando cadaquén acaba de beber na súa
copa, eríxense en poetas161 , sen permiso de Musa ningunha, só impulsados por Baco e ânjousviasvmÄ162 . Despois da seriedade anterior, isto espertou en min unha
fonda carraxe. Cadaquén, pois, imitando o antigo costume mencionado por Plutarco na súa obra Symposiaca 163 ,
entoou unha cantarea, acompañándose, en lugar dunha
lira, dunha copa golpeada cun coitelo (e aínda tocaban
con xeito, abofé!). Un loou a súa namorada, outro pregoou as virtudes de Dionisos, outro revelou como se levaba coa súa muller. Veume ao acordo decontado aquel
vello verso de Laberio:
Os canecos teñen a alma contenta.164
161 N. do A. Dalgún destes puido, de certo, dicir Horacio: «Este home,
ou está tolo, ou escribe versos». E, sen dúbida, a este costume refírese
aquilo que din os gregos: DijurambopoiÀn noÜn ëqeic âlttona, como di
un comentarista de Aristófanes sobre As Aves.

N. do T. A cita de Horacio corresponde á súa obra Sátiras (II, 7,
117). A frase grega debe lerse «dithirambopoión nun ékheis elátona»
(«Se escribes ditirambos estás mal da cabeza»). Hall debeu consultar
algunha edición comentada, ou algún libro con comentarios á comedia
As Aves do principal autor grego que conservamos deste xénero, que
é Aristófanes (Atenas, 444-385 AEC). O comentario debía referirse ao
verso 1.388 da obra citada, correspondente a unha intervención do poeta
Cinesias (c. 450-390 AEC), famoso na época polas súas innovacións na
composición de ditirambos (himnos ao deus Dionisos), e a quen Aristófanes fai aparecer na súa obra con intención de ridiculizalo.
162 Léase «enthusiasmó». Significa «polo seu entusiasmo».
163 Na sección 1 do libro I.
164 N. do A. Nonio.
N. do T. Nonio Marcelo foi un gramático e lexicólogo romano do século IV. Escribiu unha obra en 20 volumes, coñecida en xeral como De
compendiosa doctrina, na que comenta peculiaridades do léxico latino.
Sérvenos como fonte de fragmentos de autores romanos moi mal conservados na transmisión textual. Un deles é Décimo Laberio (c. 105-43
AEC), autor de mimos, un xénero teatral de ton sarcástico, a quen per-
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Outro recitou un poema calumnioso contra unha persoa ausente. Todos os versos eran anacreónticos165 , pareceume. En fin, o tello era digno da ola.
Se un prestaba atención mentres isto acontecía, distinguiría tantos estados de ánimo coma rostros: un choraba
no ombro dun amigo por culpa dun amor apaixonado;
outro bicaba o que tiña a carón; outro desfacíase nunha
gargallada: outro humillábase devotamente ante Baco;
outro, a quen tardaban en traerlle unha copa166 , alporizábase e xuraba por cen mil millóns de demos; e outro
abaneaba, botando asemade escuma pola boca.
Dende o principio do convite, dado que a memoria da
maioría é tan fráxil como para esquecer o deber, senta
nunha cadeira elevada un notario oficial, o Auffzeichner,
que nunhas táboas levanta algo así como unha acta dos
gulapos que toma cadaquén, dando cumprida fe de quen
bebe, canto e á saúde de que ou quen. Rematada a cea,
di en alta voz –por se alguén estivese á escoita– algo así:
tence, segundo Nonio, a liña citada (a referencia atópase na p. 154 do
volume I da edición do De compendiosa doctrina a cargo de W. M.
Lindsay, publicada en Leipzig por Teubner en 1903).
165 Anacreonte (Teos, c. 582-485 AEC) foi un poeta lírico grego, coñecido polos seus poemas e himnos en loanza do viño. Atribúeselle a
creación dun esquema rítmico que acabou sendo denominado «verso
anacreóntico».
166 N. do A. >Agriwjèntac t® toÜ pìmatoc fjìnú qorhgÐø, como escribiu aquel duns elefantes.
N. do T. A cita grega debe lerse «agriothéntas te tu pómatos afthóno khoreguía». Significa: «Alterados pola abundante subministración de
bebida». A cita é dun libro bíblico: 3 Macabeos, 5, 2. Trátase dun dos
chamados Libros Históricos do texto sagrado, que conta a persecución
dos xudeus baixo o goberno de Tolomeo IV Filopátor (reinou entre 221 e
204 AEC), faraón do Exipto Tolemaico. Conta o libro que Tolomeo mandou pechar unha multitude de xudeus nun hipódromo, e logo ordenou
emborrachar uns elefantes para que atacasen os prisioneiros. Acontece
que 3 Macabeos non está considerado canónico pola Igrexa Católica nin
polas Igrexas Protestantes (si pola Ortodoxa), e quizais por iso Hall non
é máis explícito na cita.
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Trinkenio .
Bíbulo .
Dipsio .
Drolio .
Zaufenio .

brindou por Bíbulo . bebeu 3 congii
brindou por Esofaxio . bebeu unha ánfora e media
brindou por Leinio . bebeu 2 sextarios
brindou por Biberio . bebeu outro tanto
brindou por Saturión167 . bebeu medio tonel

Se alguén é sorprendido faltando ao seu deber, debe compensalo decontado, se está en condicións; se non,
paga a súa infracción con intereses no seguinte convite.
Lida a listaxe e cando a clepsidra esgotara a auga,
falei:
—Hai unha cousa que me causa algo de preocupación:
como conseguen levalos para a casa?
—Moi doado —respondeu o meu cicerone—. Ves alí,
na praza, unhas cordas que están amarradas a outras
tantas argolas? Uns serventes, que están máis espertos ca
os seus amos porque teñen estritamente prohibido beber
antes de que remate o banquete (e aínda así non se fían
de si mesmos), seguen as cordas, das cales o extremo
contrario está atado á casa dos seus donos, coma se do
fío de Ariadna168 se tratase. É así como logran regresar
ao fogar en liña recta, por máis que sexa noite pecha.
—E se alguén cambia a corda de sitio?
167 Trinkenio baséase no verbo alemán trinken («beber»); Bíbulo e Biberio remiten ao verbo latino bibere; Esofaxio é transparente; Dipsio relaciónase co verbo grego diyw («dipsáo»; «ter sede»); Leinio procede do
latín Lenaeus, un epíteto de Baco; Zaufenio vén do verbo antigo alemán
zaufen, actual saufen («emborracharse»); Drolio lévanos ao adxectivo
inglés droll («chistoso»); e, finalmente, Saturión provén do adxectivo
latino satur, -a, -um («farto»).
168 Na mitoloxía grega, Ariadna era unha filla do rei Minos de Creta
que axudou ao heroe ateniense Teseo a matar o monstro coñecido como
Minotauro (metade touro, metade humano), que devoraba cada ano as
vítimas humanas esixidas polo rei cretense á cidade de Atenas. O Minotauro estaba pechado nun intricado labirinto, e Ariadna, a cambio
do amor de Teseo, axudouno a orientarse prendendo un fío na entrada
que lle servise para regresar sen se trabucar, logo de matar o monstro.
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—E ti pensas que hai alguén ergueito a estas horas da
noite? —contestou el cun sorriso—. Porén, sabemos que
algunha vez ten pasado, e pode haber quen dea cunha
casa e unha esposa que non sexan a de seu. Pero tamén
é certo que esa muller, se cadra igual de ebria, non se
decata até o mediodía seguinte. É entón cando rin, conscientes do que fixeron estando inconscientes: asumen que
«Non é pecado o que fai o borracho», xa que non o leva
a cabo un mesmo, senón Baco.
Acordoume aquela frase de Luciano que di: oÎdà ç
169
Diìnusvoc poieØ tä dà metron t¨c pìsvewc
.

169 N.

do A. Luciano, Diálog.

N. do T. A cita completa do Diálogos dos deuses de Luciano de Samosata é 18, 26-27. Léase «udé ho Diónisos poiéi to de ámetron póseos».
Significa: «Non o fai Dioniso, senón a desmesura no beber».
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Capítulo IV
Os Cabaleiros da Cuba de Ouro. Leis do lugar

Na sede do Goberno da cidade vin pendurada a Cuba
de Ouro, da que procede o nome que se lles adoita dar
aos cabaleiros de certa orde: aquel que é capaz de bebela
enteira tres veces e manterse sobrio é designado cabaleiro
polo Duque e recibe un colar como insignia da súa nova
dignidade.
Os privilexios destes cabaleiros non son desprezables:
alí onde se atopen, son os señores dos comedores e das
tabernas, poden esixir que lles sirvan de balde viño de
calquera clase e prescriben a medida do que cadaquén
pode beber. En todo convite solemne compiten no número de copas inxeridas, igual que facían os gladiadores
coas espadas170 nos tempos dos antigos romanos. Aquel
capaz de trasfegar máis sen se emborrachar é proclamado vencedor, e celébrase un importante desfile triunfal
na súa honra. A proba de ebriedade consiste no seguinte:
considérase que está sobrio quen pode atravesar en liña
170 N.

do A. Ou ao estilo dos ilotas dos laconios.

N. do T. En Esparta («laconio» é un sinónimo de «espartano»), os
rapaces en idade de formación militar eran enviados cada certo tempo,
armados só cunha espada aos campos que rodeaban Esparta, coa misión
de matar un membro dos ilotas. Eran estes os poboadores sometidos
tempo atrás polos espartanos cando tomaron posesión do seu territorio.
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recta a pequena chama dunha lámpada co dedo estirado;
e non se ten en conta o que diga nin que vomite. Para rematar, lector, velaquí as leis de Zauffenberga, que tamén
son as que rexen en Ivronia. Contén o riso, se es quen:
Non terá valor ningunha promesa feita despois do
mediodía.
Ninguén terá copas en propiedade.
Se alguén, xogando ao «kótabos», lanza algo de viño, e non só a escuma do fondo da copa, deberá
agacharse para lamber o caldo derramado.
Cando alguén brinde por un, ese deberá responder
cunha copa igual de chea. Quen non o faga, pasará
sede durante dous días.
As copas deberán estar sempre cheas ou baleiras.
O servente que as poña mediadas ou o convidado
que as tome serán culpables de traizón á sociedade.
O testemuño de quen golpee un borracho estando
sobrio será declarado inválido. Quen golpee un sobrio estando borracho será absolto.
O sobrio que roube a un borracho será privado de
viño a perpetuidade; e, se o mata, morrerá de sede.
Quen lle desexe ao Emperador de Crapulia «saúde
seca», será condenado por alta traizón.
O abstemio por natureza ou por enfermidade será
desterrado.
Andar dereito despois da cea será considerado
delito.
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Quen permaneza durante tres días na cidade deberá
facer un sacrificio a Baco.
Quen lle chame a un cidadán «adúltero» ou «ladrón», quedará impune; quen lle chame «abstemio»,
será procesado.
Quen mesture viño con auga será relegado á mesa
dos cans.
O testemuño de quen xure por Baco e non cumpra
a palabra dada será declarado inválido.
Quen, anoxado, ataque a outro coa súa copa, e por
ese motivo derrame viño ou chegue a romper o vaso,
ao día seguinte absterase de tocar copas coas mans
e cos labios.
No adro do palacio atopei esta inscrición:

Esta casa está sempre leda e chea de bondade.
Aquí hai paz, aquí hai acougo, aquí hai gozo
sempre honesto.

Asinado: Stilliard.
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Capítulo V
Artes e usos bélicos dos ivronios

Son case todos lagañosos e tolleitos, e destaca neles un
notable bocio, coma aquel do que rumban os habitantes dos Alpes e os Pireneos. Son espléndidos pintores,
até que a vellez, tras anos consagrados á bebedela,
provoca que lles treman as mans, de tal modo que se
aplica aquí aquilo de Luciano: oÚoc n n fwn aÎtäc ªn,
171
çpou taÜta mejÔwn poieØ
. Mais tamén teñen numerosos
poetas, aos que o Duque distingue non cunha coroa de
loureiro (considérase un sacrilexio levar unha planta moi
inimiga da vide) senón de hedra. Pero son unha clase
de seres humanos sórdida, populacho da máis baixa
ralea: por iso me indigna que se lles dea o sagrado título
de poetas, igual que ao Antixénides de Apuleio172 lle
daba noxo que lles chamasen frautistas aos que tocan
a corneta nos funerais. Son unha xente tremendamente
inculta, nalfbhtoi173 . Apenas son capaces de compoñer arrolos, viven do que lles dan os demais, enchen as
171 Léase «oios an néfon autós en, hópu táuta methíon poiéi». Tradúcese: «Se tales cousas fixo estando ebrio, que non faría estando sobrio!».
É unha cita da obra Diálogos dos deuses (18) de Luciano de Samosata.
172 N. do A. Apuleio, Asno.

N. do T. A referencia non corresponde a O asno de ouro, como
indica Hall, senón a outra obra de Apuleio, intitulada Florida (4).
173 Léase «analfábetoi». Significa «analfabetos».
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tabernas de novas formas de epitalamios, elexías e epitafios, organizan desfiles triunfais e ofrecen espectáculos.
Igual que os cabaleiros gobernan as copas, estes nobres
coregos gobernan o canto. Disque esta época só produciu
un auténtico poeta, que, polo que oín, morreu de fame
por falar con franqueza cando non correspondía174 .
Participan seguido en guerras, como aliados, mais
sempre sen armas, e sen tan sequera poñer unha camisa,
que é a arma irlandesa. No canto de lanzas teñen unhas
estacas de madeira de umeiro (as que usan para amarrar
as vides), afiadas e algo endurecidas ao lume. Non se
pode contar nin crer o afoutos que son no combate e as
felices vitorias que acadan de cando en vez, pois teñen
prohibido iniciar unha batalla agás se van bébedos.
Certamente, o viño dá valor, e o valor, algunha vez,
sorte.

174 Segundo o tamén poeta Ben Jonson (?, c. 1572-Londres, 1637), Edmund Spenser (ver nota 81) morreu «por falta de pan». O «falar con
franqueza antes de tempo» pode referirse a un manuscrito que Spenser
fixo circular de xeito anónimo titulado A View of the Present State of
Ireland («Visión do estado actual de Irlanda»), no que avogaba por acabar coas rebelións irlandesas contra o dominio inglés mediante o uso da
violencia extrema.
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Capítulo VI
Exequias do burgomestre. Sacrificio a Baco

A mesma noite na que fun testemuña do convite aquel,
un dos burgomestres, cuxa residencia se encontraba nun
pequeno pero elevado outeiro, caeu pola fiestra. Pensara
el, sen ser moi dono de si e errando ao apalpar, que era a
porta. Partiu o pescozo e morreu no acto. Presenciei as
súas exequias, que se celebraron con gran pompa e dor
do pobo. Todos se tinguiron de cor escura e as coroas
que levaban, no canto de bacelos, eran de ciprés. O cadáver foi depositado, mais non sobre un catafalco ou unha
pira; foi introducido nunha cuba medio chea: máis que
soterralo, mergullárono nun pozo de viño. Así como os
romanos tiñan por costume lanzar nunha pira porcións
de incenso –por dicilo con palabras de Lucrecio175 – e toda clase de substancias aromáticas, estes deitan sobre o
túmulo o contido dunha pequena urna de viño para dicirlle adeus ao morto. No medio do adro do templo de Baco
ergueuse unha estatua na honra do burgomestre, na que
inscribiron este poema176 , traducido da súa lingua:
175 Cita do libro De rerum natura («Sobre a natureza do existente», III,
327), única obra coñecida do autor romano Tito Lucrecio Caro (c. 99-55
AEC), na que quixo expoñer en forma poética os principios básicos da
filosofía epicúrea.
176 N. do A. E outro: O viño matou a G. Deita viño / sobre o seu
sepulcro: o negro día non acabou coa súa sede (Escrito na igrexa de San
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Non se abriron as portas:
a que se abriu foi a fiestra da noite.
Era a entrada á morte, será a entrada na gloria.
Levaba eu dous días alí san e salvo cando o meu cicerone me dixo:
—Ei, ti! Até o de agora estiveches agochado, e todo transcorreu sen sobresaltos. Pero se vas quedar un
terceiro día, cómpre que fagas o sacrificio a Baco. Debo
ocuparme diso, se non quero cometer perxurio pola túa
causa.
Respondinlle:
—Que costume é ese tan estrito que hai que respectar?
En canto saiba cal é, decidirei ficar aquí máis tempo ou
marchar hoxe mesmo, para liberarte de calquera temor e
perigo.
—Viches onte —dixo el— unha estatua de Baco na
praza principal, a xerra na que deitaban o viño para as
libacións e mais os dous canos polo que escorría? Tes que
achegar a boca a un dos dous e beber del até que caias
redondo ao chan; unha vez prostrado, debes deixarte bañar pola chuvia de viño até que escampe.
—Pero, por favor —retruquei—, dime: houbo algún
estranxeiro que o fixese?
—Absolutamente todos —dixo—. Algúns de bo grado; outros a repelo.
—Daquela lisco —repuxen—. Indícame só unha cousa, amigo: das demais rexións de Ivronia, cal é a máis
importante?
Domingos en Siena). E un terceiro: O viño deume a vida, o viño deume
a morte / non puiden ver sobrio o amencer. / Os meus ósos teñen
sede de caldos: esparexe viño sobre o meu sepulcro / e, logo de beberes
unha copa, querido viaxeiro, lisca / ADEUS, BEBEDORES (Escrito na
igrexa do Espírito Santo en Siena).
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El faloume moi ben de Citenia, que outros chaman
Pirenia, a cal se atopa baixo o dominio de Triconxio,
da moi nobre familia dos Cantáridas. Amais, amosoume
o camiño cara a aló, que se vía doado, e despediuse de
min.
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Capítulo VII
Pirenia (ou Citenia), e a peregrinación ao Odre Sagrado

Xa só, púxenme en marcha en dirección norte. Logo de
deixar atrás o río Schaum, de cor branca, cheguei a Kotzunga, a vila máis repugnante e fedorenta de todas as que
vin. Arribado ás fronteiras de Ponfinia, saudei a Validolio, poboación bastante agradable e aseada, na que, porén, non apreciei que houbese fontes nin ríos; oín que era
para evitar a adulteración do viño con auga. Só me laio
dunha cousa, e quero facerllo notar ao lector: o atranco
da camiñada foron as copas, como os cruceiros en Italia e España adoitan selo para os viaxeiros; cada tres
millas hai, resgardadas nunhas furnas, unhas copas cheas
de viño, e non se lle permite ao camiñante continuar o
traxecto se non bebe.
Volvendo ao conto, batín cun viaxeiro que se cubría
cun cativo saio de pelo moi groso, sen sombreiro nin calzado. Pregunteille cara a onde se dirixía con tanta présa.
Respondeu:
—Vou nunha longa peregrinación ao Sagrado Odre de
Schlauchberga.
Sorprendido polo nome da cidade, novo para min, e
pola ruta que levaba, da que nunca oíra falar, inquirín del
moitas cousas: onde estaba aquela cidade, en que rexión,
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por que decidira ir alí e, en fin, pregunteille sobre o Odre
e as súas virtudes. Isto foi o que me contestou:
—Schlauchberga é unha cidade que se atopa xusto na
fronteira entre Pirenia e Lozania, e ten moita sona nas
dúas rexións. Nela, ademais doutros monumentos relixiosos moi dignos de veneración, hai un templo de Baco Pirodes, chamado Capela Ardente. A imaxe que contén non
o representa en idade adulta e con barba, coma noutros
lugares, senón en estado de feto e rodeado de chamas,
tal e como o seu pai, exercendo de parteiro, o extraeu do
útero de Sémele177 . O templo está escavado nunha rocha
dura, e o seu teito, magnificamente adornado de piropo e
pequenas pezas de ouro en forma de chama, destila sobre
un odre que está debaixo, pinga a pinga e en continuo fluxo, un líquido fumegante e tépedo (de forma semellante
a unhas cataratas en non sei que zona do mar da India).
Disque ten unha propiedade milagrosa, de procedencia
divina: todo aquel que o bebe a eito, con respecto e devoción, en adiante non sentirá sede antes da medianoite nin
estará bébedo antes do mediodía. Ambas as cousas son
moi interesantes para min, que me dedico á vida pública:
non podo deitarme até medianoite, porque se o fago antes
esperto con moita sede, nin erguerme pola mañá sen que,
por me deitar borracho, antes do mediodía prenda nun
sono moi pesado. De feito, se descontamos unha chisca de
177 Na

mitoloxía grega, Sémele era unha mortal que tivo contacto sexual
con Zeus e quedou embarazada del. A esposa de Zeus, Hera, movida polos celos, suxeriu a Sémele que lle pedise ao seu amante que se amosase
en todo o seu esplendor. Cando Zeus así o fixo, Sémele quedou carbonizada polo efecto dos lóstregos que despediu o señor do Olimpo. Con
todo, el puido rescatar o feto do futuro deus Dionisos (Baco), de seis
meses, do útero da moza; logo coseuno á súa coxa e, ao chegar o momento do parto, sacouno á luz. O epíteto «Pirodes» que Hall lle aplica
a Baco aludindo ao seu peculiar nacemento, significa «ígneo» ou «ardente», e está tomado doutra lenda grega: de acordo con ela, Pirodes,
fillo de Cílix, inventou o lume refregando unha pedra contra outra.

114

auga que hoxe bebín dunha fonte de auga cristalina, levo
xa tres días pasando sede, a fin de facer méritos diante desta ígnea divindade. Ademais, ao verme así vestido,
ninguén ousará amolarme facéndome beber unha copa, e
tampouco a quen vaia comigo.
Eu agarreime con avidez a este privilexio que tan
oportunamente se me ofrecía e supliqueille con encarecemento que me permitise acompañalo, e tamén que fose
o meu patrocinador. Botamos a andar, e así, parolando,
cando levabamos pouco camiño feito, decateime de que a
paisaxe cambiara, e pregunteille en que terra estabamos.
—Tras cruzarmos aquela extensa lagoa —dixo el sinalando o lago Methio—, entramos no territorio de Uscebacio, a rexión máis próxima a Pirenia. Non está tan
cultivada coma a nosa Enotria, pero é moito máis vizosa, ben polas virtudes do solo, ben polo benigno do seu
clima.
Ao que oín o nome, cheirei eu cal podía ser a súa
orixe e razón: porque os habitantes adoitan beber usque
178
bjoc
, ou porque vén de oÞc toÜ svkeÔeoc bajèoc179 .
Digan os expertos en linguas austrais se atinei. A de alí
é unha xente mesquiña e incivilizada, e non perdía o seu
aspecto fero e ameazador bardante cando estaba ebria.
Con todo, como son moi supersticiosos, a min tratáronme
ben, ao ir acompañado dunha persoa moi relixiosa.
Pasamos a primeira noite nun albergue público dunha
cidade pequena e pouco importante; e abofé que era bastante tranquilo. Cando chegamos, todos os hóspedes
estaban canecos e medio mortos, sumidos nun sono moi
profundo; igual que os atopamos, deixámolos cando
178 A palabra latina usque significa «até». A palabra grega lese «báthos»
e significa «fondo». Xa que logo, a expresión completa quere dicir «até
o fondo».
179 Léase «us tu skéueos bathéos». Significa «asa de vasilla fonda».
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marchamos. Nas demais rexións polas que pasamos non
notei nada digno de resaltar, polo que non quero dicir
nada delas.
Logo de atravesarmos bosques impenetrables e extensas lagoas, arribamos a unha pequena vila famosa e chea
de xente: Porto da Auga Forte. Eu, que xa levaba tempo
degorando un repouso, dixen:
—Por onde andamos? Acaso é esta a Schlauchberga
que tanto desexabas?
—Non —respondeume—, pero vaste alegrar, porque
xa non nos queda terra que camiñar: o que falta farémolo
a remo. Despois de cruzarmos con éxito o anaco de mar
que temos diante, costeando o tranquilo litoral de Pirenia
(esta rexión, de xeito semellante a Dinamarca, está dividida en dúas partes polo océano), chegaremos ao porto
que tanto arelamos.
Subimos a un barco, deixamos atrás o porto e vímonos
abalados no medio das ondas. Aínda agora sinto como se
oprime o meu medroso corazón coa lembranza do perigo
do que nos zafamos: todos os mariñeiros estaban borrachos e apenas eran donos de si. Un durmía na popa e
outro, querendo mover un remo, caeu ao mar, seguindo
o destino de Palinuro180 . Dous máis intentaron axudalo,
pero en van: caerían, de non ser porque os agarramos nós.
Outro enrabechouse e atacou cun remo o que tiña máis
preto por non auxiliar o compañeiro perdido; o agredido, encabuxado polos repetidos broucazos, respondeulle
de igual maneira. Os demais tomaron partido polo un ou
polo outro: voaron ameazantes remos acó e aló, convertidos en bastóns, e xa non golpeaban a auga, senón o
180 N.

do A. Virxilio, Eneida.

N. do T. O versos finais do libro V da Eneida contan o triste destino
de Palinuro, piloto do barco onde vai Eneas, que foi vencido polo sono
mentres estaba ao leme: caeu ao mar e afogou.
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aire. Con facilidade, esborralláronse no chan, pois xa antes Baco batera ben neles. Os únicos dous que quedaron,
vitoriosos e arrepentidos polo gran desastre que causaran, viraron contra nós con ollar torvo e a berros dixeron
que aquilo fora culpa nosa. A nós dábanos vergoña ser
vencidos por un inimigo igual en número, pero bébedo;
así que, apoderándonos das armas dos caídos, reducimos
con facilidade o impotente par de inimigos, desarmámolos e amarrámolos. Nós mesmos fixemos de mariñeiros,
pois a nave bambeaba seguido, coma se estivese bébeda
tamén. Por sorte, unha masa de aire seco, saída do odre
de Eolo181 , comezou a soprar e endereitou de vez o rumbo
do rebelde barco. De non ser por iso, agora as nosas esperanzas estarían sepultadas no fondo oceánico, xunto cos
nosos cadáveres de malpocados mariñeiros; e o meu relixioso compañeiro quedaría sen ver o odre do seu querido
Baco.
Durante a nosa navegación apareceu diante dos nosos
ollos, ao lonxe e á esquerda, un pouco contra o norte
–non quero deixar de mencionalo– unha illa alta e nevada.
Cando preguntei o seu nome e condición, obtiven esta
resposta:
—Chámanlle Illa Glacial. O pai de Baco levouno alí,
aínda imberbe, para libralo do anoxo da súa irada madrasta182 . Como os seus habitantes o trataron de xeito
181 Segundo

conta Homero ao principio do canto X da Odisea, Eolo
era un rei da illa flotante de Eolia a quen Zeus concedera o poder de
controlar os ventos. Cando Ulises pasou pola súa illa, Eolo deulle como
agasallo un odre que contiña todos os ventos.
182 O relato mitolóxico di que Hera, a esposa de Zeus, buscou a perdición
de Dionisos, pero Zeus afastouno dela entregándoo a Atamante, rei da
cidade de Orcómeno, para que o vestise con roupas de nena e o dese a
criar á súa esposa Ino. Pero Hera non se deixou enganar e fixo entolecer
a Ino. Logo Zeus levou a Dionisos ao país de Nisa e entregóullelo ás
ninfas do lugar, non sen antes transformalo en cabrito para ocultalo de
Hera.
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inhumano e acabaron por expulsalo coa forza das armas,
o pai, furioso, mandou que quedase sempre cuberta de
neve e tebras.
—Pero de onde sae aquel fume que se albisca e que
abrolla do cumio daquel monte nevado?
—É o Monte Sagrado de Dionisos —respondeu—. Disque nas súas ígneas entrañas expían os pecados as almas
daqueles que viviron con demasiada sobriedade e moderación e dos que trataron con violencia ao deus. Alí,
esas infortunadas sombras sofren castigos e experimentan continuos tormentos. E así será até que un dos seus
amigos vivos visite a Capela Ardente e libere os espíritos
deitando aquela auga ardente que che dixen sobre o seu
túmulo.
Sorrín, pensando que acababa de descubrir a orixe da
crenza no famoso Purgatorio: non ten fundamento o que
dixeron o abade Odilón e os monxes de Cluny, que hai
600 anos183 fixaron no monte Etna a localización do lugar
onde as almas purgan os seus pecados184 .
Arribamos, á fin, e atopamos unha cidade máis que
engaiolante, pero pavimentada con odres e recipientes de
coiro, que tamén formaban os teitos das casas. Non lembro ver alí artesáns que non fosen fabricantes de odres:
ese feito motivou que me decatase de cal era o destino
das peles de Panfagonia. Velaí a explicación: a xente alí
183 N.

do A. No ano 1000.
(c. 962-1049) foi un abade do mosteiro de Cluny (orde creada
no século X) que fixo medrar a influencia da súa orde monástica. Disque
un peregrino, á volta da súa viaxe, lle contou que estivera nunha illa cun
volcán, onde tivera unha visión das almas que expiaban os seus pecados
entre chamas, e preguntoulle a Odilón se non había no calendario relixioso un día para pregar polas almas dos mortos. En resposta, Odilón
estableceu que no mosteiro de Cluny se celebrase cada 2 de novembro o
Día dos Defuntos. Esta conmemoración estendeuse máis tarde a toda a
Igrexa de Occidente.
184 Odilón
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non toma viño, coma o resto dos ivronios, senón unhas
augas destiladas mesturadas cun viño moi forte; son tan
potentes que o fráxil vidro non pode contelas, e por iso fabrican esas taleigas, reforzadas o máis posible con resina
e pez.
Os habitantes son rubicundos e, na súa maior parte, leposos, coléricos, envexosos, suspicaces, de mans
trementes e andar titubeante. O que máis medo me
puxo é que beben e respiran lume puro: as mesmas
cantidades que nós tomamos de auga ou cervexa moi
lixeira, eles tómanas dese líquido abrasador. Cando vía
unha daquelas persoas, non podía deixar de me lembrar
do ígneo Dragón Franecrense185 . Xa que logo, eu, que
había pouco estivera en perigo na auga, pasei a ter
medo de me queimar. Así que, disposto a velar polo meu
benestar por riba de todo, abandonei o meu compañeiro,
que xa estaba coas súas pregarias a Baco, e á mañá
seguinte cispei daquela cidade de Vulcano e os Cíclopes,
máis que de Líber Pater186 .
Sopesaba se regresar polos confíns de Lozania, coa intención de visitar Hubelonia, a terceira rexión de Ivronia,
cando de súpeto apareceu unha forza armada procedente
de Viraxinia: rodeáronme, capturáronme e arrastráronme, malpocado e errabundo de min, durante un longo
traxecto até a capital do seu reino, Xinecópole.
Non quero que o lector tome a mal que, debido a este
incidente, quede sen falarlle do resto de Ivronia. Mais
185 Aínda que non está de todo claro, Hall pode referirse aquí a un
episodio bélico vivido por Francis Drake, quen en 1587 atacou e destruíu en Cádiz parte da frota española que se estaba preparando para a
expedición contra Inglaterra.
186 Hefesto (Vulcano na súa versión romana) é o deus da metalurxia,
que ten os seus obradoiros nos volcáns e para quen traballan os ciclopes.
Líber Pater (en latín «Pai Libre», ou «Pai que libera») é un dos nomes
cos que se coñece a Baco.
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o meu compañeiro xa me contara cousas dela: son as
bisbarras menos dignas de mención, e apenas difiren das
demais: o único, que a bebedeira dos hubelonios é menos
delicada e máis brava.
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LIBRO SEGUNDO

VIRAXINIA, OU XINIA NOVA
Capítulo I
Localización de Viraxinia. As súas rexións. A terra das
mulleres

Xinia Nova187 –que outros chaman Guinea nunha mala
pronuncia, e eu Viraxinia– está situada onde os cartógrafos europeos debuxan a Terra dos Papagaios188 . Polo
norte chega até Lozania, que é moi inimiga do seu pobo;
polo sur, até Fruguiona; e polo leste, até Moronia Móbil e
Moronia Feliz. É unha terra fértil, pero está pouco cultivada. Abrangue moitas e extensas rexións, ricas en carácter e costumes. As principais son: Linguadocia, Rixatia,
Ploravia, Risia Maior, Risia Menor, Afrodisia, Amazonia
e Euxinia. Preto delas está tamén a Illa Hermafrodítica.
Eu percorrín varias delas, pero con desagrado.
187 N. do A. Nova Guinea adoita situarse na parte máis oriental da
Terra Austral Descoñecida, próxima ao reino de Maletur e Beach: aí
imaxinamos a nosa Xinia.

N. do T. Maletur e Beach aparecen xa no globo terrestre de 1541 elaborado polo xeógrafo flamengo Gerardus Mercator (Rupelmonde, 1512Duisburg, 1594): Maletur corresponde coa península de Malaca, mentres
Beach, tamén chamada Locach, estaría no que hoxe é Tailandia.
188 En mapas da época de Hall adoita aparecer, na masa de terra designada como Terra Australis Incognita unha «Terra dos Papagaios», que
en ocasións foi identificada con Brasil ou Australia.

125

A máis importante delas é, con moito, Linguadocia,
pois no seu territorio hai moitas cidades de sona: Garrila, Psudio e Labriana, que está bañada por un enorme
río, chamado Sialo polos nativos porque decote as súas
enchentes son tan grandes que o seu leito, aínda sendo
amplo, reborda. A súa bisbarra, que é unha notable depresión –chamada o val Menturneo– estaría en permanente perigo se os seus intelixentes habitantes non mantivesen ben protexidas as súas ribeiras mediante un terraplén
de ósos. A primeira cidade de Linguadocia, e de toda Viraxinia, é Xinecópole, que ademais exerce como tal. Alí
detívenme máis tempo do que querería.
Vou relatar en primeiro lugar o que me aconteceu, e
logo pasarei ao que cómpre dicir sobre este novo pobo.
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Capítulo II
O que me aconteceu nas mans das xinecopolitanas

Así que as miñas crueis vencedoras me levaron do territorio de Lozania, conducíronme á praza principal de
Xinecópole e fixeron soar unha campá. Ao oíla, viñeron
ás carreiras as degoradas cidadás para saciar a súa curiosidade e contemplarme, amarrado como estaba. Axiña,
unha das miñas raptoras, na aparencia a xefa, acenou
para mandar que gardasen silencio (o cal era ben necesario) e dirixiulles unhas palabras ás demais. Díxolles que
non sabía quen era eu nin de onde viña; só que me apreixaran naquel país tan infame. Tamén as instou a matinar
por fin unha vinganza, despois de tantas e tan grandes
aldraxes por parte do pobo de Lozania, e a que ditasen
sentenza sobre o meu caso.
Eu intentei explicarlles como puiden, mediante palabras e cenos, cal era a miña patria e o motivo de andar
eu errante. Díxenlles que non sabía nada en absoluto de
Lozania, e que era unha persoa que sempre apreciara o
seu sexo e o seu pobo. Tamén lles dixen que era indigno da súa clemencia e da sona do seu xustísimo goberno
condenar un viaxeiro inocente, que nunca ningún mal lle
causara ao seu sexo, e ademais facelo sen proceso legal.
Tan suplicante discurso, que parecía ser a verdade
núa, non deixou de conmovelas. Secasí, acabou por im127

poñerse a asisada opinión da maioría: levarme amarrado
ao cárcere oficial, o Xinecio, onde debía ser ben tratado
até que o seu goberno obtivese informes de cal era o meu
país e que buscaba na miña viaxe.
Alí sufrín unha longa e miserable escravitude: puiden
non saír vivo, de non me salvar o nome do meu país,
que é recoñecido no mundo enteiro como o paraíso das
mulleres189 . En efecto, sempre que apreixan un lozanio,
afórcano ou destínano aos máis ruíns traballos naquel
infame cárcere; velaí o sorprendente modo que teñen de se
vingar das aldraxes que día a día lles inflixe ese pobo, que,
malia a súa lascivia e inclinación ao sexo, só sente paixón
polos rapaces e as putas, e talvez tamén polas bestas e as
mulas. No que concirne ás súas esposas, ou non se ocupan
delas en absoluto, ou vixíanas moi de preto, con exceso
de suspicacia e celos. Cantas clases de prisioneiros vin
alí, algúns deles de orixe nobre, envellecendo dedicados a
tarefas hercúleas, cardando la e tecendo!
O que ao cabo me granxeou a liberdade foi o sacrosanto nome da miña patria e do meu soberano190 , así como
a sona que alí tiñan de vello. Pero non me deixaron ir
sen antes prestar un xuramento, o de dar en público a
miña palabra, ao tempo que tocaba o Altar de Xuno191 ,
de que no futuro observaría fielmente estas leis:
Nunca maquinar en mal ningún contra o seu moi
nobre sexo, nin de palabra nin de obra.
Nunca interromper unha muller mentres estea no
uso da palabra.
189 N. do A. Un proverbio francés di: «Inglaterra é o paraíso das mulleres, o purgatorio dos escravos e o inferno dos cabalos».
190 Xacobe I de Inglaterra e VI de Escocia (Edimburgo, 1566-Theobalds
House, 1625; rei de Escocia dende 1567 e de Inglaterra dende 1603).
191 Xuno (versión romana da grega Hera) é a esposa de Xúpiter e protectora das mulleres en xeral.
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Entregar sempre o mando do meu fogar a unha muller, con independencia de onde me atope.
Nunca tornar a Lozania (teñen alí un dito popular:
«Moitos, cando chegan, son bos homes; pero cando
marchan son malos maridos»).
Non intentar conseguir os amores de máis dunha
muller á vez, nin sequera cun aceno.
Nunca revelar un segredo.
Nunca negarlle á miña esposa nada relativo ao seu
adobío e enfeite.
Loar, por propia iniciativa, o enxeño, a beleza e a
elocuencia das mulleres e defendelas das calumnias
dos seus detractores.
Comprometinme a todo isto de bo grado: tal era o meu
afán de marchar que estaba disposto a aceptar condicións máis duras, de chegar o caso. Xa ve o lector como
a miña pluma segue suxeita aínda hoxe, mentres escribo,
pois xurei non contar todo. Permítaseme relatar agora as
cousas que non son malas, pois as malas non as relataría,
aínda sen estar baixo xuramento.
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Capítulo III
Forma de goberno e sistema electoral

Aquel Estado pareceume democrático: todas se afanan
por mandar e ningunha por obedecer. Non aturan tampouco a coerción das leis: todo se somete a votación
popular; tramítase por unha vía que a min, como estranxeiro, me pareceu asombrosa: falan todas asemade,
en voz alta, e ningunha cala nin lle presta atención á
outra. Teñen, xa que logo, un parlamento en sesión permanente, no que se tratan os asuntos de maior importancia: o noso Desiderio, se aínda vivise, vería o motivo
polo que as mulleres son tan teimudas nas súas demandas192 . Cómpre que así sexa debido á inestabilidade das
leis, que se poden revogar sen problema ao día seguinte
de ser aprobadas (non no mesmo día, para non daren a
impresión de ser pouco constantes).
Todas as cidadás sen excepción teñen dereito a voto, pero hai distintas categorías entre elas: as principais
192 N.

do A. Erasmo, Colloq.

N. do T. Refírese Hall ao influente humanista e teólogo holandés
Desiderio Erasmo, ou Erasmo de Rotterdam (Rotterdam, 1466-Basilea,
1536). Escribiu, entre outras moitas obras, os Colloquia, que constitúen unha colección de debates sobre varios temas en forma dialogada.
Un deles titúlase Senatulus sive Gunaikosvunèdrion, id est Conciliabulum
muliercularum («A Asemblea das mulleriñas»).
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cidades delegan certos poderes nun número determinado de prefectas, que denominan «centunviras»193 . Non
obteñen o cargo por dereito de nacemento, senón que
son elixidas entre aquelas que destacan pola súa beleza
e a súa elocuencia, pois só estas dúas se consideran calidades na elección. Hai tempo o poder de elección estaba nas mans do pobo no seu conxunto, pero como cada
unha votaba por si mesma había demasiada confusión.
Por iso se derrogou este sistema de elección, que é moi
loable, por outra banda. Logo decidiuse que exercesen como xuíces dunha competencia tan problemática só aquelas que declarasen non ser fermosas nin hábiles no falar.
Así, resultou que, por moi seguido que se reunise o pobo en asemblea, non se podía atopar en tan numerosa e
mesta concorrencia unha soa digna de ocupar o lugar de
árbitro: as máis vellas xulgábanse elocuentes, e as máis
novas críanse belidas.
Á fin, considerouse xusto designar para este honor
doce de entre as mulleres casadas máis vellas da aldea de
Vetulonio194 . Con sabio proceder, conferiron importancia
a tal honor dándolle unha denominación grandilocuente,
co fin de que fose máis apetecido. Á parte do nome, non
lles falta aquilo que os vellos adoitan valorar por riba do
193 Termo creado por Hall a partir de centumviri, nome que se lle daba
na Roma antiga a un tribunal que entendía en casos civís, maiormente
en preitos relativos ás herdanzas.
194 N. do A. Vetulonia era, segundo Tolomeo, a capital de Etruria. Así
di tamén Silio Itálico (libro VIII).

N. do T. Claudio Tolomeo (c. 100-170) foi un xeógrafo, matemático, astrónomo e astrólogo grego. A súa obra De geographia é unha
compilación de coordenadas xeográficas relativas a parte do mundo coñecido na súa época. Cita, en efecto, un Vetulonium (non Vetulonia,
como di Hall). Tocante a Silio Itálico (c. 28-103), foi un político, orador
e poeta romano, autor dunha epopea titulada Punica, baseada no acontecemento histórico da II Guerra Púnica, entre romanos e cartaxineses.
A referencia a Vetulonia está no verso 483 do libro VIII.
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resto, que é a abundancia de posesións materiais: coma
as curuxas do Laurión195 , hai rapazas ambiciosas por todas as partes, e compran a un elevado prezo o favor das
xuízas, até o punto de que non fun quen de xulgar se
aquel foro era moi corrupto ou, simplemente, moi rico.
No canto de cetro, feixes ou machados196 , portan plumas e espellos de gran tamaño, nos que non deixan de
se contemplar mesmo cando van camiñando pola rúa, e é
fiando neles como compoñen os seus cabelos, a cara e até
os andares.

195 N.

do A. Aristófanes.

N. do T. Dende o século VI AEC explotábanse na bisbarra ateniense
de Laurión unhas minas de prata de gran pureza. Con ela cuñábase o
tetradracma, unha moeda que amosaba a efixie dunha curuxa (paxaro
consagrado a Atenea, a patroa da cidade), e que acabou sendo a moeda
de referencia nos intercambios comerciais no Mediterráneo oriental. Na
súa obra As Aves (verso 1.005), Aristófanes faille dicir ao coro que aos
xuíces designados para valorar a comedia non lles han faltar «as curuxas
do Laurión», referíndose ás devanditas moedas.
196 Ver nota 137.
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Capítulo IV
Orixe das viraxinenses

Moi poucas viraxinenses son naturais daquel lugar. Máis
ben conflúen alí vindas de todas as partes do mundo, xa
porque son expulsadas por ser demasiado violentas cos
seus maridos, xa porque se exilian de forma voluntaria
por sufrir excesiva crueldade e celos por parte dos seus
esposos. Todas cantas aló arribaron, expulsadas dos
seus países por exerceren o poder sobre os seus maridos
dun xeito inxusto, viven cos seus homes nunhas cidades
fortificadas que hai nas fronteiras do reino, maiormente
na rexión que chaman Xinandria ou Amazonia, e alí
serven como gornición militar. Pola contra, as exiliadas voluntarias, máis débiles e de espírito máis frouxo,
cultivan a paz e a súa beleza no mesmo centro do reino.
Non debe pensarse que un Estado de orixe tan precaria vaia desaparecer pola falta de cidadás: cada día
intégranse nel tantas mulleres de xeito voluntario –e sobre todo veciñas de alí– que máis ben cumpriría temer
que en pouco tempo non quede espazo para acoller novas cidadás. Pola parte que me toca, teño medo de que
cando as nosas mulleres teñan novas de semellante país
grazas á miña pluma, apenas vaia quedar unha na casa
para asegurar coa súa fertilidade a existencia da vindeira
xeración.
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Capítulo V
Afrodisia197

Dende alí, provisto dun salvoconduto expedido na capital, encamiñeime cara á bisbarra setentrional de Viraxinia, que está xusto en fronte de Lozania: Afrodisia, unha
terra moi próspera, abofé.
Estaba eu a non sei cantas leguas de Erotio (tamén
chamada Amantina), a primeira vila daquela rexión, cando un forte recendo se coou no meu nariz, coma se tivese
ao pé os máis caros perfumes: así de ben olen as pílulas
de Seplasio e as delicias de Golosinia. E non digo máis
sobre isto.
Vin mulleres esveltas, garbosas e até fermosas, se non
fose porque a maquillaxe enmascaraba a súa beleza. Todas elas levaban a cara e as tetas núas. O resto do corpo
cubríano, pero con teas moi liviás e das máis espléndidas
cores. As partes espidas parecían tan cubertas de albaialde, ao xeito das mulleres de Moscova, que xuraría estar
vendo unha máscara, unha estatua ou unha parede, e
non unha pel humana. As mulleres de Desvergoña (este
é o nome que distingue a primeira cidade de Afrodisia),
viven en casas de vidro, totalmente transparentes. Se non
se quere perder o tempo, non hai que buscalas na casa,
197 N.

do A. Terra lasciva.
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a menos que aínda non acabasen de compoñerse e adornarse. E nas prazas e mais no teatro (onde pasan o día
enteiro), non fan outra cousa que rir, cantar e bailar.
As arañas non abafan tanto as moscas como estas
mulleres o fan cos viaxeiros procedentes de Lozania, por
moito que odien ese pobo; tamén é certo que moitos dos
lozanios se someten voluntariamente, por interese, á súa
procacidade. Elas, ao principio, catívanos con acenos lascivos; logo suplícanlles con brusquidade; e, á fin, téntanos
cunha recompensa. E se nada disto funciona, obríganos
pola forza a satisfacer a súa repulsiva paixón. Aprovéitanse deles unha vez, e logo gárdanos, coma se fosen sementais, nun cortello afastado, e cébanos con non sei que
raíces da India e filtros poderosos.
Eu collinlles xenreira, e fuxín de alí axiña, sen confiar no abeiro do documento que portaba. De feito, se
non fose, xacando, consciente do meu aspecto físico, non
ousaría depositar nel as esperanzas de conservar a miña
honra e o meu benestar. Dende logo, por unha vez tirei rédito da fealdade: as cousas que máis acostumamos
reprobarlle á natureza, en ocasións resultan útiles nos
momentos máis insospeitados, o que vén demostrar que
ela é moito máis sagaz e previsora ca nós.
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Capítulo VI
A Illa Hermafrodítica

Non lonxe de Guaón, a derradeira das Molucas, entre o
cabo Fermoso e o promontorio de Beach, vin a Illa Hermafrodítica, que non difire moito, nin en forma nin en
tamaño, da nosa Illa de Man198 . Todo canto observei alí
estaba duplicado, coma se a natureza adaptase o propio
terreo á condición dos seus habitantes. Non hai árbore
que non estea cargada de froitos de diversos tipos, e desígnanas con nomes compostos: pereira-maceira, ameixeiracerdeira, ou palmeira-amendoeira.
As roupas que visten teñen elementos propios de ambos os sexos: os de traza máis masculina visten coma
homes dende os pés até as cadeiras, e coma mulleres no
resto do corpo; á inversa sucede cos que teñen feitura
máis feminina. A mesma norma observan nos nomes das
persoas, para evitar equívocos. Así, por exemplo, Filipemaría, Pedrobríxida, Anarricardo ou Tomealicia.
Os máis novos, todos cantos non procrearon nin pariron fillos, serven os demais. Se apreixan un de nós (os que
198 Hall dálle aquí o nome de «Guaón» á illa que nós chamamos hoxe
Nova Guinea; ademais, intégraa no arquipélago das Molucas, cando en
realidade limita con elas polo seu oeste. Tocante ao cabo Fermoso, no
Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius (ver nota 32) figura na costa
noroeste da mesma illa.
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somos dun único sexo), amósano en público como algo
prodixioso, e mírano con aglaio, igual que nós facemos
cos seres que nacen con dúas cabezas, mutilados ou sen
as partes pudendas. Pola contra, eles presumen de ser o
produto perfecto da natureza. Como adoitan dicir: «Se a
natureza puxo nun único corpo dúas orellas, dous narnos,
dúas mans, dous ollos e dous pés, por que non había dotar dobremente en todo animal superior? Máis aínda: se
alguén repara nas case mulleres que na Antigüidade rendían culto a Cibeles199 (con ritos ben castos, por certo),
ou nos soados homosexuais da Roma antiga (e mesmo da
actual), atopará que aspiraban en van ao que a nós se
nos concedeu por defecto». Con estes e outros repugnantes argumentos adoitan defenderse estas persoas, que non
son precisamente brutanas; en consonancia co seu corpo,
nelas obsérvase a astucia feminina ao par da sagacidade
masculina.
Non hai animais de carga, agás mulas, nin animais
salvaxes, agás lebres. Case toda a xente vive do que pesca;
crustáceos na súa maior parte.

199 Cibeles era unha deusa adorada en Frixia (Asia Menor), cuxo culto
pasou a Grecia, e máis tarde a Roma. Os seus sacerdotes castrábanse
no curso da cerimonia na que entraban ao servizo da deusa.
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Capítulo VII
Amazonia, ou Xinandria200

No meu camiño de regreso polo bordo exterior de Afrodisia, na súa punta occidental, fun dar, guiado polas
divindades dos camiños, a Amazonia ou Xinandria, que é
a única defensa daquel reino tan feble contra a furia e as
incursións dos seus veciños. Non se consideran ameazadas por ningún dos pobos contiguos, á parte de Lozania,
xa que Fruguiona, un país pacífico, non quere provocalas, e Moronia non pode, por moito que queira. Por iso
situaron gornicións militares nas cidades de Amazonia,
na bisbarra oriental, fronte a Lozania.
Non podo ocultar o grao da decepción que experimentei: así que vin as súas roupas masculinas, brinquei de
gozo; todo indicaba que lograra escapar da terra de Viraxinia, que tan desagradable me resultara. Pero os acontecementos demostráronme que me deixara enganar polo
aspecto dos seus habitantes: alí as mulleres levan pantalóns e deixan medrar mestas barbas, mentres os homes
levan vestiduras amplas e van rasurados; así mesmo, eles
quedan na casa afanados no traballo da la, e as mulleres dedícanse á labranza e mais á guerra. Naquela rexión
200 N.

do A. En inglés, Land of Shrews.

N. do T. Ou sexa, «Terra das harpías».
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está a antiga e gran cidade de Pepuza, de onde talvez
procedan os pepucianos, hai xa tempo condenados por
herexía201 , que querían concederlles ás mulleres a autoridade do sacerdocio.
Nin os bárbaros da época de Aristóteles202 eran
tan autoritarios coas súas mulleres –nin os de agora
tampouco– como as de alí o son cos homes. Mágoa me
daba, abofé, ver semellante escravitude: aqueles pobres
homes non se atreven a vestir, facer ou dicir nada sen
o permiso das donas, nin tampouco ousan ir a ningures
–nin sequera para facer as súas necesidades–, nin mirar
ou falarlle a ninguén sen solicitar autorización previa, e
ademais coa maior humildade. E, segundo me revelaron,
observan este precepto hoxe en día máis estritamente ca
antano..., disque pola seguinte razón: algúns dos homes,
os máis afoutos, fartos xa da súa longa, infame e vergoñenta escravitude, concibiron o plan de atacar certa
noite por sorpresa as mulleres, e de masacralas para se
librar de tan pesado xugo. Sen dúbida, a conspiración
chamaba polo éxito, de non ser por un miñaxoia: o tal
home, cando a súa esposa, algo anoxada por unha tarefa
que el esquecera facer, o ameazou con darlle unha boa
vergallada, quixo escapar do castigo revelándolle todos
os detalles do plan a mesma véspera.
Alí as mulleres permanecen sentadas mentres os homes as serven; mentres eles están espertos, elas dormen;
201 N.

do A. Agostiño, De haeres.

N. do T. Na sección XXVII da súa obra De haeresibus («Sobre as
herexías»), Agostiño de Hipona cita esa cidade da Frixia (centro-oeste
de Asia Menor), onde no século II xurdiu unha herexía vencellada ao
movemento montanista, aparecido arredor dun home chamado Montano,
que pretendía ter visións proféticas anunciadoras da inminente fin do
mundo.
202 N. do A. Aristót, Polít., lib. I, cap. I.
N. do T. A cita exacta é Política, I, 2, 4.
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e mentres eles choran, elas bérranlles e baten neles co
vergallo: digno é de notar como excepcional o día no que
acaban coa pel indemne. Para min foi como estar de novo
entre os servos turcos, se a diferenza no adobío non me
sinalase unha servidume máis infamante. Ai, que espectáculo era ver o fío e a roca nas mans dos homes, e o
puñal ou o caxato nas das mulleres! Emporiso, disimulei
como puiden a miña vergoña e dediquei os meus afáns a
informarme de todo, así que non sufrir dano ningún.
Se algunha daquelas cativas mulleres amosa un carácter máis benévolo e trata o seu home con máis suavidade
e indulxencia, decontado é levada diante dun tribunal
–aquilo está inzado de delatoras– e é acusada de alta
traizón. O resto das cidadás incrimínana con gran ardor
e vehemencia. Se os cargos se consideran fundados, aínda
que sexa baseándose en indicios moi leves, a condenada
adoita sufrir o seguinte castigo: obrígana a intercambiar
as roupas co seu home e, así vestida, rápanlle a cabeza,
para ser exhibida na praza pública; alí permanece todo
un día, nun lugar ben alto, exposta aos deostos e gargalladas das espectadoras. E o seu home, que fora tan
ousado e tan pouco prudente como para non rexeitar o
favor que lle ofrecera a súa esposa, por pequeno que fose,
tampouco non queda impune: cando ela torna á casa, enlamada, enzoufada de ouriños e vítima de aldraxes, non
pode quitar a roupa até bater con enerxía na cabeza do
seu home e amosarlle logo ao público o bastón ensanguentado.
Todo aquel que sobrevive á súa esposa debe casar
cunha escrava, achegando proba escrita de que até ese
momento cumpriu coa lei. Tamén pode ser cedido como
servo á nai de familia máis próxima, pois a ningún home
lle está permitido gobernar un fogar, por moi seu que
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sexa. Se unha muller parte co gallo de participar nunha
campaña bélica, ou por negocios, ou mesmo por pracer,
as chaves da casa confíanse a unha escrava ou a unha filla;
e coas chaves vai o mando. Se o home ousa tan sequera
protestar, é castigado pola muller cando esta regresa, se
non suplica o silencio da súa ama provisional con moitas
pregarias e outros servizos, gañando así o seu favor.
Raro é que se lles deixe aos homes compartir o leito
matrimonial: isto só sucede cando lles parece ás súas esposas, pois elas coidan que tal feito supón tratalos con
demasiada familiaridade. Iso si: cada noite, se non se erguen da antecámara na que dormen antes de que a cama
da súa señora queza co desexo, se non soben as escaleiras cos pés descalzos, se non petan suavemente na porta
tres veces e se non ofrecen os seus servizos submisa e
cumpridamente, ao día seguinte reciben unha malleira.
Ao contrario dos costumes das nosas mulleres, as de
alí cortan os cabelos e deixan medrar as unllas. Hainas
que practican e profesan a arte da loita, que lles amosan
ás demais como empregar do xeito máis eficaz os dentes,
as unllas e os talóns; tamén ensinan, nos planos teórico e
práctico, habilidades como esfolarlle a cara a un inimigo,
sacarlle un ollo, morderlle os brazos, furarlle unha orella
ou arrincarlle a barba.
Resulta incrible como relocen alí as casas; e son os homes os únicos que lavan, varren, cociñan e amañan todo.
Disto pódese deducir con razón que os varóns rexeitan os
labores domésticos, non porque non saiban facelos, senón
porque coidan que non lles acaen. Naquela terra non vin
nada luxado que non fosen as roupas dos homes: están
moi desastradas, pois eles non teñen conta de si mesmos,
e as mulleres non teñen conta deles. No rural, porén, os
campos e os edificios, que están a cargo das mulleres,
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vense moi descoidados: as murallas das poboacións están
case derruídas e, onde aínda seguen en pé, tan mal construídas se ven que parecen clamar por que as asista unha
man masculina, por aborrecer a atención e a vixilancia
das mulleres.
Agora estás a dubidar, lector, de como dei saído indemne daquela terra. Sei que sentes curiosidade por saber
como eu, un malpocado viaxeiro, escapei san e salvo dun
país tan perigoso e ruín. Expresareino con naturalidade:
fóronme ben útiles o meu atavío, a miña idade e os consellos que recibín: ía con roupas de home, pero como aínda
era un rapaz, non tiña máis ca peluxe na cara, o que
disimulaba oportunamente o meu sexo; ademais –cousa
que me veu moi ben e parecerá sorprendente nun mundo tan afastado do noso–, topei con moitas persoas da
miña terra que coñecía de vista. Confiando nas súas recomendacións e advertencias, como antano fixo o xinete
troiano coa súa sibila203 , dei chegado con ben ao territorio de Moronia, logo de atravesar os pantanosos vales
de Ploravia e os montes de Tuberonia, non sen superar
moitas calamidades, atrancos e perigos.
Preguntaraste que pasa alí coas mulleres bondadosas:
talvez te sorprendas. Se callar consideras que eu son un
viaxeiro infortunado ou ingrato: no primeiro caso, sería
que nunca as atopei; e no segundo, que se as vin e as
coñecín, nada digo delas. Pois haiche moitas, meu home, dígoo en serio; pero viven en Euxinia, unha bisbarra
203 N.

do A. Eneida, lib. VI.

N. do T. No libro VI da Eneida, o heroe troiano Eneas, que marchara
da súa patria, destruída polos gregos, na busca dun novo fogar, chega a
Cumas, na costa do mar Tirreno, preto de Nápoles. Alí acode á morada
da sibila, unha sacerdotisa de Apolo con dons proféticos que o guiará
nunha excursión ao Inframundo, onde se lle darán detalles da gloria que
agarda no futuro polos seus descendentes: o pobo romano.
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que, confeso, non cheguei a ver, pero da que tiven noticia fidedigna. Mesmo nas bisbarras de Viraxinia que xa
mencionei hai bastantes, pero levan unha vida monástica e propia de anacoretas, e ademais moran en montañas
abruptas e inaccesibles. Segundo contan, retíranse a elas
por iniciativa propia as mulleres máis castas, piadosas e
fermosas. Todo aquel que ruba por esas montañas e poña todo o seu afán en buscalas, non deixará de atopar
moitas desa caste. Eu mesmo dei con unha ou dúas, das
que aínda agora lembro, abraiado, a súa beleza, modo
de vida e virtude. Ah, pero os rapaces da nosa terra, se
por azar viaxasen a aquel destino, non se esforzarían por
atopalas, ou nin sequera se molestarían en facelo; porían
como escusa que hai escaseza de boas mulleres, mais non
terían razón.
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LIBRO TERCEIRO

MORONIA204
Capítulo I
Localización e poboación de Moronia

De todas as rexións que vin, a de Moronia é a menos
cultivada, a máis vasta e a máis poboada. Se alguén vai
dar unha volta pola bolsa de valores dalgunha importante cidade comercial daquela terra, ha pensar que o
mundo enteiro está alí metido, como se dicía antano de
París. Ben sei o que os historiadores teñen escrito sobre
a poboación de Europa. Concedamos de bo grado que
todo canto expresan é certo: Italia contén por volta de
9.000.000 de habitantes; España algo menos; Inglaterra
3.000.000; Bélxica outros tantos; entre as dúas Alemañas
suman 15.000.000; Francia os mesmos; e Sicilia 130.000
individuos. Sabemos tamén que dos chineses adoitan dar
un atrevido censo de 70.000.000, como aducen os que con
palabras fan maior o que xa é grande205 . Pois ben: calquera deses países é un deserto se o comparamos coa enorme
densidade de poboación de Moronia.
204 N.

do A. Terra dos parvos.
«como» até «grande» a frase é unha cita de Xuvenal (Sátiras,
IV, 17).
205 Dende
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Aquela terra está situada no mesmo Polo Sur, en xusta
correspondencia cos pigmeos, que están no Polo Norte206 .
A min chéirame que a causa do pequeno tamaño dos pigmeos e da necidade dos moronios é unha soa: sen dúbida,
o intensísimo frío de ambas as rexións. Nesta cuestión a
natureza foi coherente: quixo que nunha zona do mundo
se dese unha pexa nos corpos, e na contraria unha nas
mentes, debido ao excesivo afastamento do Sol. Proba
disto é que as persoas que habitan nas áreas ecuatoriais
e temperadas do planeta adoitan ter corpo e mente saudables. Pero disto que se ocupen os homes de ciencia.
Polo sur, Moronia limita con Crapulia; polo leste, con
Viraxinia e o extremo de Fruguiona; e, ao cabo, polo
oeste, con Lavernia.

206 Xa antes da época de Hall circulaba a crenza de que no Polo Norte
había unha illa, coñecida como Rupes Nigra («Rocha Negra»). Esa é a
razón de que o cartógrafo Mercator situara alí o pobo dos pigmeos, no
atlas que apareceu despois da súa morte, en 1595.
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Capítulo II
Rexións de Moronia e costumes comúns a toda a
poboación

Moronia é variada e diversa. Contra o leste está Variana,
ou Moronia Móbil; e, no propio polo, Moronia Áspera.
Contra o sur está Moronia Feliz e, entre as dúas, Moronia
Fatua. Á fin, Moronia Pía fica no oeste.
Malia o inhumano frío que alí reina, os habitantes son,
na súa maioría, altos e obesos, de cabelo algo descolorido,
cabeza fox¬207 , beizos prominentes e orellas moi grosas.
Mais non todos teñen o mesmo carácter, os mesmos costumes nin o mesmo xeito de comportarse. Vou indicar
agora uns poucos trazos que me pareceron comúns a case
todos os nativos.
Todos, bardante os de Moronia Áspera, poñen as súas
cidades, fogares e mesas a disposición de calquera forasteiro, sen distinción. Se abordamos a calquera individuo,
cómpre saudalo con humildade e non sen certa cerimonia,
como adoitan facer os españois. Cómpre tamén loarlles
207 N.

do A.

foxæc ëhn kefaln

, di Homero de Tersites.

N. do T. Léase «foxé» a palabra grega do texto e «foxós éen kefalén» a cita desta nota, que significa «era de cabeza afiada». A referencia
corresponde á Ilíada (II, 219), unha pasaxe na que Homero fala de Tersites, o soldado máis feo e covarde de toda a expedición grega contra
Troia.
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o aspecto, a roupa, o porte ou a casa, e asentir a canto digan. Así lograremos que nos acollan no seu fogar
polo tempo que queiramos, durante o que nada nos ha
faltar do que está nas súas mans conseguir: alí todo se
ofrece de balde, en troco de amables promesas. Mercan a
prezo de ouro plumas, grilandas, campaíñas ou tambores
a uns comerciantes que lles quedan moi agradecidos.
En pleno inverno van co peito nu, e cobren o resto
do corpo con roupa lixeira, para que lles entre a calor e
para escorrentaren o frío con máis facilidade. Pola contra, durante o verán visten unha capa de la, e por riba
poñen un manto e toda a roupa da que dispoñen, para
que a calor non lles poida entrar. Con todo, hai outros,
208
filosvof¸teroi
, que desprezan as inclemencias da estación invernal e van pola rúa case espidos, e escúdanse
no seguinte argumento: se o resto dos animais se contentan coas súas plumas ou a súa pel, é unha vergoña que o
home, o rei de todos eles, necesite as envolturas doutros
seres.
Nunca están sós: cadaquén fala para consigo mesmo;
fala e dá a réplica, nun xogo que ás veces alcanza tal grao
de carraxe que mesmo chega ás mans, é dicir, faise rir ou
chorar.
Polas rexións de Moronia andan vadías unhas persoas
moi relixiosas, os morósofos209 , divididos en varias ordes,
208 Léase

«filosofóteroi». Significa «máis sabios».
composta das gregas mwrìc («parvo»), que xa utilizou para
o nome de Moronia, e svofìc («sabio»); así, o conxunto significa «parvosabio». A palabra aparece por primeira vez no capítulo 40 dunha obra
de Luciano de Samosata, coñecida como Alexander, na que se mofa da
figura de Alexandre de Abonutico (c. 105-170), un falso profeta grego de
Asia Menor. O vocábulo foi rescatado por Erasmo de Rotterdam no capítulo 5 do seu Eloxio da loucura (que debería intitularse, talvez mellor,
«Eloxio da estupidez»), e polo humanista inglés Thomas More (Londres,
1478-1535) na primeira sección da súa Utopía.
209 Palabra
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que reciben alí a mesma consideración ca os bonzos210 na
China: son unha xente piadosa e algo singular. Esquecéronme case todos os nomes das súas ordes, pero aínda me
soan os dalgunhas (e non poden ser moi diferentes). Se
mal non recordo, uns chámanse morelloscurras211 , outros
cluníacos e latrinenses212 , e outros licetanos, zocolantos,
cercosimios213 , mateobassos214 , scelestinos215 , della mer210 N.

do A. Estes, diriamos, pseudoteólogos dos chineses veneran con
moita devoción os seus «pagodos» (así denominan os seus ídolos) e son
alí moi honrados.
N. do T. Os bonzos son uns monxes budistas e os «pagodos» son,
evidentemente, os pagodes.
211 N. do A. Morello-scuro é, en italiano, á cor dos monxes dun val
sombrío. N. do T. Preto de Florencia está a abadía de Vallombrosa (século XI), da orde beneditina, cuxos monxes visten hábito de cor marrón
escura. Hall fai aquí un xogo de palabras substituíndo a segunda metade
do composto pola voz latina scurra, que significa «bufón».
212 N. do A. Lateranenses regulares e cluniacenses.
N. do T. Nesta nota Hall refírese á orde de cóengos regulares da
basílica de San Xoán de Letrán, en Roma (creada no século XII), e
á coñecida orde de Cluny. A chanza consiste aquí en chamarlles aos
lateranenses «latrinenses» (ben se ve de onde vén) e aos cluniacenses
«cluníacos», remitindo ao latín clunis («nádega»).
213 N. do A. Certosinos.
N. do T. Os «certosinos» son os cartuxos, orde fundada no século XI.
O autor búrlase aquí deles ao denominalos «cercosimios», palabra composta do grego kerkìc («cola») e o latín simius. Tocante aos licetanos,
Hall xoga co verbo latino licet («é lícito»), para aludir á sona de conduta
licenciosa que tiñan algunhas comunidades monásticas. A denominación
«zocolantos» vén do italiano zoccolanti, uns monxes que estableceron en
Brogliano, en 1334, unha comunidade franciscana reformada, e colleron
o costume de calzar zocos; ora ben, vendo o ton da pasaxe, quizais haxa
unha intención satírica, dado que soccus, en latín, designaba un tipo de
calzado específico dos actores de comedia.
214 N. do A. Matteo Basso foi un italiano fundador cos capuchinos.
N. do T. Matteo da Bascio (1495-1552), xunto con outros frades
franciscanos, fundou a Orde dos Irmáns Menores Capuchinos, como reforma dentro da orde franciscana.
215 N. do A. Celestinos.
N. do T. Os celestinos foron unha orde fundada en 1254 por Pietro
di Murrone (Molise, c. 1209-Fumone, 1296), que en 1294 sería papa co
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cede e della vita commune 216 . Esta xente entrégalles todo
o que posúe aos demais, e logo dá en mendigar. Camiña
descalza até os confíns de Moronia co fin de contemplar
unha pedra tallada, e tamén lle fala e lle dá bicos. Para rematar, estas persoas humíllanse ante ela e ofrécenlle
pregarias, ademais de facerlle peticións e promesas. Intercambian ouro por chumbo e por pergameos217 e prenden
cirios ao mediodía. É pecado para eles comer carne, aínda que se enchen de peixe. Para algúns é un sacrilexio
tocar o ouro ou a prata coa man núa218 . A pouco non
lles negan o seu saúdo ás persoas, saúdo que si intercambian coas pedras e os madeiros! E flaxélanse de mala
maneira: o costume da diamasvtÐgwsvic219 vive neles nunha
forma máis cruel ca a dos antigos espartanos. Fano, ben
porque ao mellor non hai quen estea disposto a fregarlles
o lombo, ben porque lles chegou o rumor de que noutros
nome de Celestino V. Ao denominalos «scelestinos», Hall remite á voz
latina scelus («crime»).
216 A Orde da Mercede foi fundada en 1218 por Pedro Nolasco (c. 11801245) para a redención dos cristiáns capturados polos musulmáns. Os
Irmáns da Vida Común foron unha congregación establecida nos Países Baixos no século XIV vinculada á chamada devotio moderna, que
pretendía dar unha orientación máis elevada á práctica relixiosa.
217 Probable alusión á compravenda de indulxencias, práctica común
nos países católicos.
218 N. do A. Coñecida é a historia do franciscano e o dominico.
N. do T. Xa antes da época de Hall circulaban moitos chistes sobre
as ordes relixiosas, en particular sobre a rivalidade que mantiñan franciscanos e dominicos. Quizais aquí o autor aluda a aquela que conta que,
en certa ocasión, un franciscano levaba ás costas un dominico; o franciscano, fatigado pola carrexa e aproveitando que ían pola beira dun río,
preguntoulle ao dominico se levaba cartos no peto. Cando este lle dixo
que si, o franciscano guindouno á auga, argumentando que o seu voto
de pobreza lle prohibía levar diñeiro enriba.
219 Léase «diamastígosis». Significa «flaxelación». Trátase dun ritual da
antiga Esparta, que tiña lugar unha vez ao ano no templo de Artemisa
Ortia: apiñábanse uns queixos sobre o altar da deusa e uns efebos –
rapaces en idade de formación militar– intentaban collelos mentres uns
adultos facían por impedírllelo azoutándoos.
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tempos o sangue dos xatos era grato a Deus. Rasuran o
cocote, ben para lembrar que naceron co cranio pelado,
ben para temperar na medida do posible a calor do cerebro, ben para que os cabelos que nacen entre o ceo e
o cerebro non priven a mente de liberdade para meditar
sobre as cousas divinas220 .
Hai só dúas cousas que, ao meu parecer, os delatan con
claridade como xente raposeira: unha, que enganan con
tanta habilidade o crédulo populacho que conseguen vivir
luxosa e ociosamente á conta dos demais; e a outra, que,
non querendo levar a cruz na casa (como con agudeza
afirmou Scaliger221 ), se serven das esposas alleas e lles
encamban aos demais os fillos que eles procrearon.
Se algún enferma, chora sen pausa até que morre ou
até que sanda: aborrecen as menciñas todas, e só se están
moribundos reciben óleos das mans dos seus morósofos.
220 N. do A. Hugo, De sacram., lib, II, part. 3, cap. 1. Rabano, De
institut. clericor., lib. I, cap. 3. Belarm., De monachis, lib. II, c. 40 (del
son estas palabras: para que así permaneza o cocote, é dicir, o espírito
libre e aberto para a contemplación e a iluminación divina.

N. do T. Hugo de San Vítor (c. 1096-1141) foi un teólogo alemán.
A cita (inexacta: é o capítulo 3 e non o 1) é da súa obra principal, De
sacramentis christianae fidei («Sobre os sacramentos da fe cristiá»).
A obra de Rabano Mauro (ver nota 31) é De institutione clericorum
(«Sobre a instrución dos clérigos»). Por outra banda, Roberto Bellarmino (Montepulciano, 1542-Roma, 1621) foi un xesuíta e cardeal da Igrexa
Católica, e unha das figuras máis sobranceiras da Contrarreforma; Hall
cita aquí a súa obra De monachis («Sobre os monxes»).
221 N. do A. No álbum manuscrito de Janus Dousa.
N. do T. Janus Dousa, ou Jan van der Does (Noordwijk, 1545-1604)
foi un político e historiador holandés, primeiro bibliotecario da Universidade de Leiden. Entre os universitarios europeos dos séculos XV ao
XIX existiu o costume de preparar un álbum ou colección de autógrafos
dos seus compañeiros, cada un dos cales ía acompañado dalgún poema, debuxo, pensamento ou similar. Polo que parece, o álbum de Dousa
contiña un pensamento do erudito francés Joseph Justus Scaliger (Agen,
1540-Leiden, 1609), fillo de Giulio Cesare Scaligero (ver nota 52), e que
foi profesor, tamén na Universidade de Leiden.
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Non miden a sabedoría de ninguén polo seu silencio
(só os entes inanimados teñen esa característica), senón
pola escolla que un determinado individuo fai das súas
palabras, o seu ritmo e o seu coidado equilibrio. O verdadeiro sabio alí non é o que fala pouco senón o que
fala moito e ben. Xamais montan a cabalo nin navegan:
xulgan unha necidade confiarlle a súa vida a unha besta
torpe ou a un madeiro que aboia e flutúa. Están pendurados dos peitos das nais até a puberdade.
Non soterran os mortos: consideran inhumano acochar baixo a terra un pai, unha esposa ou un amigo polo
feito de que a súa alma os abandone, nin ven axeitado
que unha persoa amada e honrada en vida sexa guindada
na terra boca arriba e entregada, espida, aos vermes. Xa
que logo, penduran os cadáveres dun poste moi alto, a
ceo aberto, vestidos coas roupaxes máis elegantes que teñen, e todos os anos os van visitar e venerar. Aínda así,
non poucos testemuños, sobre todo procedentes de Moronia Pía, achegan informes fidedignos de que tal costume
funerario o tomaron dos antigos.
Recoñece tamén este pobo a autoridade das esposas,
pero o dominio delas é máis brando ca en Viraxinia, pois
as súas mulleres non saben mandar. Esta situación ten a
súa orixe, segundo teño entendido, no que relato a seguir.
Hai tempo, as mulleres de Viraxinia da rexión de
Amazonia, daquela case contiguas ao seu territorio, someteron Moronia enteira pola forza das armas. Pero, como
non querían mantela ocupada debido á falta de colonos, determinaron deixala dentro do seus dominios pero
permitindo que os seus habitantes, aínda derrotados, a
gobernasen igual ca antes: só debían enviarlles, en calidade de tributo anual, un asno ben cargado de ouro ás
súas amas e vencedoras, as amazonias. E así se fixo du-
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rante moitos anos, sempre na xornada fixada ao efecto.
Mais chegou un día no que os moronios faltaron á súa
obriga: enviaron un mensaxeiro para anunciar que a eles
non lles amolaba desprenderse do ouro, sempre que tivesen a ben reclamárllelo ao seu tempo; pero parecíalles
atroz e inxusto propinarlle lategazos a un animal dócil,
que non desexaba en absoluto marchar de onda eles, e
obrigalo pola forza a levar o seu tesouro a Amazonia.
Ademais, dicían que a cuestión era dubidosa e se prestaba a debate: uns asnos son máis fortes ca outros, e se
un ano enviaban máis ou menos carga de ouro ca o anterior, as amazonias ben podían estimar que non recibiran
a cantidade xusta. Por outra banda, eles comprobaran en
varias ocasións que o malpocado animal, que nos primeiros pasos parecía ir resistindo, se derreaba por efecto da
carga antes de completar a longa viaxe. As amazonias, alporizadas por estas argumentacións, fixeron preparativos
para a guerra. Invadiron o país e o seu exército chegou
sen atopar resistencia á capital do reino, Pazzivilla. Ao
ter nova deste feitos, a xente saíu das casas a moreas,
mais sen orde nin armas de ningunha clase. Os inimigos
dispuxéronse para o combate segundo os estándares da
práctica militar: deron en berrar e logo arrebolaron as
súas xavelinas e principiaron o asalto. Os pazzivilegos,
ao ver como os seus sucumbían un tras outro, caeron de
xeonllos en actitude suplicante: choraron, pregaron e imploraron, dicindo:
—Que clase de violencia cruel é esta, amazonias, que
dá atroz morte a tanta cantidade de persoas por un só
asno? Acaso un asno vivo vale para vós máis ca mil cadáveres? Teña cada unha de vós o seu asno e o seu ouro,
que nós preferimos vivir sen eles a morrer por eles. Perdoádenos xa e marchade.
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As vencedoras, vencidas pola recompensa e as súplicas, acabaron por desistir, pero estipularon que, por lei,
de alí en diante todo o pobo de Moronia consentiría en
obedecer as súas esposas no que atangue ao goberno do
fogar. Os vencidos responderon que así sería, e de moi boa
gana, pois mandar sempre lles parecera algo moi molesto
e, ademais, orixe de moitas envexas.
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Capítulo III
Variana, ou Moronia Móbil222

SECCIÓN 1
Variana está situada na zona máis oriental de Moronia,
próxima a Viraxinia. Non me pidas informes veraces acerca dela, amable lector. É certo que teño constancia sobrada do estado no que atopei aquela provincia e no que
estaba cando marchei (e igualmente has tela ti). Mais
se por azar viaxases aló, comprobarás que a súa condición será diferente (se cho advirto, é para que non me
acuses de mentirán). Alí acontecen novidades decontino:
máis doado é predicir a forma de Proteo223 , a cor dun
camaleón ou o tempo que irá mañá.
Os portugueses presumen das súas exploracións e longas viaxes, pero teño para min que os antigos franceses
son máis merecentes desa loanza, pois naquela terra atopamos moitas trazas deles: aprécianse nos topónimos, en
certos aspectos das leis e mais nas moedas.
222 N.

do A. Terra dos parvos inconstantes.
é un ser da mitoloxía grega que vive preto da foz do Nilo.
Apacenta os rabaños de animais mariños de Poseidón e posúe o poder
de tomar calquera forma que desexe.
223 Proteo
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O feitío do territorio é variado e inestable: os fértiles
prados que este ano ves consagrados a Flora, labraranse
o vindeiro e serán dedicados a Ceres224 ; as montañas que
antes ameazaban o ceo, agora enchen un val oco, ofrecendo os seus soberbios cumio aos pés dos camiñantes. Os
ríos sorprenden decote indo por novos leitos, deixando
pechados os anteriores. E hai lugares onde
Os bois tiran de carros por onde antes os remos
impulsaban unha nave225 .
Mentres, as augas, que até había pouco bruaban con
enorme forza, ven como as conteñen os diques construídos
polos indíxenas, e procuran noutro lugar a compensación
pola perda das súas propiedades.
Hai naquel país moitas e grandes cidades, pero o seu
nome e configuración cambian decotío. Sen dúbida, a
máis importante das que vin non ben cheguei era Farfelia; pero antes da miña marcha un edicto do goberno
mudoulle o nome polo de Papilionia. Tratábase dunha cidade móbil: os cidadáns podíana levar dun lado para outro, ao seu gusto, coma se fose un carro. Disque cambiou
cen veces de localización e trinta de estrutura. Mentres
morei alí, aloxeime a carón do río Sans-eau226 , e a cidade
224 Flora é unha divindade romana que representa a forza vexetativa e
preside todo o que florece. Para Ceres, ver nota 139.
225 N. do A. Virxilio.

N. do T. Erra aquí Hall. A tradición manuscrita medieval atribúe este verso a Rutilio Tauro Emiliano Paladio (finais do século IV-principios
do século V), coñecido pola súa obra Opus agriculturae ou De re rustica,
un tratado sobre o traballo da terra. O verso é a primeira metade dun
dístico elexíaco (dous versos con estruturas rítmicas diferentes), que fora
publicado, xa dende o Renacemento, en varias recompilacións de autores de poesía latina. Hall de seguro leu algunha delas, pero falloulle a
memoria á hora de asignar a liña correctamente ao seu autor.
226 N. do A. Sans eau, «sen auga», en francés. Tamén More, na súa
Utopía, menciona un río Anidro.
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estaba a piques de subir o monte Anilo. Mais os ríos están case sempre conxelados, coma se quixesen ofrecerlle á
poboación un cómodo xeito de se trasladar. Renóvase cada mes o aspecto xeral da cidade: os edificios constrúense
de maneira que poidan separarse os uns dos outros sen
perigo, e así, sempre que algunha persoa, ou a veciñanza,
dá en amolar a alguén, ese alguén busca outra rúa e outro
lugar para situar a súa residencia. Hai tempo, o emblema
da cidade consistía nunha tartaruga e a inscrición coas
palabras dun sabio grego: «Todo o meu vai comigo»227 ;
pero agora é unha bolboreta pousada sobre varias flores
na que se len outras palabras admirablemente escollidas:
«Onde cadre».
SECCIÓN 2: Roupa e costumes do pobo
Os indíxenas visten con plumas de cores, ao xeito dos
indios: como observan que os paxaros se defenden ben
do rigor do frío con elas, estiman que tamén para eles
suporá unha mellor protección, pois son superiores a esa
clase de animais tan débil e fráxil. Iso si: a cada canto
cambian as plumas de lugar co fin de aparentar que levan
un novo enfeite. Así, a pluma que pola mañá cobre a
cabeza, toca o nocello ao serán; e a que hai un amén
tapaba os xeonllos, loce agora máis arriba, no peito.
Os homes casan coas mulleres que aman con paixón
durante un tempo: fanlles promesas de afecto conxugal
–e, certamente, cúmprenas–, até que fartan ou ven outra
máis fermosa. Tocante ás esposas, aceptan estes cambios,
N. do T. Así é, na primeira parte da obra citada. O nome do río
combina o prefixo privativo grego n- («an-») e o substantivo Ïdwr («hídor»), e hoxe escribiriámolo «Anhidro».
227 Tradución ao latín dunha frase grega atribuída ao filósofo Bías de
Priene (s. VI AEC), un dos chamados Sete Sabios de Grecia.
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e a fe que non lles desagradan, pois axiña se aburren do
leito matrimonial.
Hoxe tratan a calquera forasteiro, aínda que nunca o
visen antes, con moita familiaridade, coma se asinasen un
pacto de eterna amizade; pero mañá pasan por diante del
coma se non o coñecesen. Apenas se ofrecen a facer nada
sen retractárense ao dereito, antes de comprometerse en
firme. Non fan ningunha promesa da que non se retracten
antes de levala a cabo; e nada acometen sen arrepentirse,
aínda que sexa demasiado tarde. Hoxe venden algo por
nada e, se escoitan que lle gustou ao comprador, mañá
recupérano por un alto prezo.
A vixencia das leis é dun ano, pois non é lóxico dar
normas de convivencia permanentes cando as condicións
están suxeitas a mudanza continua. Ademais, deÔterai
228
frontÐdec son, por regra xeral, svof¸terai
, e sería de
certo unha escravitude excesiva decretar algo unha vez
e que logo non se puidese revogar se lles desgustase aos
afectados.
SECCIÓN 3: O túmulo de Vortunio. Moedas
antigas
Alí, no campo Muerio, cabo do camiño, pódese ver o
túmulo dun tal Vortunio, non moi antigo e nada xeitoso.
Nel figuraba a seguinte inscrición229 :
228 As expresións gregas deben lerse «déuterai frontídes» e «sofóterai»,
respectivamente. A primeira significa «segundos pensamentos», e a segunda, «máis sabios». A frase é unha cita da traxedia Hipólito (v. 436)
do autor grego Eurípides (Salamina, c. 480-Pella, 406 AEC).
229 N. do A. Hai unha parecida no monumento a Elia Lelia Crispis,
xunto á igrexa de San Pedro en Boloña.

N. do T. En efecto, na cidade italiana de Boloña consérvase unha
falsa inscrición funeraria, da que hai noticias dende o século XVI, sobre
unha pedra cadrada. Mais non está na igrexa de San Pedro, senón no
chamado Complexo de Santa Maria de Casaralta.
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VIAXEIRO
Para, le e logo sigue. Aquí xace
Andr. Vortunio, nin servo, nin soldado, nin médico, nin mestre de gladiadores, nin xastre,
nin ladrón, nin avogado, nin prestamista, senón
todas esas cousas. Non viviu na cidade, nin no
campo, nin na súa patria, nin no estranxeiro,
nin no mar, nin na terra, nin aquí, nin acolá,
senón en todas as partes. Non o levou a fame,
nin o veleno, nin a espada, nin a forca, nin a enfermidade, senón todo por xunto. Eu, H. I., que
non son debedor seu, nin herdeiro, nin parente,
nin veciño, nin amigo, mandei facer isto, que
non é un monumento, nin unha lápida, nin un
túmulo, nin unha morada de dor, senón todo
iso. Non lles desexo o ben nin o mal a ti, nin a
el, nin a min, senón a todos.

A catro millas da cidade de Novizza vin moitas moedas antigas que foran sacadas dun pozo. Non me amola
describir algunhas para gozo do lector.
Unha das moedas era cadrada. Por unha cara tiña
un Xano bifronte230 , e pola outra víase un seixo redondo gravado sobre unha táboa pequena, cos restos apenas
lexibles dunhas letras: Err. Var. Dvc.231
230 Xano é un antigo deus romano, a quen se representaba sempre
con dúas cabezas mirando en direccións opostas. Era unha divindade
protectora dos inicios en xeral: por exemplo, era invocado ao comezo
das campañas militares ou das empresas comerciais. Por iso as moedas
romanas máis antigas adoitan ter a súa efixie.
231 Na edición da tradución inglesa de John Healey de 1609 estas letras
aparecen corrixidas como Fbr. Var. Dvc., que se interpretaría como Fa-
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Había outra, redonda, que representaba un home de
mediada idade vestido cunha toga. Tiña a man dereita
apoiada na cabeza dun can fermoso, mentres na esquerda
sostiña un libro medio aberto. No reverso había un camaleón irisado, e na parte superior líase: Const. Lip.232 .

A terceira era, na aparencia, de maior valor. A súa
forma era oval e tiña no anverso unha persoa de face nariguda e macilenta, coa cabeza coroada; no reverso había,
labrado con arte, un polbo ao pé dunha rocha, pegado
a ela até o punto de se fundiren, e ao seu carón líase:
Pour Bon. Non coñezo o autor, nin tampouco o vou pescudar: non alcanzo a intuír o que pretendía unha persoa
tan sabichona. Un lector máis entendido en antigüidabricatvs (a) Varianae Dvcis («fabricada» ou «cuñada polo Duque de
Variana». Así, non se pode ter por certo a quen se refire Hall.
232 Parece unha clara alusión a Justus Lipsius (que lles tiña moita fe
aos cans) e ao seu diálogo De constantia (ver nota 92).
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des a bo seguro non terá dificultade ningunha para o
interpretar233 .

SECCIÓN 4: A Universidade de Variana
Na área do val de Senzapesia234 comprobei que existía
–quen o ía dicir!– algo semellante a unha universidade,
chamada Dudosa, na que atopei algo parecido a homes de
ciencia. Se un preguntase alí por cátedras, aulas, colexios,
reitores, pedagogos, leis ou libros, andaría errado, pois
cadaquén é á vez mestre e alumno de si mesmo. Hai, con
todo, un par de escolas de pensamento. Unha é a dos escépticos, que non lles conceden fiabilidade aos seus ollos
nin aos seus oídos, e nin sequera ousan afirmar que non
ousan afirmar nada. Se lle quitamos unha moeda a calquera deles, ou un codelo de pan, ou un farrapo, decontado dubida se o tiñan antes (tal lle aconteceu a un tal
Lácides, que pensaba coma estes235 ). Dálle unha labaza233 A alusión implícita na terceira moeda é moi difícil de aclarar (non
coñecemos a razón de que no debuxo só apareza o contorno da moeda).
Por certo, o significado da expresión francesa Pour Bon é «Para o ben».
234 N. do A. Senza peso en italiano significa «sen peso», «lixeiro».
235 N. do A. Dióxenes Laercio.

N. do T. Dióxenes Laercio (século III) foi un biógrafo dos filósofos
gregos. Conservamos a súa Vida e doutrinas dos filósofos ilustres. No
libro IV, dedicado á Academia de Platón, fala dun dos seus directores,
Lácides de Cirene (século III AEC), quen desenvolveu unha desconfianza
extrema na percepción sensorial.
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da, non importa o forte que sexa, e dubidará se a recibiu,
ou mesmo se sentiu que a recibiu. Fálalle, para onda el,
tócao e oirá, verá e sentirá, mais seguirá a dubidar se os
seus falaces sentidos o enganan.
A outra escola é a dos Novadores (ou, como din eles, a
Troverense), nome talvez procedente dunha palabra que
significa «atopar». Dedícanse á innovación: novos deseños
de cidades, roupas, entretementos, xeitos de comportarse
e réximes políticos. Todo aquel que inventa unha distracción máis amena ou un patrón téxtil nunca visto, é distinguido polo Duque de acordo coa importancia do achado.
O primeiro que, soprando a través dunha cana, produciu
burbullas a base de cuspe e zume de casca de noz é tan
famoso alá como o é en Europa o inventor dos canóns ou
aquel home de Maguncia que enxeñou a imprenta. Estes
homes son moi apreciados polos cortesáns e incluso polos
artesáns de Moronia (especialmente, Moronia Feliz), que
confeccionan a súa vestimenta e modulan o seu comportamento seguindo as súas indicacións. Máis aínda: estas
persoas crearon unha nova lingua que os mestres chaman
«supermónica»236 , que polo de agora só coñecen os máis
instruídos. Por consideración aos viaxeiros, paga a pena que expoña unha selección de termos, inventados hai
pouco e moi empregados nestes tempos por aquela xente;
deste xeito, o viaxeiro non será tomado por estúpido (ou,
como din naquela lingua, «cedurino»237 ) se non entende
de todo ben cando lle falen238 :
236 N. do A. Así e chamado o misterioso idioma de Paracelso polos seus
seguidores.
237 N. do A. Cedurino significa «estúpido» en Paracelso.
238 N. do A. Segue unha lista dalgunhas palabras de Paracelso.

N. do T. Ao desenvolver as súas investigacións químicas –ou
alquímicas–, Paracelso (ver nota 135) creou un bo feixe de palabras
e expresións, que seguiron a ser empregadas polos seus seguidores. Un
deles, o polaco Michael Sendivogius, ou Michał Sędziwój (1566-1636),
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terra . silo
alma . adek
o que está baixo a pel . cohos
a parte interna do diafragma . coostro
calidade innata . reloleo
natural . querionio
sal . hal e malek
vapor de terra . leffas
movemento de auga . lorindt
mel silvestre . tereniabin
hálito malo dos elementos . realgar
principio . ilech
sobrenatural . iesadach
ungüento . oppodeltoch
caída de estrelas . nostoch
Xúpiter . cydar
xeración sucesiva . dardo
presaxio incerto . erodinio
presaxio certo . essodinio
ústulas . bothor
sangue malo . cassato
maneto ou mutilado . artetisco
xiboso . nasda
No entanto, parecéronme máis sorprendentes aínda os
nomes dos minerais e dos espíritos239 :

elaborou un léxico dos vocábulos inventados por Paracelso, e no que se
poden atopar case todas as palabras que cita Hall na súa lista.
239 A palabra latina spiritus, aplicada á alquimia, designa, ademais de
entes sobrenaturais, a esencia de certos elementos, entre os que caben
os aceites que se poden destilar de certas plantas ou o constituínte máis
importante e potente dunha substancia (no caso do viño, sería o alcohol,
por exemplo).
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xofre . chibur ou alcubrith
mercurio . azoth, sibar, unquasi, missadan
estaño bruto . wismadt
precipitado de mercurio . diatessadelton
metal similar ao ferro . robolt
metal licuefacto . blachmal
ferro . edir
mercurio . missadar, zaibar
ouro mineral . chifir, fido
cobre . melibeo
vitríolo . colcothar
composto de coral e cangrexo . dubelcolep
Velaquí tamén as denominacións dos espíritos, moi
familiares para eles:
demo bo . evestro
espíritos bos que revelan segredos . zeninephidei
espíritos do lume . trifertes
espíritos do aire . nenufareni
trasgos . caballi
accións dos espectros . trarames
espíritos minerais . operimethiolim
ectoplasmas . gamohea
O reitor daquela escola era Bustio Hohenheim240 , o
principal artífice do novo idioma. Así a todo, non sei se
esta novidade segue vixente ou cedeu xa o seu lugar a
outra de máis recente cuño. Sexa como for, eu xa cumprín
advertindo desta circunstancia.

240 N.
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do A. O nome real de Paracelso.

Capítulo IV
Moronia Áspera241

SECCIÓN 1
No propio Polo Sur, no extremo da Terra Austral, atópase Moronia Áspera. É unha rexión montañosa, rochosa e perpetuamente cuberta de xeo debido ao seu clima
seco e moi frío. Hai alí un penedo de ferro coas mesmas
propiedades magnéticas que se dan no outro Polo: esa é
a razón, descoñecida para os navegantes e os xeógrafos,
de que, consonte as cartas náuticas, unha vez superada
a liña equinoccial o imán apunte cara ao Polo Sur.
Aquela terra contén dous ducados, máis extensos ca prósperos: Liperia –que outros chaman Terra
Manincónica–, e Orguilia.
SECCIÓN 2: O Duque de Liperia. O seu pobo
O Duque de Liperia, alcumado pola súa xente Le Grand
Chagrin, é unha persoa malhumorada e sombriza, e goberna un pobo tan parecido a si mesmo como diferente do
resto dos moronios. Posúe un enorme palacio, o Cordolio,
241 N.

do A. Terra dos parvos melancólicos.
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unha magnífica construción de acibeche, en cuxo adro está gravado, en letras vermellas, o seguinte texto:
Este é o lugar dos tristes: afástense os ledos242 .
Os seus habitantes son, na súa maioría, desaboridos,
macilentos, desamañados, de cor escura, cabelos negros,
pel dura e áspera, mirada torva, roupas descoidadas e
aceno tristeiro. Teñen os ollos fitos nunha especie de estupor: é difícil que os movan, e están voltos cara a dentro,
coma se levasen unha infinidade de tempo encovados nas
cuncas dos ollos.
Que ninguén busque alí unha cidade ou aldea. Os indíxenas viven sempre en soidade, á maneira das lebres, e
levan unha vida propia de absolutos ermitáns: en parte,
por seren de natureza tan suspicaz e medorenta que non
aturan os veciños; e en parte porque un edicto do Duque
establece que ninguén pode edificar a súa casa á vista da
doutro ou a menos dunha distancia determinada, medida
en millas. Xa que logo, raro é que saian, ben a causa das
mestas tebras, que alí son case permanentes, ben por mor
dun decreto gobernativo; ben –o máis seguro– por propia
vontade, xa que prefiren gozar da soidade do fogar. No
caso de que batan con alguén, raro é que o saúden ou
lle dirixan a palabra, e niso réxense por unha disposición
legal que reza: «Se non é preciso, non se debe saír nin
tampouco saudar a ninguén pola rúa, agás se cae en xoves243 ». Se imos onda un deles e lle petamos na porta, o
242 N. do A. Dun poema de Ranzovius inscrito nunha capela preto de
Segeberg.

N. do T. Heinrich Rantzau, ou Ranzow, ou Ranzovius (1526-1598)
foi un humanista, astrólogo e político alemán, gobernador do Ducado de
Holstein por conta da monarquía dinamarquesa. Hoxe en día Segeberg é
un distrito do actual estado federado alemán de Schleswig-Holstein, e a
cidade mencionada por Hall na nota chámase actualmente Bad Segeberg.
243 N. do A. Precepto observado fielmente hoxe polos monxes cartuxos
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residente acode tarde e de mal xorne, pois a recepción de
visitantes é para eles un verdadeiro fastío.
Preguntas, lector, a que se dedican ou como matan
o tempo? Pois imaxinando e soñando o que nunca aconteceu nin acontecerá, crendo o que soñan e perseguindo
o que cren. Velaí a razón pola que aborrecen ser vistos
e non desexan ser molestados. Por exemplo, a un dálle
por pensar que leva tempo morto e déitase teso no chan
coma se fose un frío cadáver. Se un dos seus serventes se
lle achega e lle pregunta que ten, el bótaselle enriba supoñendo que é un nigromante que, por obra dalgún feitizo,
convocou a súa alma do Inframundo cando xa estaba liberada; logo, como unha sombra, anda de acó para aló,
dando por suposto que os sentidos humanos xa non o poden percibir244 . Se vén ás carreiras un dos seus parentes
para agarralo e encadealo (como cómpre neses casos), el
xulga que se trata dunha das Furias enviadas por Plutón
para lle reclamar a alma que hai pouco perdeu, e dese
modo acaba por sentir pánico da súa propia casa, que
antes vía como unha tumba e agora toma polo Inferno.
A outro dálle por imaxinar que é unha toupa: vive nun
cubil subterráneo, dedicado a cazar vermes e a cavar na
e establecido pola súa regra. Poden verse cousas semellantes a estas no
Hospital de parvos melancólicos, escrito por Baronio.
N. do T. Coñecido é que a orde relixiosa dos cartuxos practica o
voto de silencio. A referencia a Baronio, quizais alusiva ao historiador
e cardeal italiano Cesare Baronio (Sora, 1538-Roma, 1607), é un erro,
pois a obra mencionada por Hall debe ser L’hospidale de’ pazzi incurabili, de Tomaso Garzoni (Bagnacavallo, 1549-1589), un cóengo regular
lateranense que escribiu varias obras de ton enciclopédico.
244 N. do A. O mesmo lle sucedeu a un tal Pisandro, segundo Celio
Rodigino (libro IX, 26).
N. do T. Ludovico Ricchieri (Rovigo, 1469-1525), foi un humanista
italiano, autor dunha obra de erudición intitulada Antiquae lectiones,
de onde Hall toma a referencia (a pasaxe está no capítulo 11 do libro
IX).
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terra, provisto dun fociño postizo. Se alguén o persegue
e o pica cunha agulla, decontado crese atravesado por
un espeto (pensa que é tan cego como unha toupa e non
distingue un home dun espeto), urra coma un malpocado
e prepárase para a súa execución.
Outro figúrase que Atlas lle endosou a pesada carga
da bóveda celeste245 . Así pois, permanece inmóbil, suspirando cada pouco, erguendo e baixando os ombreiros. Se
logo de levar un anaco suando por soster esa carga imaxinaria, un dos seus parentes lle colle a gran columna do
ceo levándoa para outro lugar, el tírase ao chan e agarda,
impaciente, a derriba do mundo. Pero non en silencio:
lanza increpacións contra tan imprudentes babecos que
acabarán coa súa existencia e co mundo enteiro.
Unha muller, pensando que é Mexera ou outra das
Furias, estarrece os seus visitantes con atroces acenos:
estrulla os cabelos, que son serpes, asubía e ameaza coas
unllas a calquera que se lle achega. Se colle un can ou un
rato, tortúrao sen contemplacións, coidando que está a
atormentar a alma dun pecador, como disque fixo Áiax,
outrora, cando entoleceu e atacou uns carneiros246 , e consólase co sufrimento e as queixas do malpocado animal.
Outro, percibindo que o seu nariz medrou sen medida,
amárraa cunhas correas suxeitas na caluga, ao xeito do
245 Na mitoloxía grega, Atlas (ou Atlante) é un membro da primeira
xeración de deuses, que se enfrontou a Zeus e aos seus irmáns polo
dominio do Universo. Tras a vitoria de Zeus, este condenouno a soportar
sobre os seus ombros a bóveda celeste.
246 Un relato mitolóxico grego conta que, logo da morte de Aquiles en
Troia, a súa nai, a deusa mariña Tetis, suxeriulle ao exército grego que
entregase as armas do heroe ao máis valente dos líderes helenos. Para
decidir a cuestión, votouse, e o elixido foi Ulises. Áiax, moi alporizado
por non ser o escollido, sufriu un rapto de tolemia, durante o cal matou
uns carneiros que estaban destinados a servir de alimento á expedición
grega, pensando que eran os seus rivais. Cando recuperou o siso, non
puido aturar a vergoña e suicidouse.
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Cingar de Merlín247 . A outro parécelle que está feito,
todo el, de arxila ou de vidro, e por iso, xa dende lonxe,
afástase dos que lle veñen de fronte: ten medo de colidir
con alguén e esnaquizarse.
En síntese, metéselles na cabeza que son outra cousa.

SECCIÓN 3
No monte Ochietto nace un río salgado, o Larmio, que
baña a maior parte desta provincia. Toda a rexión está
atravesada polos montes Trauriguios (igual que Italia o
está polos Apeninos), que causan terror por seren moi
inhóspitos. Nada se enxerga excepto covas de osos e casoupas de meigas. O certo é que aló abundan esas dúas
clases de bestas malvadas. O oso, un animal que inspira
melancolía, agóchase durante todo o inverno nunha gruta
tebrosa e aliméntase lambendo os pés; as meigas, unhas
vellas decrépitas e sen forzas, de ollos vidrosos e dentes
crebados (como dixo hai tempo Cecilio248 ), coidan que
con só bisbar son capaces de todo: desencadear tempesta247 N.

do A. Merlín Cocaio nas súas Maccheronee.

N. do T. Merlín Cocaio é o pseudónimo do humanista e escritor satírico Teófilo Folengo (Mantua, 1491-Vicenza, 1544). A súa obra máis
famosa é a extensa Opus maccaronicum ou Maccheronee, na que se
inclúe o Baldus, unha parodia dos libros cabaleirescos e das epopeas
da literatura clásica. O mellor amigo do protagonista chámase Cingar, a
quen lle acontece o mencionado por Hall (nas pp. 209-210 da edición de
1521 do Opus maccaronicum). Como o título xeral suxire, a obra está
escrita en latín macarrónico: unha versión do idioma con moi pouco respecto polas súas normas gramaticais e que incorpora, dándolle aparencia
latina, léxico doutras linguas.
248 Cecilio Estacio (c. 220-166 AEC) foi un cómico romano do que se
conservan algúns fragmentos. O aludido por Hall aparece como o número XX na sección Ex incertis fabulis do mencionado autor na edición
de Otto Ribbeck (Scaenicae romanorum poesis fragmenta. Volumen II.
Comicorum fragmenta, Lepizig, 1898, p. 89).
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des, deter correntes de auga, sandar enfermidades e resucitar mortos; pero a realidade é que morren esfameadas.
A aba avesía destes montes está cuberta polo bosque
Bubonio, que, segundo din os veciños, é inaccesible para
os mortais por estar inzado de espectros. Vense licántropos deambulando por cada esquina da fraga, e calquera
pode experimentar un pánico atroz ao escoitar ouleos de
lobo se non está ao tanto de que os fan eles coas súas
voces. Tamén polo val de Gramia, que linda con estes
montes, vagan numerosos homes: disque Melena, a princesa das meigas, os transformou en leóns e asnos249 , aínda
que lles conservou a voz e a feitura humanas.
SECCIÓN 4
Do que queda por describir desta rexión, cómpre non pasar por alto o lugar máis famoso: na aba nevada do monte
máis elevado e afastado dos Trauriguios está o antro Manincónico (ou, como din outros, Antro del Pianto). Ten
unha entrada estreita e forrada dun xeo azulado, aínda
que o interior, segundo se deduce do eco, debe ser ben espazoso. Do limiar penduran grandes carambos, á maneira
de dentes solidificados nas arrepiantes fauces da caverna.
Corre unha azueira segundo a cal as almas dos melancólicos son sometidas á tortura dun frío moi intenso. Todo
249 N.

do A. Melancolía propia de asnos e de leóns.

N. do T. Na época de Hall moita xente concedía aínda bastante creto á teoría dos catro humores (sangue, flegma, bile amarela e bile negra)
que, segundo se pensaba, convivían dentro dos seres vivos e determinaban os diferentes temperamentos en virtude da proporción na que se
combinaban os uns cos outros. Neste contexto, os seres nos que dominaba a bile negra destacaban polo seu carácter sombrizo e depresivo (de aí
a palabra «melancolía», un composto grego que significa, precisamente,
«bile negra»). O león e o asno eran exemplos característicos de seres melancólicos, como os habitantes de Moronia que Hall describe. Por certo,
o nome Melena deriva tamén do adxectivo grego mèlan («negro»).
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aquel que se aproxima á boca da cova –e apenas hai persoas prudentes que o fagan–, cae ao chan sen vida, e o
cadáver agarda alí polo retorno da alma despois de sufrir tormentos extremos. Se abeiramos a orella á terra,
ou mesmo a maior distancia, parecen escoitarse grandes
salaios e un chío como de cadeas ou carambos que caen.
E se alguén se deita a durmir nalgún lugar dese monte
–e eu fun tan ousado como para facelo–, santo Deus, que
quimeras250 , antílopes, centauros e outros mil insólitos
monstros contemplará arrepiado!

250 Segundo a mitoloxía grega, unha quimera era un monstro mitolóxico
híbrido, formado por elementos de varios animais, e que bafexaba lume.
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Capítulo V
Orguilia251 , o outro Ducado de Moronia Áspera

Contigua á rexión anterior está Orguilia, unha terra árida, areosa e estéril. Produce xentes iracundas, entolecidas e rabiosas. Son de estatura menor ca a dos demais, de
cara pálida, cabelo rubio, ollos brillantes, labios trementes e andar inseguro, mais case sempre acelerado.
Está gobernada polo Duque de Courroux, modelo e
prototipo de todos os tiranos. O lector abraiará, e non
me crerá se lle conto as cousas que fai, con que brutalidade, como somete os seus súbditos e como os maltrata.
Aquel antigo tirano ruso paréceme benigno e apracible en
comparanza con el, que tiña máis sede de sangue ca os
primeiros emperadores romanos e mesmo os patagóns252 .
Aínda tendo en conta que os costumes dos pobos adoitan ir en consonancia co clima, quizais un investigador escéptico, ou un explorador, non se deixe convencer de que
esta rexión polar, na que se dá un frío moi intenso debido
á súa localización, sexa o fogar dunha xente tan ardente e colérica. Porén, os homes de ciencia sabemos ben
251 N.

do A. Terra dos parvos coléricos.
«tirano ruso» é, sen dúbida, o tsar Iván IV, alcumado «o Terrible»
(Kolomensko, 1530-Moscova, 1584; rei dende 1547), un dos creadores de
Rusia como Estado.
252 O

179

que tal circunstancia pode darse grazas á ntiperisvts253
vic
, sobre todo en condicións de clima frío. Ninguén que
coñeza África, unha rexión de temperaturas tórridas, se
sorprenderá de que alí se dean serpes xélidas254 . Por outra
banda, é habitual que en Chipre os fornos xeren moscas
que, ao ser frías, apagan o lume255 ; os lóstregos e os raios
caen á terra dende a zona media do ceo; e, para rematar,
a masa da Terra móvese a torto e a dereito por efecto
dun fogo subterráneo provocado polo frío da materia que
o envolve. Así que espero que se me conceda creto (de
feito, reclámoo), grazas a estes argumentos científicos.
Catro son as partes nas que se divide esta provincia:
Lecitia, Prasinia, Iodia e Glastia256 , con cadansúa vestimenta e cor: os lecitiáns, pálida e cinsenta; os prasinios,
verde; os glastios, lívida e azulada; e os iodios píntan253 Léase «antiperístasis». Significa «reacción» (causada polo choque de
elementos contrarios). O concepto está desenvolvido na obra de Aristóteles, Meteorolóxicos (I, 12, 348b).
254 Dato tirado do tratado de Aristóteles De longitudine et brevitate
vitae («Da lonxevidade e brevidade da vida», V, 11).
255 N. do A. Mercuriali, Variarum lectionum. Georgius Agricola, De
subterraneis.

N. do T. O italiano Girolamo Mercuriale (Forlì, 1530-1606) foi un
filólogo e médico italiano, autor dunha serie de obras sobre medicina, entre as que se atopa Variarum lectionum, que analiza os escritos dalgúns
teóricos médicos: no capítulo 14 do libro III menciona a existencia deste tipo de moscas, citando como autoridade a Historia dos animais de
Aristóteles (V, 19). Pola súa parte, Georgius Agricola, ou Georg Pawer
(Glauchau, 1494-Chemnitz, 1555), foi un alquimista e químico alemán,
considerado o fundador da mineraloxía moderna. A obra mencionada
por Hall é De animantibus subterraneis (p. 8 da edición de Basilea de
1549, na que tamén se cita a Aristóteles).
256 N. do A. A bile non natural é de catro clases: lekij¸dhc, prasvoeid c,
Ê¸dhc e Ídat²dhc, que imita a cor anil.
N. do T. As palabras gregas lense «lekithódes» («cor xema de ovo»),
«prasoeidés» («verdeal»), «iodés» («cor ferruxe») e «idatódes» («cor
auga mariña»). Son diferentes cores que, na teoría médica antiga sobre
os catro humores, pode presentar a bile cando está alterada. Hall crea
aquí catro palabras latinas equivalentes a cadanseu vocábulo grego.
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se e visten de vermello. Cando saen á rúa sempre levan
armas: poden estar pouco provistos de roupa, mais non
lles falta ningunha clase de armamento. Unha soa persoa, de non moita estatura, semella o mozo de armas de
Marte: vaia onde vaia, carrexa unha bombarda no ombro
dereito e unha maza no esquerdo; ademais, nun lado leva
unha espada e no outro un puñal, e nas costas un arco
coa súa alxaba. Todo aquel que o tope de fronte e non
lle ceda o paso, que se prepare para loitar, mesmo até a
morte. É raro que fagan un treito moi longo sen resultar
feridos ou incluso mortos. Logo de que un lle dea morte
a outro, comeza a esnaquizalo con furia. Sempre comen
carne crúa e, con moita frecuencia, humana; considérana
un dos máis opíparos manxares e regan a súa inxestión
con sangue. Alí non impera lei ningunha: todo se decide
por medio da violencia e das armas. O que sofre unha
aldraxe, víngaa ou perece. Só rexe a norma que procede
do dereito antigo: «Vence e goza».
Está permitido o duelo como medio de vinganza, de
reivindicar o que é propio ou de enseñorarse do alleo.
Pero se son moitas as persoas que pelexan, cando se produce unha liorta masiva, os superviventes son declarados
propiedade pública. Está claro que esta foi unha medida ben astuta por parte do Duque: así consegue previr
calquera brote de conspiración contra el, e ademais sérvelle de honorable pretexto para ter ben provista a súa
mesa.
A sede ducal é a cidade de Taroquio257 . É enorme,
pero toda ela está feita de madeira. O tirano non permite que nada se constrúa con outro material. Resúltalle
257 N. do A. Garzoni, no seu Discurso nº 13, define os fonchos coléricos
como persoas da Tarocco. De aí tirei o nome.

N. do T. En italiano, tarocco significa «falso», «baleiro».
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doado incendiala cando lle peta, caso de que os cidadáns
se rebelen. Todos cantos alí viven son ferreiros, verdugos
ou carniceiros. Nos seus obradoiros hai pendurados pernís humanos, así como no noso mundo os temos de porco
ou de xato.
A rexión está bañada polo río Zorno, de rápidas correntes. Disque en pleno inverno se quenta, ao xeito das
fontes, e despide un cheiro moi forte. Á súa beira está
o palacio do tirano, alongado e enfesto, sito nunha montaña de grande altitude que chaman Calaverino. Contan
que alcanzou a súa altura a base de amorear cranios humanos. Está rodeada por un muro de ladrillo, tamén elevado, porque o Duque sempre dubida da lealdade dos seus
súbditos e prefire confiar nunhas portas ferradas antes
ca no amor e o respecto deles. Contan que viven con el
dez mil buxeos, todos ao servizo da súa ira e do seu padal. Se algún viaxeiro incauto vai dar a aquela terra, é
declarado deseguida propiedade pública e sérvese como
primeiro prato da cea do Duque, que se deleita con esta
clase de comida tanto coma nós cunha ave ou cun peixe
raros. Coa axuda dos buxeos, afánase na procura desta
clase de presas, igual que antigamente facía Vitelio coas
linguas dos flamengos e o leite das moreas258 . Os etíopes
son para el coma tordos, e nós coma paspallás. A algúns
execútaos só por pracer ou para degustalos, e non porque
cometesen crime ningún; a eses trátaos con benevolencia,
como disque fixo Olimpia con Eurídice259 , e dálles a op258 N.

do A. Sueton. «Vitell».

N. do T. A cita completa é «Vitelio», 13, 2.
259 N. do A. Diodoro Sículo.
N. do T. Diodoro Sículo foi un historiador grego do século I AEC,
autor dunha obra titulada Bibliotheca Historica, en 40 volumes. A anécdota referida está no cap. IV do libro XIX: despois da morte de Alexandre Magno, Eurídice, neta de Filipo II, casou cun fillo ilexítimo deste,
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ción do e×nouc svfkthc260 e a potestade de elixir a forma
de morrer: pola espada ou aforcados.
O máis famoso daquel palacio é a Capela Inquisitorial,
que eles chaman «Santa Buxaría». Trátase dun edificio
consagrado ás Furias e aos deuses do Inframundo: posúe
estatuas de todos eles, arrepiantes figuras esculpidas en
acibeche e coral, que son visitadas e veneradas. Pódense
ver alí todos os xeitos de aplicar tormentos e de causar a
morte: cen patíbulos, outras tantas rodas de Ixión261 , machados, espadas, forcas, sogas, mazas e bombardas medio
comestas pola ferruxe (isto proba ás claras que este pobo
usaba estes letais artefactos antes ca os europeos ou os
chineses). Fumegan alí mil altares, co lume sempre prendido, e neles ofrécenlles sacrificios cada día ao Duque e
aos deuses do Inframundo. Con esas ofrendas sanguentas,
día tras día, afánanse por aplacar con almas as Furias,
e con cadáveres a gula do tirano. O sangue que sobra
consérvano en barricas, á maneira do viño do Másico ou
do Falerno262 , refinándoo cunha fórmula que impide que
calle co paso do tempo; despois de moitos anos, élle servichamado Filipo Arrideo (c. 359-317 AEC), para impedir que o fillo de
Alexandre casado cunha princesa estranxeira, Roxana, ocupase o trono
de Macedonia. Pero Olimpia (375-315), nai de Alexandre, reuniuse co
seu neto e recuperou o poder, pois o exército de Arrideo e Eurídice non
quixo loitar contra ela. Olimpia encarcerou a Eurídice e deulle a elixir
a forma na que quería morrer: fíxolle chegar unha espada, unha soga e
cicuta; Eurídice aforcouse.
260 Léase «éunus sfáktes». Significa: «verdugo benévolo».
261 Na mitoloxía grega, Ixión era rei do pobo tesalio dos lapitas (norte
de Grecia). Tivo o atrevemento de intentar violar a Hera, esposa de
Zeus. Para escapar de Ixión, Hera tomou a forma dunha nube, coa que
Ixión, a pesar de todo, se uniu sexualmente. Zeus, moi anoxado, atou
a Ixión a unha roda en chamas de xiro incesante, que despois guindou
ao ceo.
262 Eran estes dous viños de moita sona na Roma antiga. Ambos cultivábanse nas ladeiras de dous montes: o Falerno, na fronteira entre o
Lacio e Campania, e o Másico, nesta última rexión.
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do ao Duque. Unha fonte de pus, a Di-Marza, corre polo
medio e medio do templo e rega o pavimento manchado
de sangue.
A xente anda case sempre ás carreiras pola rúa, entre
suores e bafexos. Dúas cousas hai que te sorprenderán,
lector: non se ve a ninguén que non estea toco ou mutilado, e entre todos leva a palma da beleza o que máis
cicatrices ten na cara. Tampouco non verás a ningún ancián, pois non hai apenas casos de persoas que superen a
mediana idade.
Case no centro daquela terra cae a lagoa Coledoquia263 . Non é menos extensa ca a Maeotis264 , nin menos
salientable. A súa auga é de cor dourada, e o seu sabor,
amargo. Malia que reborda con frecuencia, resulta imposible vaticinar cando. Esquece as súas marxes e vaga
entolecida por gran parte de Orguilia, e o fluxo das súas
augas abrasa canto terreo toca, debido á súa natureza
sulfurosa, igual ca o extraviado carro de Faetón265 . Os
indíxenas recollen a auga en xerras, crendo que o líquido,
bebido a esgalla, os aguilloa e os fai atreverse a todo.
Pero non te enganes, lector: todo isto sóubeno só de
oídas, xa que non me atrevín a velo en persoa. Tiña moi
presente algo que hai tempo me reiterou un francés, quen
o aprendera do moi nobre xenio que foi Bacon: Il faut ménager la vie 266 . Aquela Moronia Áspera érao demasiado
263 N.

do A. Este é o nome do conduto biliar.
antigo do que hoxe chamamos mar de Azov.
265 Faetón, ou Faetonte, era un fillo de Helios (o Sol), que lle pediu ao
pai que lle deixase conducir o carro co que decotío viaxaba de leste a
oeste. Helios accedeu, non de bo grado e facéndolle mil advertencias.
Ao alcanzar o carro grande altura, Faetón asustouse e perdeu o control:
caeu en dirección á Terra, e por pouco a incendia. Conseguiu remontar,
pero nesta ocasión achegouse demasiado ás estrelas e Zeus, a petición
dos demais deuses, fulminouno cun dos seus lóstregos.
266 Difícil é identificar o francés a que alude Hall. Pola contra, o Bacon
que menciona debe ser Edmund Bacon (c. 1570-1649), amigo persoal de
264 Nome
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como para me ofrecer a súa hospitalidade, así que quedei en Pazzivilla, mantendo a miña pel sa e ben coidada.
Tiña claro que neste asunto era mellor crer que experimentar.

Hall, e co que fixo unha viaxe por Europa en 1606. A frase en francés
pode traducirse como «A cadaquén cómprelle ter conta da súa vida».
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Capítulo VI
Moronia Fatua

SECCIÓN 1
Ningunha rexión de Moronia é tan antiga nin está tan poboada coma esta, que o común da xente adoita chamar
Fatua. Os seus habitantes presumen de ser os moronios
orixinarios. Xa que logo, pasa por ser a nai das demais
rexións, igual que Pazzivilla o é das restantes cidades,
circunstancia que deriva de atoparse situada no centro
daquela terra, como o embigo é o centro do harmonioso
corpo humano. E, en efecto, as demais rexións circúndana
en todo o seu perímetro: Moronia Áspera polo sur, Moronia Móbil polo leste, Moronia Pía polo oeste, e Moronia
Feliz polo norte. A zona meridional, Sciochia, é máis indolente e flegmática, mentres a setentrional é moito máis
traballadora e competente.
Se non vise cos meus propios ollos os costumes e o
xeito de obrar daquela xente tan necia, xaora que non
crería que tan brutos animais fosen dotados pola natureza de razón, o máis divino dos dons: todos os que viven na bisbarra contigua a Moronia Melancólica andan
a catro patas, coma os cuadrúpedes, e nunca coñeceron
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outro xeito de camiñar, o que dá idea da súa asombrosa
simpleza.
Non se ve alí casa ningunha, nin sequera unha casoupa: uns non saben construír vivendas, por pequenas que
sexan, e outros non ousan entrar nas feitas polos demais
por medo a que caia o teito e os esmague. Cada ano morre
un elevado número de persoas por pura inanición e frío,
pois non saben cociñar nin confeccionar roupa, nin preparar un leito, e nin sequera falar de maneira comprensible. Non coñecen os pais, fillos ou esposas, e tampouco
non saben desandar o camiño da ida nin distinguen un
oso dunha ovella ou un león dun can. Hainos, incluso,
que descoñecen por que vía deben inxerir os alimentos
para que cheguen ao estómago; se polo nariz, polas orellas, ou por outro furado menos indicado. Para rematar
e non demorarnos máis, imaxinemos unha besta de Arcadia267 con aspecto humano: velaí o auténtico indíxena
de Sciochia.
SECCIÓN 2: Baveria268
A outra rexión, Baveria, é máis interesante e digna de
visitar, tanto polos pés do viaxeiro coma polos ollos do
lector esixente. O seu pobo, que se ten por intelixente,
investiga con detalle as causas de todo, e non acouga até
chegar á base do razoamento. Nacen cun só ollo; é no
mesmo intre do parto cando lles arrincan o segundo, por
consideralo superfluo, xa que o feito de ter unha pálpebra
sempre pecha invita a ver con máis claridade e atención.
267 Arcadia era unha rexión grega, na península do Peloponeso, que
tiña sona na Antigüidade, entre outras cousas, de posuír uns habitantes
pouco educados.
268 N. do A. Terra dos larapetas.
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Algúns deles van espidos para aforrar o tempo e o traballo de poñer e quitar a roupa. Outros viven en casas
sen paramentos nin paredes para que sexan máis ventiladas e, xa que logo, salubres. Outros constrúen niños
moi altos, coma os dos paxaros, para estaren máis preto
do ceo.
Todos son peculiares até o abraio en cuestión de opinións e comportamento. Hainos que matinan inverosímiles historias para se faceren populares. Algúns déixanse
ver camiñando cabeza abaixo e cos brazos, e outros, provistos de ás e plumas pegadas con cera, imitan as aves
nun audaz voo, ao xeito de Dédalo269 , coma se Calais e
Zetes, compañeiros dos Argonautas, estivesen de volta do
Inframundo270 ; outros fan fachendosa ostentación, diante do pasmado populacho, igual que fan certos leriantes
de Venecia271 , dos estupendos efectos dalgún ungüento,
beberaxe ou artefacto –un prodixio da natureza e da súa
269 Segundo a mitoloxía grega, Dédalo era un habelencioso enxeñeiro
que construíu para o rei Minos de Creta, axudado polo seu fillo Ícaro,
un labirinto co obxecto de pechar nel o Minotauro (ver nota 168). Para
evitar que divulgase o xeito de saír do labirinto, Minos encerrou tamén
nel os seus construtores. Pero Dédalo, aproveitando as plumas das aves
que sobrevoaban o recinto e a cera das candeas que o alumeaban pola
noite, confeccionou unhas ás e escaparon os dous voando.
270 A lenda grega dos Argonautas conta as aventuras do heroe Xasón,
que recibiu o encargo de traer o Nobelo de Ouro da Cólquide (oeste
da actual Xeorxia, no Cáucaso). Para iso construíu un barco, o Argo, e
recrutou un grupo de famosos heroes gregos. No curso da viaxe pararon
na costa de Tracia (hoxe na parte europea de Turquía) co fin de lle solicitar unha predición ao adiviño Fineo. Este vivía acosado polas harpías,
uns monstros alados que lle impedían até comer. Fineo díxolles que só
faría o que lle pedían se antes o libraban daqueles seres. Na expedición
ían Calais e Zetes, fillos do vento Bóreas: como tiñan ás, saíron en persecución das Harpías até chegar ao Inframundo, de onde non volveron,
segundo algunhas versións do mito.
271 N. do A. Mountebanks.

N. do T. «Charlatáns». Na época de Hall os venecianos tiñan sona
en toda Europa de ser uns hábiles aldrabeiros.
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habelencia–; e outros, en fin, intentan obter ouro do máis
ruín dos metais, unha habilidade do máis lucrativa (causa risa, por certo, ver como sempre fracasan, para sempre
repetir esa fatigosa necidade). Chegou até os meus oídos
que houbo quen foi consultar un oráculo co fin de coñecer
o resultado de tan dubidoso e difícil negocio, e o adiviño
respondeu: Travaillez 272 . Os solicitantes marcharon de
onda el con ánimo alegre e presumiron de contar coa
anuencia da divindade. Así, despenderon as súas enerxías
unha e mil veces, e con elas tamén as súas facultades: non
comprenderan o oportuno aviso da Providencia no senso de desprezaren os enganos de Vulcano e suar ben co
sacho e o legón.
SECCIÓN 3: As cidades de Moronia Fatua, isto
é, Baveria. A capital, Pazzivilla
A primeira coa que topei foi Duricoria. Non é que mereza
desprezo, pero non ten nada tan interesante como para
que un viaxeiro quede nela. Próxima fica Vila Pratense273 , notable pola sabedoría dos seus gobernantes, que
había pouco, durante un día de ceo cuberto e ameazante, concibiran un plan para afastar a chuvia: un suxeriu
tocar todas as campás da cidade; outro, queimar ao aire
272 N. do A. Hai unha canción popular que recolle Libavio, e que di
así: A alquimia é unha arte sen arte / que fai a mestura das partes. /
Metade é ser mentireiro / e outra acabar de esmoleiro.

N. o T. Para Andreas Libavius, ou Andreas Libau, ver nota 52.
A referencia é da súa obra Alchemia (ou Alchymia; p. 176 da edición de
1592). A resposta do adiviño, en francés, quere dicir «Traballade».
273 N. do A. Unha vila –e a súa historia– ben coñecida de Italia.
N. do T. Vila Pratense parece recibir o seu nome a partir do do médico e poeta flamenco Jason Pratensis, ou Jason van der Velde (Gante?,
1486-Zieriksee, 1558), que publicou varias obras sobre o sistema de reprodución humano. Ao citar os italianos na súa nota, Hall está aludindo
á sona que daquela tiñan de seren moi prolíficos.
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libre unhas herbas de forte cheiro, como adoitan facer as
mulleres de Italia para arredar unha tempestade inminente274 ; á fin, ergueuse o máis aleuto e convenceunos de
que deixasen caer toda a auga que trouxesen as nubes,
pois así a chuvia había cesar, sen dúbida, por si soa.
A cidade principal é Pazzivilla. En parte aséntase sobre unha chaira húmida e pantanosa, mais tamén sobre
a aba dunha montaña colosal; ambas as dúas zonas posúen barrios que se estenden pola vertente norte, lonxe
de toda fraga ou río. A parte da montaña fornece de neve
o val, e o val á montaña proporciónalle auga, que conserva moito tempo en pozos e estanques. Ten dezaseis
portas, pois disque os seus fundadores o dispuxeron así
a fin de teren unha comunidade catro veces máis rica ca
o resto275 . Tocante á forma, non é nin redonda nin oval,
coma as demais cidades, senón unha forma xeométrica
intermedia entre un cilindro e unha pirámide invertida,
resultando unha figura semellante á dun corpo humano.
Non debe sorprenderse disto quen saiba que Bélxica se
parece a un león, o Peloponeso a unha folla de plátano,
Italia á tibia dun esqueleto, España á pel dun touro, as
dúas penínsulas do hemisferio atlántico aos pulmóns dun
peixe276 e Asia á pel dun crocodilo. Así, a contemplación
de Pazzivilla podería lembrar un coloso deitado no chan
ou a Prometeo atado ao Cáucaso277 .
274 N.

do A. Moresin. De orig. relig. Pap.

N. do T. Hall refírese á obra Papatus, seu depravatae religionis origo
et incrementum («O papado, ou a orixe e expansión dunha relixión
perniciosa»), do médico e diplomático escocés Thomas Moresinus, ou
Thomas Morison (c. 1558-1603). O costume mencionado recóllese na
páxina 27 da edición de 1594.
275 O habitual é que as cidades amuralladas tivesen catro portas de
acceso, unha por cada punto cardinal.
276 Refírese a América do Norte e do Sur.
277 Prometeo, fillo do Titán Xápeto, deulle ao xénero humano o coñecemento do lume entregándolle unhas faíscas dos lóstregos de Zeus. En
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No propio cumio da montaña está situada a praza
principal, que, como cabeza da cidade que é, regula os
sentidos e a vida das demais partes. Pode o lector tomar
conciencia e rirse do traballo que supón para os portadores da subministración –sobre todo cando se trata de
enormes toneis cheos de viño e cervexa– transportala costa arriba: dan a impresión de ser cen Sísifos facendo rodar
a súa rocha nun esforzo baleiro278 . Algúns, mentres están
na metade da ascensión, bafexando e suando polo grande esforzo, corren o risco de ser atropelados por algún
tonel que cae costa abaixo a gran velocidade. Nesa zona
viven os sisudos e honorables gobernantes, que divisan
comodamente a cidade toda, como dende unha atalaia.
Preto da cabeza está a caluga, un barrio pequeno e de
rúas estreitas, que é a sede da policía e dos funcionarios.
No espazo correspondente ao que serían os ombreiros, os
brazos e as mans están outros dous barrios, un a cada
lado, ocupados polos artesáns, que son poucos e non demasiado destros. O tronco deste corpo urbano é unha rúa
ancha e empinada, destinada aos albergues e que se estende até os riles. A parte coa que sentamos parece estar
moi ben reproducida nunha depresión da montaña que
acaba por enlazar coa chaira. Nela viven os proxenetas,
as prostitutas e mais os poceiros, os encargados da limpeza da cidade. As pernas e os pés, que chegan até a
metade do val, son para os obreiros e os viaxeiros.
vinganza, Zeus amarrouno a unha rocha no Cáucaso e enviou contra el
unha aguia que lle devoraba as entrañas; estas rexenerábanse durante
a noite, e co amencer seguinte volvía a aguia para continuar atormentándoo.
278 O mito grego de Sísifo ten varias versións, pero todas elas cadran en
que foi castigado polos deuses por cometer unha falta moi grave: está no
Inframundo empuxando un penedo por unha pendente arriba, que roda
cara a abaixo así que chega ao cumio.
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Non hai edificio que teña alicerces: os de alí din que
prefiren desenterrar pedras a soterralas. Os gobernantes
constrúen para si mesmos residencias de grande altura,
co fin de case tocar o ceo. Dese modo teñen máis calor
e foxen das inclemencias propias da zona baixa da terra e
da atmosfera. Non hai casa que non luza ben pintada por
dentro e por fóra, e teñen as paredes gravadas cos nomes
de todos os seus devanceiros e tamén cos daqueles que
acolleron como visitantes279 .
SECCIÓN 4: O goberno de Pazzivilla
Mentres eu me atopaba alá, os gobernantes tomaron a
decisión de empregar todos os medios posibles para incrementar a dignidade, a beleza e tamén a seguridade da
capital. Houbo diversas propostas, de acordo coas capacidades e sabedoría de cadaquén.
O primeiro que falou dixo que cumpría canalizar o
mar até alí empregando os cidadáns como man de obra,
salvando moitas millas a través das montañas: soubera
que outras cidades próximas ao mar se enriqueceran dun
xeito inaudito. Ergueuse outro e dixo que aquilo era unha
tolaría, e que non debían confiar nun elemento tan salvaxe e destrutivo, pois moitas cidades importantes foran anegadas polas súas traizoeiras ondas. Outro intentou convencelos de que cumpría optar por construír uns
acuedutos de gran lonxitude, tendendo canles polo fondo
do val: segundo el, sería doado facelo, xa que decote vira a auga abrollar por si soa dos pozos e, ao non poder
279 N.

do A. Muro bianco, charta di matto.

N. do T. Hall introduce aquí un dito que se recolle na obra First
Fruits (recto do folio 20 da edición de 1578), do lexicógrafo inglés John
Florio (Londres, 1553-1625). O libro é unha colección de ditos italianos
traducidos ao inglés. Este significa «Muro branco, papel de tarado».
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ir encanada, expandíase até ocupar a chaira enteira; e,
igual que a auga da chuvia descende dende o cumio da
montaña por contacto dunha pinga con outra, de seguro
podería facer o mesmo monte arriba.
Outro prefería bordear a cidade cunha montaña algo máis alta, facendo que a poboación extraese a terra
necesaria escavando o val. Baseou a súa proposta en catro argumentos: en primeiro lugar, con esta medida os
pazzivilegos impedirían que todo o mundo contemplase
o que facían na cidade (sobre todo o goberno); ademais,
a cidade medraría e estaría mellor protexida; e, ao cabo,
combaterían mellor o frío. Logo de expoñer o seu razoamento, anunciou o seu desexo de que se construíse unha
ponte moi alta, de materiais sólidos e firmes, que fose do
curuto dunha montaña ao da outra e servise como vía
para persoas e vehículos.
Levantouse outro e, sorrindo, preguntou como podía
un val procrear unha montaña; ademais, retrucou que,
aínda concedendo que aquilo fose posible, as pontes supuñan un perigo substancial para todos, pois se unha besta
ou un camiñante tropezase, nin a mesma deusa Salus280
estaría en condicións de salvalo, e forzosamente había morrer (e, o que é peor, na maioría dos casos despois de que
o malpocado partise un brazo ou unha perna). Prefería
el que se abordase un proxecto moito máis digno, nada
perigoso nin arduo. Xa que logo, os cidadáns debían ter
a amabilidade de aprobar a súa idea, que a el lle parecía a mellor: todas e cada unha das casas erixirían unha
alta pirámide sobre o tellado, en proporción ao tamaño
da vivenda, e no vértice debían chantar un galo de bronce ou de prata, adornado cunha crista de ouro, de modo
que se movese co mínimo impulso do vento; e en cada
280 Salus
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era a deusa romana da saúde e do benestar.

pirámide colocaríase un reloxo, e cada reloxo iría dotado
dunha campá. Non tiña palabras para expresar, dixo, o
elegante e grato espectáculo que ofrecería aos visitantes
un conxunto tan inmenso de elevadas pirámides, e como
cada hora cativaría os oídos o son harmónico de tantos
sinos.
Tan axeitada, sinxela, asisada e ben fundamentada
proposta aprobouse por aclamación. Aquel viaxeiro que
siga os meus pasos e no futuro visite o lugar, verá que a
cidade é moito máis atraente e refinada.
SECCIÓN 5: O territorio de Spesio281
Contiguo ao anterior está o territorio de Spesio, que xacando era moi rico, pero eu nada destacable lle vin quitado o Bosque Acteonio, Cubea (unha cidade octogonal)
e Milana282 .
Absolutamente todos os seus habitantes se desprenden coa maior facilidade dos seus bens, e andan sempre
a matinar enxeñosos xeitos de doar o que teñen. Uns
gastan grandes patrimonios nun can de caza, outros nun
gabián ou un miñato, outros nun dado de marfil, e outros en naipes. Máis aínda: cando só lles queda un traxe,
véndeno na poxa pública ou empéñano para seguir tendo
con que alimentar o seu pracer.
Non me quedou claro se esta rexión pertence a Moronia Fatua ou a Moronia Feliz. Mais, deixando á parte
quen foron os seus primeiros posuidores, teño por certo
que os antigos ocupantes xa non viven alí: se nesta rexión
houbese xuristas ou prestamistas, hai tempo que serían
eles os donos dunha terra, na miña opinión, ben fermosa
281 N.
282 N.

do A. Terra dos parvos pródigos.
do A. Gastan sobre todo en tres cousas: cans, dados e gabiáns.
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e produtiva. Cando aos seus moradores xa non lles queda
nada, viven dos cartos alleos ou talvez do erario público.
Ten sona o cabo Asotio, un asilo para malpocados
debedores, onde se refuxian aqueles que, por desgraza, se
arruínan. Pero tamén coñecín algunhas persoas solventes
que se moqueaban dos sinistros acredores: se estes chegan
alí na persecución dun fuxitivo e o levan á forza daquel
acubillo, incorren en sacrilexio, e son guindados ao baleiro
dende o alto dunha fortaleza.
Naquela terra, os proxenitores parecen máis indulxentes ca os nosos, pois traspásanlles o seu patrimonio íntegro, mesmo en vida, aos seus fillos apenas chegan á idade
adulta. Pero se están a piques de morrer adoitan legar
case todas as posesións da familia, incluíndo terreos e
mobiliario, ás súas esposas, sen ter en conta os fillos283 ;
e se elas abandonan antes esta vida, gastan tanto nos
seus funerais coma o que se destina ao dote dunha filla.
SECCIÓN 6: O pobo de Lisonia284
No mesmo limiar de Moronia Feliz habita o pobo de Lisonia, o máis prodixioso de todos os que vin: bifronte
e bilingüe. Pola parte de diante parécense a unha mona, e
pola de atrás a un can; así, por xunto, semellan un cruzamento de humano, de can e de mona. Apoio isto que
expreso no rigoroso autor Münster285 , que describe certos
283 N.

do A. O mesmo escribe Moresinus no seu De orig. relig. Pap.

N. do T. Nas páxinas 151-152 da edición citada na nota 274.
284 N. do A. A terra dos aduladores.
285 Sebastian Münster (Ingelheim, 1488-Basilea, 1552), foi un filólogo
e xeógrafo, autor da primeira descrición do mundo en lingua alemá,
a Cosmographia generalis, onde se atopa o dato mencionado por Hall
(pp. 1.057 e 1.319 da edición de 1572). Por outra banda, a referencia a
seres híbridos en tratados xeográficos foi sempre moi común na cultura
occidental, xa dende a Antigüidade.
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indios desta constitución, polo menos nunha das súas
partes.
A maior parte dos seus habitantes, nados para servir,
véndense ou entréganse como escravos aos aristócratas do
país veciño. Malia seren tan necios que non son quen de
producir pensamento ningún digno de loa, si saben imitar
de marabilla o que ven286 : obran, visten e falan sempre
seguindo algún modelo. Mentres eu estiven alí, vinos coxear dun pé e tusir mentres camiñaban, debido a que o
prefecto de Lisonia, Ciniflonio, acababa de partir unha
perna e levaba algún tempo sufrindo unha catarreira.
Os máis son barbeiros, xastres, intermediarios ou mesmo proxenetas. Hainos tamén, segundo din, que son cortesáns, e teñen unha fasquía digna de mención. Ninguén
lles imita aos españois como eses lisonios: se nos diriximos a un deles e lle falamos, el dobrará o xeonllo, bicará a
nosa man e repetirá a última palabra que digamos. Logo,
con aire de satisfacción, dirá calquera afago e responderanos con suavidade, atribuíndonos ademais unha morea
de títulos honoríficos. Finalmente, pechará os labios para un segundo bico e quedará como pendurado dos nosos
ollos, devecendo por saber se a súa resposta nos agrada.
Cómpre asentir e seguir falando. Tomará nota de calquera cousa que se lle diga coma se fose outorgada por un
oráculo divino, mirará ao ceo e inclinarase diante de nós.
Non recoñecen outra divindade que non sexa a persoa
á que se entregan como escravos. Venérana en actitude
suplicante, con pregarias, erguéndolle altares e axeonllándose ante ela. Todo isto o fan cunha das súas bocas, pois
da outra non sae endexamais palabra ningunha que non
neguen en segredo coa outra (ou sexa, coa de can).
286 N.

do A. Ah, imitadores, servil rabaño!

N. do T. Palabras de Horacio (Epístolas, I, XIX, 19).
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A primeira cidade coa que un topa naquel país é a de
Loverio. É alta e digna de ver, pero as súas construcións
son tan cativeiras que non se pode esperar que duren
moito tempo. O río Buxío é, case sempre, un beneficio
para ela, pero ás veces anégaa. Veciña dela é Babilarda,
unha vila boureona, pois os seus habitantes nunca están calados. Érguense alí unhas montañas que estenden
as súas cristas até Chatovila, unha aldea que chama a
atención, pois os seus habitantes non cesan de rir. Con
ela lina a moi apracible chaira Piacencia, que remata na
lagoa Pipulia. Esta, á súa vez, vai dar na infame praza
forte de Vergüenza287 , que é onde desterran a todos os
malfeitores e tamén aos que chaman medrosos.

287 En castelán no texto orixinal, o cal é coherente co ton de toda a
descrición de Moronia, claramente inspirada na España e na Italia da
época de Hall. Non é a única forma da lingua castelá que emprega o autor; únese a outras como «Terra d’Hambre», «Dudosa», «Menosprecia»,
«Sinobra», «Jugaria», «Ceniza», «D’Ayuno», «vellacos» ou «señalado».
Cabe recordar que o xogo con esa e outras linguas (italiana, francesa,
alemá...) é constante, como en ocasións se explica neste corpo de notas.
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Capítulo VII
Moronia Feliz288

SECCIÓN 1
A Moronia verdadeiramente Feliz ocupa sen discusión o
primeiro lugar entre as rexións das terras austrais, tanto
se atendemos ao seu engado coma á súa opulencia. Se
de verdade posuíse as riquezas que aparenta, temo que
estaría por riba do noso mundo do norte. Pero alí o seu
costume é simular ter o que non se ten e facer fachendosa
ostentación do que si se ten.
É unha chaira continua ao pé dunha longa e ampla
cadea montañosa, que se estende en máis de 60 millas
alemás: isto dálle a Moronia Feliz unha localización moi
favorable. Pola parte máis baixa corre o sobranceiro río
Le-Sain, que a rodea case por completo. Xa poderá o
lector imaxinar o encanto que posúen as pequenas cidades que salpican a suave e prolongada baixeira de tan
fermosa elevación: por unha parte, miran ao florido val
288 N.

do A. Terra dos Trasóns, ou parvos fachendosos.

N. do T. Trasón (Thraso no orixinal latino) é un dos personaxes da
comedia Eunuchus, de Terencio (ver nota 44), que representa o prototipo
do soldado fachendoso, común na comedia romana antiga.
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cruzado por aquel río de curso elegante; pola outra, están marabillosamente circundadas por unha planicie moi
ampla, dedicada ás terras de labor e a pastos. As cidades non son moi populosas, pero as súas construcións si
son altas e rechamantes, aínda que fráxiles. Ademais, o
seu esplendor externo promete moito, pero por dentro
resultan sórdidas.
Na parte na que os outeiros Rodomontadios ofrecen
unha superficie desigual ás camiñadas dos viaxeiros, está a cidade de Vantarole, tamén chamada Salacona289 ,
de soberbios edificios pero necesitada coma un mendigo.
A carón da ela está Menosprecia, unha vila lamacenta,
abofé, á que París ben podería ceder o seu nome290 . Non
queda moi lonxe o elevado e soado penedo Derrumbiado291 , non moi diferente do de Peak, en Inglaterra: a súa
cima é chaira, pero o precipicio é tan vertical e recto que
dende o alto a lisa superficie da pedra dá a impresión
de ser o muro dunha torre moi elevada e feita por mans
humanas. É un penedo funesto polas mortes que nel se
produciron: máis, diría eu, ca as que se deron na rocha
Tarpeia292 .
Outra parte deste mundo en miniatura que é Moronia está ocupada pola cidade de Antoia, tan exposta aos
incendios que nin sequera a Roma antiga ardía tan se289 N.

do A. Cicerón, Epíst. ad M. Fad. Gallum.

N. do T. A palabra latina salaco («farfallán») é empregada por
Cicerón nunha carta dirixida ao seu amigo Marco Fadio Galo (Epistulae
ad familiares, VII, 24).
290 «Lama» dise en latín lutus, e o nome antigo de París é Lutetia
Parisiorum, cuxo primeiro elemento deriva desa palabra.
291 N. do A. The Torre.
N. do T. Hall refírese, como el mesmo menciona, ao outeiro chamado
High Peak ou Mam Tor (de aí o de The Torre, en inglés no orixinal), de
517 m, no extremo sur dos montes Peninos, en Derbyshire.
292 Tal nome tiña na Roma antiga un cantil dende o que, en ocasións,
eran guindados os culpables de traizón ao Estado.
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guido. Non é de estrañar, habida conta, por unha banda,
da neglixencia dos habitantes, e pola outra do material
bituminoso empregado nas construcións. Contigua está
Putanio (que outros chaman Vila Viciosa), feita de seixo
e cemento consistente.
Finalmente, preto xa dos dominios de Ucalegonio,
ofrécense á vista os extensos campos de Sinobra293 , onde
a xente nunca deixa de folgar e os que traballan reciben
serias amoestacións. As súas principais cidades son Jugaria e Risaglio. Ao leste, onde o río Le-Sain mestura as
súas augas coas do Oisivio, enxerguei as Illas Saltuares
(coñecidas xa de Plinio294 , segundo parece): cando se
canta unha melodía en coro, é posible ver como se moven
ao compás os pés dos danzantes.

SECCIÓN 2: Os costumes do pobo
Todos rumban da súa procedencia nobre: amosan con orgullo as estatuas dos devanceiros e os emblemas do seu
interminable avoengo, que se remonta polo menos até
10.000 anos antes da creación do mundo (de acordo coa
opinión citada por Diodoro Sículo295 ). Alí vin que algúns
293 N.

do A.

>AergoØc aÊèn áortaÈ

(Hesíodo).

N. do T. A frase lese «aergóis aién heortái», e quere dicir «Para
os ociosos sempre é festa». Mais non pertence ao poeta didáctico grego
Hesíodo (século VIII AEC), senón ao tamén heleno Teócrito (século III
AEC), coñecido maiormente pola súa poesía bucólica. A cita corresponde
aos seus Idilios (XV, 26).
294 N. do A. Plinio, lib. II, 95.
N. do T. Neste caso, a cita da Historia Natural é case literal (pero II,
96, 209; non 95): Plinio fala dunhas illas destas características situadas
no que hoxe chamamos península de Crimea.
295 Na Bibliotheca Historica de Diodoro Sículo (I, 6), expóñense dúas
teorías sobre a existencia do ser humano e do mundo: ou ben o mundo
non ten principio nin fin, e o xénero humano existe dende sempre, ou
ben o mundo foi creado, ten data de caducidade, e os seres humanos
apareceron ao mesmo tempo ca el.
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posuían unhas galerías nas que tiñan pintadas, con liñas
rectas, oblicuas e transversais, a súa xenealoxía (aínda
que os seus veciños poden probar que nela hai xastres,
carboeiros e palafreneiros). Teñen uns nobres, que chaman scogidos, entre os cales non hai ningún que non posúa unha propiedade nas aforas das cidades, arrendada a
uns colonos que denominan comunmente vellacos. Ademais, a maioría sérvese de criados lisonios.
Os señalados, os de máis alta escolla entre a nobreza,
conténtanse cun sustento escaso e de moi baixa calidade.
Entre eles hainos que, unha vez ao ano, contra finais
de decembro, celebran os máis espléndidos convites, con
pompa e un gran número de festexeiros e de pratos, até
o punto de que estas festas lles levan case todas as súas
rendas. Así, todo o ano seguinte teñen que privarse de alimento até case morrer de inanición. Emporiso, a maioría
deles despreza o seu estómago, desoe as súas protestas
e, por moito ruído que lle faga, está disposto a calquera
dispendio por conseguir un traxe. Como teñen vergoña
de que se saiba a fame negra que pasan, tentan disimulala con galanura: para daren a sensación de estar ben
alimentados, se saen a algún sitio despois do xantar, van
limpando a boca cun pano de mesa e, cunha pluma, finxen quitar dos dentes uns anacos de carne que nunca
chegaron a ter diante. Ningún destes posúe unha arca ou
unha propiedade que valla tanto coma a espada e a capa
que gastan; e, entre eles, non faltan persoas que manteñen e visten cen ou máis mange-guadagnos 296 (escravos).
Todo canto teñen, ao non podelo conseguir emprestado,
mércano a crédito, como aquel personaxe de Plauto297 , e
296 N. do A. Así lles chaman, con enxeño, os italianos. En inglés temos
a palabra eatgains.
297 Refírese ao personaxe de Arxiripo, da comedia Asinaria de Plauto,
que di case a mesma frase ao final do acto I.
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con ese fin empeñan as roupas. Vin, por exemplo, un que
mandou construír un cortello en verdade rexio, alzado
con pedras traídas de moi lonxe, columnas de mármore
e grandes cantidades de marfil; mentres, el vivía nunha
choupana pobre, estreita e fráxil.
Concédense nomes moi longos, nos que gozan amoreando referencias á súa familia, lugar de nacemento,
avoengo e parentela; engaden tamén os títulos honoríficos, xuntando tantas palabras que non as dan dito todas
sen parar coller aire. Por outra banda, tan importante
é para eles levar unhas plumas ben longas, que chaman
struzzolias, como para os moscovitas de hoxe levar peles. Ademais, algúns atan unhas campaíñas de prata aos
calcaños, que producen un son agudo a cada paso que
dan: así atraen as miradas dos viandantes e regálanlles
os oídos.
Os poucos que, ende mal, non poden ocultar a baixa
orixe da súa liñaxe, van pola vida con ánimo altivo e
grandes ínfulas. Lembro que no adro da casa dun destes
lin a seguinte inscrición:
Misero quello, chi di persona vile,
nasce di cor magnanimo e gentile298 .
Houbo unha cousa que me marabillou por riba das
demais, e non sen motivo: a xente alí non vive de pan
nin doutros alimentos, senón do fume dunha herba cheirenta299 , e abofé que nada saudable; aspírano pola boca
298 N. do A. Escrito pola man de Poliziano, na entrada dunha cova ao
pé dunha montaña en Fiesole.

N. do T. O dístico pódese traducir como «Malpocado aquel que,
nacido de familia vil, / posúe un corazón magnánimo e xentil». Hall
atribúeo a Angelo Ambrosini, coñecido como Poliziano (Montepulciano,
1454-Florencia, 1494), humanista e excelente filólogo italiano, famoso
pola súa habilidade para compoñer lemas e ditos breves.
299 N. do A. O tabaco.
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e expúlsano polo nariz, de tal modo que os narnos parecen dúas chemineas. Aseguro que non sei se os moronios
tomaron este costume dos indios ou os indios dos moronios. Disque certo nobre enxeñoso, pero xarelo, chamado
Topia-Warallador, obtivo o segredo deste pésimo fume
dun demo indio. Mais outros pensan que os inventores
de tan notable afumadura foron uns indios dos trópicos
que querían ennegrecer por dentro: gustáballes moito a
súa cor, e non lles parecía xusto que a parte interior do
seu corpo tivese unha cor distinta da exterior. O que teño por certo é que, ao tempo que enchen o nariz baleiran
os petos, e que moitos patrimonios de familias nobres se
converteron en fume e saíron voando polo nariz dos seus
donos; e que, entrementres fuman co nariz ben ergueito,
as cociñas permanecen apagadas.
Nas cidades –sobre todo en Antoia e Putanio–, unha
de cada dúas casas están dedicadas á prostitución de rapaces e mulleres300 , e pagan unha taxa anual por exercer
este oficio, que é moi apreciado. Non se considera unha
deshonra andar en tratos con esas persoas, e ninguén se
avergoña de que unha prostituta moi coñecida o saúde
na praza pública, incluso diante da súa esposa. Mesmo
hai quen obriga a súa malpocada dona a servir as súas
rameiras coa maior das atencións.

300 N.

do A. As rameiras de Roma pagan un xulio ao papa: a recadación anual pasa de 40.000 ducados. Paulo III tiña un censo de 45.000
meretrices.
N. do T. A norma a que se refire Hall foi instaurada polo pontífice
Xulio II, nado Giuliano della Rovere (Savona, 1443-Roma, 1513; papa
dende 1503), que quixo facer dos Estados Pontificios unha gran potencia
militar. Pola súa parte, Paulo III, nado Alessandro Farnese (Canino,
1468-Roma, 1549; papa dende 1534) é coñecido pola protección que lles
deu ás artes, o seu nepotismo, e a convocatoria do Concilio de Trento.
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SECCIÓN 3: O Paraíso de Moronia Feliz
Non hai en Moronia –talvez tampouco no noso mundo–
nada tan fermoso nin digno de loanza coma o Paraíso de
Moronia Feliz: abofé que é unha construción admirable;
o mero feito de contemplala alivia do tedio de tan longa
viaxe e compensa con forza o seu custo.
Xa de lonxe obriga a pechar os ollos o fulgor dunha
montaña, toda de ouro (se non o é, paréceo, o que, para o caso, é o mesmo). Foi erixida hai tempo coas artes
da alquimia; pero, se quixésemos probar a resistencia do
metal con ferro, axiña se convertería en po; se o fixésemos con lume, viraría en fume. No curuto resplandece
un castelo de cristal, construído mediante artes non humanas, segundo os indíxenas. Contan eles que, xacando,
a deusa Fortuna301 , expulsada do ceo e da compaña das
demais divindades, situou alí a súa residencia, a xeito de
ceo terreal. Dende alí esta Boa Deusa302 outórgalles ledicia aos mortais coa súa presenza e axuda, e esparexe
coas súas xenerosas mans as inesgotables riquezas da súa
magnanimidade. Unha persoa de ben, se é crente e agarda o tempo preciso, poderá acadar con toda seguridade
calquera cousa que lle pida.
Até alí peregrinan, procedentes das máis remotas rexións daquela terra, persoas de toda idade, sexo e condición (en maior cantidade, de Moronia Pía). Non hai case
ninguén naquela parte do mundo, pobre ou rico, que non
fose ver, polo menos unha vez, a montaña, e que non ru301 N. do A. A Fortuna, a deusa dos parvos, «favorece os necios», segundo o antigo dito.
302 Asimila aquí Hall a deusa Fortuna á divindade que os antigos romanos chamaban Bona Dea, asociada á castidade e a fertilidade femininas.
Na súa honra celebrábanse dous festivais ao ano, nos que só podían
participar mulleres.
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bise por ela, se foi quen303 . A Virxe de Loreto, o santo
de Compostela e a Paratalasia de Desiderio304 palidecen,
xaora, diante desta divindade. Innumerables devotos déitanse no val, igual ca o albelo pedrazo cobre os camiños
logo dunha sarabiada, agardando un sinal da Boa Deusa. Considérase un sacrilexio ter a ousadía de poñer un
pé naquel sagrado monte até que a deusa manifesta a
súa disposición e vontade, momento no que os sacerdotes
do castelo despregan un estandarte branco. Daquela dan
en berrar, todos a unha, enchendo o ceo dun rouco chío:
Madonna scoperta!305 A multitude lánzase cara a adiante, laiándose en baluto da estreitura dos camiños e das
portas e, como consecuencia da présa excesiva, cortan o
paso os uns aos outros. Non hai palabras para describir as discusións e mesmo as agarradas que se producen,
que poucas veces rematan sen sangue. Todos pretenden
estar diante, ninguén quere ceder o lugar a outro máis
espelido; empurran os que non se moven, inxurian os que
teñen diante e moquéanse dos que quedaron atrás. Eu vin
algúns que nunca puideran acceder ao santuario –talvez
polo cativeiro das súas forzas–, dos que case se pode dicir
que se fixeran vellos naquel val.
303 N.

do A. «Todos fixemos algunha tolaría».

N. do T. Cita de Battista Spagnoli (ver nota 3), correspondente ás
súas Eclogae (I, 118).
304 N. do A. Erasmo, sobre Nosa Señora de Walsingham.
N. do T. Ao comezo dun dos seus Colloquia, o titulado Peregrinatio
religionis ergo («As peregrinacións relixiosas»), Erasmo de Rotterdam
fala dunha «Virxe Paratalasia» (unha virxe na ribeira do mar, usando un composto grego) de Inglaterra, referíndose ao santuario de Nosa
Señora de Walsingham, en Norfolk, no leste do país. No século XI proclamouse que nese lugar se aparecera a Virxe María, o que deu lugar
a peregrinacións de fieis de toda Inglaterra e a erección, máis adiante,
dunha basílica.
305 N. do A. Así din os italianos cando se descobre unha estatua da
Virxe María.
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Preguntaraste, lector, que fai alí toda aquela xente, e
vaste sorprender: aquelas persoas acoden impulsadas pola
cobiza, e o que as retén alí é a esperanza, pois veñen facer
as súas peticións para, coa axuda da deusa, poder acadar
o ben desexado. Alcancei a ver que un pregaba por un
amor que se lle negara; outro, por ter paz no seo do fogar;
outro, por honores; outro, por riquezas. Un pedía a morte
dun seu tío que ía vello; outro, librarse dun cargo público
que xa exercera en tres ocasións. Preto da porta sentaba un gran señor de fronte engurrada que, segundo me
contaran, quería ser o vindeiro rei. Aquí unhas rapazas
feas agardaban obter a graza da beleza; alí, unhas vellas mirradas querían recobrar a adolescencia; aquí, unha
estéril pedía fillos; alí, unha escrava clamaba liberdade.
Cadaquén tiña un motivo particular.
Cando se deu o sinal, todos os que podían deron en
camiñar coa idea de rubir pola montaña; mais non cos
pés (tal cousa é pecado), senón coas mans e os xeonllos.
Cando, con gran fatiga, se chega á metade da montaña, un dos sacerdotes acolle os chegados, un tras outro,
con palabras amables; pregúntalle como se chama e de
onde vén. Así que recibe a resposta, mentres a persoa
está en pé, o sacerdote repítea con voz estentórea. Faino
así, en parte para comunicarlles aos seus compañeiros,
e tamén á divindade, quen vai ser o seu hóspede e cal é
a súa condición; e, en parte, para indagar, antes de que
entre e mediante consulta á divindade, se a persoa en
cuestión ten a fe e a pureza requiridas. Pode acontecer,
en efecto, que a persoa acudise alí con algunha impureza,
por pequena que sexa, ou que a oprima a pesada carga
do pecado. En tal caso, a deusa, que ben o sabe, indica,
facendo amosar un estandarte vermello, que a persoa debe ser confinada nun pequeno cuarto, preto de alí, para
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que baleire os petos. Alí será custodiada até que, aliviada
a faldriqueira e purificada a alma, estea preparada para
proseguir o camiño.
Pola contra, se o nome da persoa resulta grato á divindade, déixaa continuar coa súa beizón e entrégalle unha
insignia de chumbo; pero antes bísbanlle tres veces, e en
ton solemne, estas palabras: «Mantén a esperanza, cre,
agarda». A persoa segue adiante co espírito ledo e resolto.
Ao chegar case ao pé das escaleiras do palacio, ofréceselle
á vista unha porta de ferro, na que figura esta inscrición:
Se segues a devorar a fortuna con degoxo,
por forza vas ter mala dixestión306 .
Un porteiro de torva mirada está case sempre impedindo o paso, que ademais é moi estreito. Así a todo,
é doado abrandalo cun agasallo para que abra a porta,
que non é máis ca un furado. Unha vez que a persoa o
atravesa, agatuñando con grande esforzo, atópase dentro
dun edificio que ben pode ser morada dos deuses, pois
está cheo de escintilante ouro e de perlas. O seu aspecto
externo non parece augurar outra cousa que non sexa a
felicidade.
Paso por alto, por prudencia e para non ser prolixo,
o adobío dos sacerdotes, os seus deberes e ritos, e tamén
a estrutura do templo.
Concédeselle a esa persoa algún tempo para que admire o espazo, e ao cabo achégaselle outro ministro da
deusa e cóllea da man. Asemade, véndalle os ollos e a
306 N.

do A. Poema de Sannazaro.

N. do T. Jacopo Sannazaro (Nápoles, 1458-1530), foi un poeta e
humanista italiano que, entre outras obras, escribiu tres libros de epigramas de intención satírica. Hall cita aquí os versos 37-38 do epigrama
ad Marinum Caracciolum, contra o cardeal Marino Caracciolo (Nápoles,
1468-Milán, 1538).
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cara toda cun pano de liño. Logo guía o visitante, xa cego, a través dun labirinto, até un lugar da súa elección
(segundo os crentes, trátase do santuario da Boa Deusa,
pois a uns ollos profanos non lles está permitido contemplar a deidade en todo o seu esplendor). Unha vez alí,
ordénanlle que se deite no chan, barriga abaixo, que bique o sagrado pavimento e que non mova nin unha man
nin un pé até que a deusa se dirixa a el polo seu nome.
Nese momento hai que declarar con determinación o que
se desexa e cumprir o que a deusa ordene sen demora
nin desconfianza. Deberá cumprirse co demandado, por
difícil que sexa.
Mais o lector quererá saber: cal é a recompensa a tanta devoción? Ou: cal é o obxecto de semellante ritual?
Naturalmente, poida que cause a risada do máis eslamiado ou do máis flegmático: os visitantes son enganados, e de moitas maneiras, pero de xeito tan sibilino que
os coitados prefiren botarlles a culpa á súa desidia ou á
súa incredulidade antes que pensar que a divindade os
engana.
Non ben se traslada a petición (obter algún cargo,
por exemplo), a deusa dá o seu benévolo asentimento e,
en primeiro lugar, ordénalle ao peticionario que, ao cabo
dalgunhas horas, beba a Poción Sagrada (así lle chaman),
coa que remata de lavar as manchas da súa alma e se fai
máis digno de alcanzar a felicidade desexada. Logo debe
prostrarse durante certo tempo até que a deusa fala de
novo. E cando o fai, a persoa ten que cumprir fielmente co
que lle diga e levar a termo o seu mandado con dilixencia. Así, sen dúbida, marchará coa petición concedida.
Ora ben: cando todo se cumpra segundo os seus desexos,
deberá crer que o seu novo estado durará sempre e deberá
lembrar con gratitude o favor concedido pola divindade.

209

Secasí, o visitante inxire co maior dos entusiasmos o
contido do cáliz que lle ofrecen e aproba en silencio o delicado sabor do líquido sagrado, sen saber que está a tomar
unha beberaxe somnífera a partir de viño mesturado con
mel, durmideira, opio, leituga e outras herbas da mesma
clase. Unha vez apurada a apócema, prende no sono con
tal forza que parece un cadáver, e é transportado dun lado para outro, dentro do palacio, por uns sepultureiros.
Á fin, despois de expoñelo nese estado durante un tempo
para divertimento dos presentes, deposítano nun cuarto
e un leito moi requintados, cun ornato digno dunha residencia real: piso de marfil, teito de ouro e cobertores
caros, de calidade superior á das colchas de Campania
e os impecables tapices de Alexandría, cos seus motivos
de animais307 . No limiar colócanse uns serventes de excelente atavío, con colares e aneis, como se adoita facer
nos palacios reais, que agardan até que acorde o novo
Endimión308 (cousa que, nos máis dos casos, acontece
pasados tres días). Cando volve en si, mira ao redor, con
aglaio: non deixa de marabillarse da beleza e da riqueza
do lugar, así como da aparencia dos serventes. Os criados, un por un, van saudar aquel rei, que xa está máis
esperto, axeonllándose diante del; deséxanlle un agradable día e pregúntanlle solicitamente que roupas desexa
poñer. Á fin, tráenlle un traxe de valor case incalculable.

307 N.

do A. Plauto, Pseudol.

N. do T. Dende «superiores...» é unha cita case literal da obra Pseudolus (liñas 146-147) de Plauto.
308 Na mitoloxía grega, Endimión é un pastor obxecto do amor de Selene, a Lúa, quen se uniu a el. A instancias desta, Zeus concédelle un
único desexo a Endimión, que pide durmir eternamente para manter o
seu aspecto xuvenil.
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Póñenlle xoias nos dedos, póñenlle longos colares,309
e chántanlle na cabeza unha coroa inzada de perlas.
Por fin, encamisado e enfaixado310 , xa na hora do xantar, preparan unha mesa abundante e suntuosa. Gastan
o resto do día entre espectáculos, xogos e actuacións musicais. E a cea é máis rexia aínda, se cabe; esa cea conclúe
para o protagonista coa inxestión dunha copa que contén, sen el sabelo, o mesmo líquido que lle provocou aquel
sono tan pesado. Máis tarde, o efémero rei,
xa farto de comida e embebido en viño311 ,
é levado fóra do palacio por unha porta traseira. Dese
modo, o malpocado queda guindado no medio do camiño coa roupaxe que trouxera, pero algo máis estragada.
Cando recobra a consciencia, sente abraio ao comprender
quen é, onde está e onde acababa de estar. Decatándose
do gozo que había tan pouco experimentara e perdera,
berra con aire magoante. Acúsase de desidia por non lles
prestar a debida atención ás palabras de tan benévola
deusa (como, segundo lembra, se lle mandara); ou de ingratitude, por esquecer a xenerosidade da doadora mentres vivira elevado a tan alta e inesperada dignidade.
E así, marcha entre bágoas e salaios. Só ten un pensamento na boca e na mente: «Deixamos de existir nós,
os troianos»312 . Vai animar os demais peregrinos a que
309 N.

do A. Ovid, Metam., 10.

N. do T. A cita é case literal (Ovidio, Metamorfoses, X, 264).
310 N. do A. Plaut. Epid.
N. do T. Palabras tomadas da comedia de Plauto intitulada Epidichus (liña 231).
311 N. do A. Virxil. En. 3.
N. do T. É unha cita, algo modificada, da Eneida de Virxilio: III,
630.
312 Eneida, II, 325.
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sigan adiante e se humillen diante da deusa, pois el acaba de ser o máis feliz dos mortais, e unicamente pola súa
propia culpa perdeu tal ben. Isto aumenta a ilusión dos
outros, que contan con ter unha sorte máis favorable.
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Capítulo VIII
Moronia Pía313

SECCIÓN 1
Moronia Pía limita polo oeste con Moronia Feliz e Moronia Fatua. É unha rexión bastante fértil e engaiolante,
pero está moi descoidada por mor da incuria dos seus
gobernantes. Por normal xeral, acéptase que se divide
en dúas partes: Credulio e Doxia314 . Os que viven na primeira (que é, con moito, a máis extensa) practican uns
rituais tan rebuscados e ridículos que consideran grato a
Deus despreocuparse de todos os seus asuntos.
Hai alí cidades excelentes e moi poboadas: Lipsanio e
Maravilla; e, non lonxe delas, Crocetta, Rodillia e Bascia. A bisbarra máis interior está, pola contra, case deshabitada e apenas ten colonos. As súas aldeas (Ceniza,
D’ayuno, Ximnopodilla e Fovetta), están case abandonadas, talvez pola súa localización pouco salubre. Malia
todo, unha vez ao ano, nun día consagrado a Venus315 ,
son visitadas por todos os habitantes de Moronia Pía.
313 N.

do A. Terra dos parvos supersticiosos.
do A. Todos eles están absorbidos pola relixión, ou están dominados pola superstición ou por opinións de novo cuño e heréticas. Velaí
a orixe de Moronia Pía.
315 Alude ao Venres Santo.
314 N.
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Non quero deixar de mencionar que no monte Bagnacavallino hai un hospital, o máis grande e importante
de todo aquel mundo, o Hospidale di Pazzi Incurabili,
construído e mantido con achegas de toda a rexión. Actualmente, o seu prefecto é Garzoni316 , un home íntegro
e dilixente que fixo unha axeitada clasificación de todos
os internos. Non hai bisbarra de Moronia que non enviase
alí colonias de dementes.
Á parte dos pequenos conventos –cuxo número, coido eu, é superior ao de vilas–, nada se ve agás casoupas
de pésima calidade, como o hospicio de Vestfalia do que
fala Lipsius317 . Ninguén posúe un anaco de terra, pois
todos entraron ao servizo dos conventos dos morósofos, e
nos campos que herdaron dos seus pais erixiron altares
e santuarios aos deuses. Para non estenderme máis, os
tipos de edificios que logrei ver naquela terra son catro:
templos, conventos, oratorios ou ptwqodoqeØa318 e cabanas. Así, os moradores que non son relixiosos dedícanse
á mendicidade ou traballan como escravos.
Todos alí son moi devotos dalgunha relixión, malia
que confesan ignorar en que deus cren e non fan por pescudalo; abóndalles con seguir as pegadas dos seus devanceiros e ocupar as casas onde viviron os antigos santos.
Ademais, gustan de camiñar formando a figura dunha
cruz: poñen unha perna en sentido perpendicular á outra, e así reproducen algo semellante a unha cruz; e, do
316 N.

do A. Hospidale di Pazzi Incurabili, obra pouco afortunada de
Tomaso Garzoni de Bagnacavallo.
N. do T. Para a obra e o autor, ver nota 243.
conta nunha das súas cartas (Epistolarum centuria secunda, pp. 13-16 da edición de 1590), Justus Lipsius caeu enfermo durante
unha viaxe pola rexión alemá de Vestfalia, e tivo que aloxarse nunha
pousada que non reunía as condicións mínimas de salubridade daquela
época.
318 Léase «ptokhodokhéia». Literalmente, «depósitos de mendigos».
317 Segundo
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mesmo xeito, levan os brazos cruzados, coma os que sofren algunha doenza.
Os templos téñenos moi coidados. Con todo, prostérnanse no campo diante de calquera pedra ou madeiro en
actitude suplicante, e axitan unhas contas de madeira e
ámbar. Hai menos individuos que deuses: en comparanza, poucos eran os que tiñan os antigos romanos, segundo
as contas de Varrón319 . Son, case todos, deuses de pedra,
de madeira ou de arxila, pero tamén hai quen considera
como tales os cabalos, os porcos e os cans. Cada día que
pasa crean novos deuses, e, ás veces, nun só día e nun só
templo, douscentos.
Comprobei que en toda aquela terra se daba o mesmo
que, como lin daquela, era común entre os exipcios: non
se coidan das casas dos vivos e poñen os maiores coidados nos funerais e os monumentos dos mortos. Segundo
souben, gastáronse até 800 libras de cera nun único funeral, e non era un dos máis fastosos320 .
Eu quero que me soterren naquel lugar, e xa dispuxen
no meu testamento que os meus herdeiros deben coidarse de me levar alá; a miña arela é que me acompañen na
comitiva fúnebre os que condenan esta viaxe miña, ou
os que a admiran (estes con máis razón), ou se propoñen
imitala. Porque, á parte dos fachos, crese que as difusións
de incenso, os ósculos, o son das campás e as aspersións
axudan moito á alma recentemente separada do corpo.
Ademais, as leis locais estipulan que dous palafreneiros
319 Alusión a De lingua latina, V, 10, onde Varrón (ver nota 56) fai
unha enumeración dos múltiples deuses da relixión romana.
320 N. do A. Outras tantas adoitan gastarse no enterro de calquera
cardeal (Lib. Sacr. Caeremon. 1).

N. do T. Así se recolle, en efecto, no Liber Primus sacrarum caeremoniarum Sanctae Romamae Ecclesiae, no apartado dedicado ás exequias dos cardeais (verso do folio 102 da edición de 1582).
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deben ir afastando as moscas das proximidades do cadáver con dous abanos de seda negra, decorados cos emblemas familiares do morto (tamén no inverno321 ), cando
todas as moscas están igual de mortas ca o cadáver embalsamado.
Nada tocan (auga, óleos, sal, cera, bálsamo, unha espada de guerra) sen antes exorcizalo. Bendicen con gran
solemnidade unhas rosas de ouro322 , e bautizan os estandartes e as campás. Pero o que máis abraio provoca
son unhas pedras que hai na cidade de Maravilla: está
comprobado que oen, choran, rin, que se moven cara a
adiante e cara a atrás, que curan enfermidades, deitan
sangue e levan a cabo todos os días cousas que poderían
atribuírse a persoas, espíritos ou demos.
SECCIÓN 2: Doxia, a outra provincia de Moronia
Pía323
Doxia, a outra parte, ten moita diversidade interna, mais
pouco feitizo. Alí as casas e vilas non se parecen en nada:
cada unha segue o seu propio modelo, o máis diferente
posible ao das demais. En ningures vin máis monumentos, e menos deteriorados polo paso do tempo.
Alí atópase a vila de Chronia, e as súas Sete Pirámides, algo ruinosas, levantadas hai tempo polos saturnianos en memoria dos Sete Anxos que, na súa crenza,
crearan o mundo sen sabelo Deus324 . Logo temos a cidade
321 N. do A. Palabras textuais do Lib. prim. Sacr. Caerem. in Exeq.
Cardin.

N. do T. Recto do folio 103 da obra citada na nota anterior.
nas exequias dos cardeais, segundo o libro cerimonial mencionado.
323 N. do A. Terra dos parvos heréticos.
324 N. do A. Os saturnianos ensinaban que sete anxos fixeran o ceo sen
sabelo Deus (Agostiño).
322 Usadas
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de Abraxia, antiga sede dos basilidianos, que, por decreto
dos antigos poboadores, constaba de 365 edificios, e non
estaba permitido engadir ou derrubar ningún325 . Non moi
lonxe, a aldea de Borborítico326 amosa trinta estatuas327 ,
medio estragadas polo tempo, que están unidas pola man
dereita. Oito delas son máis grandes ca as demais e teñen
cadansúa lápida cunha inscrición en caracteres hebreos.
N. do T. Gran parte desta sección do capítulo está tomada, nalgúns
parágrafos de xeito case textual, de varias pasaxes da obra de Agostiño
de Hipona De haeresibus (ver nota 201).
325 N. do A. Os basilidianos afirmaban que había 365 ceos, de acordo
co significado numérico do nome >Abrxac.
N. do T. Os basilidianos eran os seguidores de Basílides, un mestre
gnóstico que viviu no século II. En conxunto, o gnosticismo é un conxunto de correntes relixiosas cristiás influídas pola filosofía grega, e que
acabaron sendo declaradas heréticas. Tiñan en común a crenza de que os
iniciados en Cristo non acadan a salvación só pola fe, senón que deben
obter un coñecemento (gnose) profundo e introspectivo do feito divino.
Volvendo aos basilidianos, no seu pensamento era importante a isopsefía, unha práctica que consiste en obter un número místico sumando os
valores numéricos individuais das letras dunha palabra (no alfabeto grego, as letras usábanse tamén como números). Así, da palabra >Abrxac
(«abraxas») ou >Abrsvax («abrasax») obteñen estes valores: >A=1 b=2
r=100 =1 x=60 a=1 c=200 (total: 365).
326 N. do A. Estes gnósticos reciben tal denominación, que significa algo
así como «lamacentos», pola singular abxección dos seus ritos. Tamén
se chaman así os carpocracianos (Ireneo, lib. I, cap. 24).
N. do T. A palabra grega bìrboroc («bórboros») significa «lama».
Os carpocracianos eran os seguidores de Carpócrates de Alexandría (primeira metade do século II), que defendía a condición humana de Cristo
e a posibilidade de transcender o mundo material. Hall cita aquí a autoridade de Ireneo (m. en 202), bispo de Lyon e autor dunha obra coñecida
como Adversus haereses («Contra os herexes»); o capítulo que lles dedica aos carpocracianos é o XXV (non o 24, como di Hall).
327 N. do A. Corresponden cos 30 Eóns de Valentino (bÜjoc, noÜc etc.),
entre os cales a «oitavada primoxénita» (son palabras de Ireneo) era a
principal e a orixe de todas as demais. Empregan case sempre palabras
hebreas nos seus rituais (pódese ler isto en Ireneo tamén).
N. do T. Valentino, ou Valentinio (c. 100-160), fundou unha seita
gnóstica que defendía a existencia de 30 intelixencias divinas (Eóns)
das que derivaba o mundo material (as palabras gregas citadas lense
«bíthos» e «nus»). Hall refírese ao Adversus haereses de Ireneo (I, 1).
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Hai tamén alí unha zona desértica, con apenas árbores, nas que, segundo contan, outrora viviron os elcesaítas
ou ebionitas328 . Da súa presenza quedan aínda as ruínas
dun vetusto altar, onde eran obrigados a facer sacrificios aos deuses pagáns. Á man esquerda pódense ver os
túmulos dos heraclionitas, aínda escorregadizos de aceite
e bálsamo329 . Á man dereita está o val Ofítico, onde se
atopa a cova da serpe sagrada e o altar polo que disque
rubiu tantas veces, convocada por esconxuros330 . Tamén
se abren aos viaxeiros as portas da casa subterránea dos
cainitas: crese que está pegada ao Inferno, e nela consérvanse con devoción a maza de Caín e a forca de Xudas331 .
Na beira do lago Higro, amarrada a un pau cunha cadea de ferro, fica a Pátera dos Severianos332 , coa que estas
persoas abstemias adoitaban recoller auga. Tamén están
alí as camas dos tacianos333 , moi cativas, e as súas me328 N. do A. Deles fala Epifanio. Segundo Eusebio, ensinaban que
durante as persecucións se debe negar a fe e gardala no interior dun
mesmo.

N. do T. Epifanio de Salamina (c. 320-403) está considerado como
Pai da Igrexa e escribiu o Panarion, un tratado sobre herexías. Nel
(XXVI, 3, 6) fala das seitas dos ebionitas e os elcesaítas, que nas diversas
obras contra os herexes de diferentes autores ás veces se confunden.
A outra referencia desta nota é a de Eusebio de Cesarea (c. 265-340),
bispo e polemista cristián, autor da obra a que alude Hall: Historia
Ecclesiae (VI, 38).
329 N. do A. Tiñan un xeito particular de redimir os pecados dos moribundos: con aceite, auga e invocacións en hebreo.
330 N. do A. Os ofitas crían que Cristo fora unha serpe enganadora.
Coidaban unha serpe que, obedecendo os esconxuros dun sacerdote, aparecía, lambía as ofrendas que se lle facían, e marchaba.
N. do T. «Ofita» deriva da palabra grega ïfic («ófis»), que significa
«serpe».
331 Outra seita gnóstica, que veneraba a Caín e tiña como texto sagrado
un evanxeo de Xudas.
332 N. do A. Os severianos non bebían viño, pois dicían que abrollaba
da terra e de Satanás (Agostiño, De haeresibus).
N. do T. Agostiño, De haeresibus, 24.
do A. Os tacianos condenaban o matrimonio coma se fose forni-

333 N.
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sas, máis pequenas aínda. Andan esparexidas polo lugar
as tortas de pan dos montanistas334 e os testículos petrificados dos valesianos335 . Tamén se ven os campos dos
maniqueos336 , tan cheos de espiñas, as celas para orar
dos psalianos337 , as cruces dos patricianos338 , os pequenos odres dos ascitas339 , as estatuas harpocráticas dos
patalorrinquitas340 , as copas dos acuarios341 e todos cantos testemuños quedan das antigas herexías.
cación: por iso usaban camas de pequeno tamaño; e as mesas eran máis
pequenas aínda, porque non comían carne (ibidem).
N. do T. A seita que Hall chama «tacianos», por ser o seu fundador
Taciano o Sirio (c. 120-180) son máis coñecidos como «encratitas»; deles
fala Agostiño, en efecto (o. c., 25).
334 N. do A. Estes picaban un neno dun ano para extraerlle sangue, e
con el elaboraban pan, mesturando o sangue con fariña (ibidem).
N. do T. Agostiño, o. c., 26.
do A. Os valesianos castrábanse a si mesmos e aos seus visitantes,
esperando que tal cousa fose grata a Deus.
336 N. do A. Os maniqueos pensaban, entre outras cousas moi absurdas,
que os vexetais sentían e sufrían: por iso lles parecía sacrílego limpar os
campos de plantas espiñentas.
337 N. do A. Estes eran chamados tamén «euquitas»: nunca deixaban
de rezar, «o que lle parece incrible a quen escoita falar deles» (palabras
de Agostiño).
335 N.

N. do T. Agostiño, o. c., 57. «Euquita» deriva do grego eÎqÐtai
(«eukhítai»: «orantes»).
338 N. do A. Os patricianos pensaban que a súa carne non fora creada
por Deus, senón polo demo: por iso algúns chegaron a odiar tanto o seu
corpo que se deron morte.
339 N. do A. Os ascitas dicían que eles eran odres novos cheos de viño novo: celebraban bacanais dando voltas arredor dun odre. N. do T.
«Ascita» procede do grego svkìc («askós»; «odre»).
340 N. do A. Chamados así por pttaloc («pau», referíndose ao dedo) e
ûÐgqoc («fociño»), pois pegan os dedos aos labios e ao nariz, esforzándose
dese xeito por gardar silencio. Agostiño denomínaos daktulorigqÐtac.
N. do T. Agostiño, o. c., 63. Por orde de aparición, as palabras gregas
citadas lense: «páttalos», «rínkhos» e «daktilorinkhítas». O adxectivo
«harpocrático» é unha referencia a Harpócrates, o nome co que Horus
era venerado en Alexandría, e que adoitaba ser representado coa figura
dun neno cun dedo pegado á boca, en aceno de pedir silencio.
341 N. do A. Ofrecían auga no cáliz sacramental.
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Os tempos antigos non viron nada tan espléndido coma o palacio Retoriano342 , cunha forma moi semellante á dos restantes predios, pero que parece ter a súa
propia e singular estrutura. Para ir rematando, velaí os
castos muros dos abelianos343 , que non sentían vergoña
de adoptar os fillos doutros nin de amosar os emblemas de
nobreza e mais os sagrados despoxos dun pai que non era
o seu.
Non hai moito que uns vagabundos fanáticos, chamados erriconicolaítas e xurxo-davídicos344 , botaron alí,
con non moi bos auspicios, os alicerces dunha nova cidade. Ademais, hai tamén uns exiliados virxinianos que
matinan, en balde, fundar un Estado duradeiro345 .
342 N.

do A. Retorio, como indica Filastrio (malia que Agostiño non cre
tal cousa), afirmaba que todos os herexes van polo camiño recto e din a
verdade.
N. do T. Agostiño, o. c., 72. Filastrio (século IV) foi un bispo de
Brescia que escribiu tamén un tratado sobre as herexías (Diversarum
haereseon liber ou De haeresibus), onde se menciona unha seita coñecida
como «retorios» (XCI, 1).
343 N. do A. Os abelianos non mantiñan relacións sexuais coas súas esposas, pero non se lles permitía vivir na súa casa sen elas. Así, adoptaban
os fillos de calquera dos seus veciños: sendo estes pobres, entregábanos
de bo grado coa esperanza de que acabasen por obter unha herdanza
(Agostiño, obra citada).
N. do T. Agostiño, o. c., 87. O nome deriva da pretensión dos membros da seita de vivir como o bíblico Abel.
344 N. do A. Henry Nicholas e George David, fundadores da máis que
infame seita dos anabaptistas, que uns alcuman «Libertina» e eu The
Family Of Love.
N. do T. O alemán Hendrik Nicolis, ou Heinrich Niclaes (Münster,
c. 1502-Colonia?, 1580), foi o fundador da seita cristiá coñecida como
Familia Caritatis («A familia do amor»; de aí que Hall empregue a
expresión The Family Of Love), de filiación anabaptista, movemento que
lles daba pouca ou ningunha importancia aos sacramentos e aos dogmas
da fe. A intención de Hall coa denominación «erriconicolaítas» é asociar
a seita de Nicolis á dos nicolaítas (Agostiño, o. c., 5), que no século
II avogaban polo, diriamos hoxe, amor libre. Por outra banda, George
David é David Joris, un líder anabaptista holandés (c. 1501-1556).
345 N. do A. Os brownistas, ingleses desterrados a Virxinia.
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Permítaseme aconsellar aos señores, reis e emperadores do mundo enteiro que, se teñen por obxecto coidar da
paz e do benestar deles e dos seus súbditos, mellor que
desterren a aqueles lugares a todos os herexes, inimigos
xurados e perturbadores da paz pública.

N. do T. Os brownistas eran os seguidores de Robert Browne (m.
1633), un crego anglicano que quixo fundar unha congregación á parte
da Igrexa de Inglaterra. Isto causoulle problemas, e el e mais os seus
acólitos exiliáronse en Holanda. Máis tarde, habería disensións dentro
da comunidade, e varios grupos tomaron a decisión de emigrar a América do Norte, a onde chegarían en 1620 e onde fundarían a cidade de
Plymouth (Massachusets). No imaxinario colectivo estadounidense son
chamados «Padres Peregrinos», e considerados os iniciadores da nación
estadounidense. Por outra banda, «Virxinia» era o nome co que na época de Hall os ingleses se referían a América do Norte: chamábaselle así
na honra da raíña Isabel I (Greenwich, 1533-Richmond Palace, 1603;
raíña dende 1558), que nunca quixo casar.
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Capítulo IX
Organización política de Moronia

O réxime político de cada unha das cidades daquela terra
está nun punto medio entre o sistema aristocrático e o
democrático. O pobo ten dereito a elixir os gobernantes
que prefira, e a duración do seu mandato non é de tan
escaso tempo como un ano, pero tampouco non é de por
vida: mantéñense no poder e están á fronte do Estado
mentres o populacho quere. Se teñen a mínima sospeita
de que algún deles é demasiado asisado, expúlsano do
país decontado, condenándoo ao máis severo ostracismo.
Polo menos no plano nominal, todas as provincias recoñecen un único príncipe; durante a miña estadía, era Il
Buffonio Ottimo Massimo346 . Ten o seu palacio, o Papagaio347 , en Moronia Feliz, preto da fronteira con Moronia
346 «O Mellor e Máis Grande Bufón». É unha expresión que parodia
outra: Iuppiter Optimus Maximus, coa que os antigos romanos invocaban a Xúpiter. Por outra banda, Lutero adoitaba referirse ao papa como
«bufón».
347 N. do A. Sala do Papagaio, lugar no que ten lugar a elección do
Pontífice (Lib. Caeremon.).

N. do T. Polas súas paredes pintadas con imaxes dese tipo de aves,
así se chama unha sala dos palacios do Vaticano onde se lle poñían as
súas vestiduras ao papa acabado de elixir (non era a sala onde se celebraba a elección, como di Hall). A referencia é de novo ao Liber Primus sacrarum caeremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae (verso do
folio 20).
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Pía. Como a súa condición é intermedia entre a de emperador e sacerdote, senta no trono adornado cunha mitra
e unha coroa. No canto de cetro, diante del colócase unha
chave, xunto cunha espada, símbolos evidentes de riqueza
e poder: a chave amosa que todos os tesouros de Moronia
están ao seu dispor; a espada significa que pode apoderarse do alleo cando lle praza, así como defender o seu.
A quen se lle achega, dálle a bicar a deda gorda (a do
pé dereito), un costume vixente dende hai moito, disque,
e que ten a súa orixe no feito de que un dos antigos reis
padecía de gota nunha man. Xa que logo, o príncipe non
nace, senón que se elixe. Pero non se escolle a ninguén
antes de que chegue a vello, para non facer sufrir o pobo,
que sempre devece por cambios, un mandato demasiado
longo.
Diante da capela de San Sapa hai dúas cadeiras de
pórfiro nas que o candidato á elección debe sentar, coma
se dun váter se tratase, para someterse á inspección da
súa virilidade348 . En público é portado a ombros pola
xente, e non por un cabalo ou unha mula, sinal de que
348 N. do A. Palabras tomadas literalmente do Liber Sacrarum Caerem.
in consecratione Pontif.

N. do T. Hai aquí unha intención satírica respecto ao ritual descrito
no verso do folio 29 do libro cerimonial mencionado. Certo é que na
Arquibasílica de San Xoán de Letrán, sede episcopal de Roma (os papas
viviron no palacio anexo até o século XIII) había dúas cadeiras de pórfiro, nas que o papa acabado de elixir sentaba para repartir moedas de
prata á xente alí congregada. Asemade, recitábase o chamado Cántico
de Ana, un himno recollido no capítulo 2 de libro de Samuel, e cuxo versículo 8 di: de stercore elevat pauperem («o Señor ergue o pobre de entre
o lixo»). Hall vencella este rito coa coñecida lenda da papisa Xoana. Di
esta que no século IX conseguiu ser elixida papa unha muller, que fixera unha brillante carreira relixiosa agochando a súa condición feminina.
Durante o seu mandato mantivo relacións sexuais en segredo, e o engano
acabou por ser descuberto cando deu a luz en público. Logo, Xoana foi
lapidada e, sempre segundo a lenda, dende aquela o procedemento de
elección do novo papa non remataba até que se facía un exame táctil
dos seus testículos a través dunha cadeira perforada.
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está por riba dos demais monarcas de igual modo que o
ser humano está por riba das bestas. Ademais, sempre
camiña baixo un baldaquino.
Os trazos descritos até aquí atópanse noutros mandatarios, pero hai algúns que son exclusivos del, pois non
os comparte con ningún outro soberano do mundo. Por
exemplo, non lles cobra tributos aos seus súbditos, pero
colle con man agradecida, e gasta con man xenerosa, o
que lle entregan voluntariamente. Se toma algunha decisión, non hai persoeiro do país que se opoña. Promulga
moitas leis e non fai cumprir ningunha, e nada do que dispón está vixente moito tempo (se algunha lei sobrevive
dous invernos, queda prescrita). Trata con familiaridade
os seus criados, e séntaos con el á mesa, antepoñéndoos,
se así lle prace, aos ilustres. Aos seus cortesáns dálles permiso para obrar como lles pareza: poden violar calquera
lei ou cuñar moeda, poñendo nela a súa efixie e o seu
nome.
Se non seguín a observar outras cousas coa mesma
facilidade, é porque sempre aborrecín a vida da corte.
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LIBRO CUARTO

LAVERNIA
Capítulo I
Localización de Lavernia349

Lavernia limita polo oeste co estreito de Magalláns, e
polo leste con Moronia Pía e unha parte de Crapulia.
É unha terra tan absolutamente esgotada e infecunda,
agás unha única provincia, que se podería crer que Plutón raptou alí a filla de Ceres, e non na vella Trinacria350 .
Non hai lugar para pastores nin labregos. Con todo, os
seus moradores teñen tal abundancia de recursos que ningún outro país do mundo me pareceu máis rico ca este.
Ademais, tendo en conta a agreste natureza do lugar, a
súa xente pareceume refinada: fanse con todo canto se
ten por exquisito e requintado en calquera lugar daquelas terras, e conségueno mediante enganos ou pola forza; e, unha vez que o rouban, protéxeno con igual furia.
349 N.

do A. Terra de ladróns, cuxa deusa é Laverna: Da mihi fallere
falsaque dicere, pulchra Laverna (Horacio).
N. do T. En efecto, Laverna era a deusa protectora dos ladróns
na Roma antiga. Os versos de Horacio (Epístolas, I, 16, 60-61), algo
alterados na orde de palabras, poden traducirse así: «Concédeme o don
de enganar e dicir falsidades, fermosa Laverna».
350 Trinacria («de tres puntas», en grego) é un nome poético antigo
para a illa de Sicilia. Para a lenda do rapto de Proserpina, filla da deusa
Ceres, por Plutón, ver nota 139.
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A rexión máis oriental enriquécese espoliando sobre todo
Moronia Pía e Moronia Feliz; pola contra, a rexión costeira faino, en parte, saqueando os tesouros dos indios, e
en parte, practicando a pirataría de xeito colectivo.
Lavernia está dividida en dúas partes: Larcinia e Fenacia351 . A primeira linda con Moronia e unha punta de
Crapulia, mentres que a segunda mira máis cara ao oeste, e o seu pobo, ao revés do que adoita facer a inqueda
xente de Larcinia, mantense dentro das súas fronteiras.
Pero unha e outra son inmensas e inhóspitas.

351 N. do A. De acordo cos dous tipos do seu oficio: o roubo e a
impostura.
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Capítulo II
Costumes dos larcinios

O río Trifonio352 , cuxas reviradísimas correntes forman
tantas illas coma o Raleana da Güiana, separa Larcinia353 das dúas Moronias. A rexión enteira está inzada de bosques e montes, até o punto lle acaer máis o
nome de deserto. Como dixo Estrabón acerca de certa
cidade, parece máis axeitada como refuxio de rebeldes ca
como lugar de residencia354 . Percibín no seu idioma algunhas palabras galesas, feito que eu atribúo a algunha
viaxe descoñecida dos nosos paisanos.
A poboación de Larcinia é abondo numerosa, pero carece de organización política: cadaquén coida que naceu
para si mesmo, vive só para si mesmo, obedécese a si mesmo e posúe tanto como pode roubar, como lle cadre, e
logo conservar. Canto máis poderoso se fai, máis temido
é, e sobre máis súbditos –mellor dito, ndrpoda355 – go352 N.

do A. Trifón foi un bandido de sona entre os exipcios.

N. do T. Probablemente se refira a Diodoto Trifón (século II AEC),
que ocupou mediante un golpe de Estado militar o trono do Imperio
Seléucida. Dende el organizou bandas de piratas co fin de atacar os
intereses de territorios rivais como Exipto ou Chipre.
353 N. do A. Terra de bandidos.
354 Tal di Estrabón de Megalópole, capital da rexión grega de Arcadia
(Xeografía, VIII, 8, 1).
355 Léase «andrápoda». Significa «escravos».
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berna. Os cidadáns agrúpanse por familias e obedecen de
boa gana o máis poderoso da súa liñaxe. Cadaquén respecta os da súa tribo e fai causa común mentres espolia
os demais como mellor lle parece. Hai tempo que as dúas
Moronias estarían esquilmadas debido ás súas incursións
se os seus sagaces gobernantes non lles comprasen cada
ano, con moreas de ouro, a súa liberdade e benestar aos
xefes das familias.
O seu físico apenas é diferente do noso, agás porque
eles –a excepción dos que viven nas illas– teñen as unllas ganchudas356 , case coma as aves rapaces. Velaquí
un trazo común dos lavernios.
A zona montañosa do país está ocupada polo pobo esbandítico, a quen bendice coa súa agradable e saudable
sombra o bosque Butinio: comparado con este, o bosque Herciniano357 de Alemaña, no que se apiñan dez mil
ladróns, parece un pomar exiguo, ou unha simple sebe.
Por todas as partes aparecen castelos –non demasiado rechamantes, pero numerosos e moi ben fortificados. Neles
viven abeirados os xefes de cada familia, e poñen a recado
o seu botín, preservándoo do perigo que supoñen os veciños. Entre tanto, o populacho dorme cada día baixo unha
árbore distinta, á maneira dos tártaros, e asalta cadora
os viaxeiros. Non lles dan morte logo de arrebatarlles o
que teñen –do mesmo xeito obran os salteadores italianos e alemáns–, nin tampouco temen ser castigados por
356 N.

do A

OÝtoc æxÔqeir âsvtÈ

, di Luciano sobre Mercurio.

N. do T. O texto grego lese «hutos oxíkheir ésti» e significa «este
é de mans hábiles». A cita é dos Diálogos dos deuses (XI, 2) de Luciano
de Samosata, e a frase refírese a Hermes, deus protector dos ladróns e
os mentiráns, entre outras cousas.
357 Na Antigüidade esa denominación aplicábase a unha amplísima fraga que se estendía desde a beira oriental do Rhin e cubría, segundo
parece, todo o centro e sur da actual Alemaña, sendo a actual Selva
Negra só un resto dela.
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cometer bandidaxe: en todo caso, levan a vítima amarrada ao palacio do xefe e obrígana, baixo xuramento, a
gardarlle lealdade perpetua. Se algún rompe coa palabra
dada, non rapina nada a ninguén no prazo duns cantos
meses ou toma a liberdade de deixar marchar, sen presentarlle os seus respectos, un viaxeiro cos petos cheos,
daquela é condenado á forca. Así medra cada día o poder
do grupo, e des que os fenacios aprobaron unha lei que
permite desherdar os fillos menores e favorecer os primoxénitos, o número de membros experimentou un importante incremento, porque os rapaces da aristocracia se
uniron a el de forma voluntaria.
Se o pobo de Moronia Pía venera as cruces, estes ódianas na mesma medida. De feito, en virtude dun pacto que
manteñen cos lavernios, estarán sans e salvos se non saen
do seu país; pero... ai de aquel que atravesa a fronteira, pois as máis das veces morre enforcado, cousa que se
debe a esta única razón: facer evidente a desaprobación
que lles merece tal suplicio.
Viven ensumidos nunha permanente guerra civil causada polos xefes das tribos ao demandaren a súa parte
respectiva do botín e reter a dos demais. Isto é unha vantaxe para o mundo : sería terrible que as forzas de tantos
e tan desapiadados homes se aliasen e, facéndose maiores,
matinasen destruír os restantes pobos. Por este motivo,
os fenacios, que son moi sabios, provocan e alimentan
discordias entre eles.
Reciben loas –e non menores, por certo– os rapaces
que amosan habilidade para roubar, como dixo César dos
antigos xermanos358 . Ademais, instrúenos dende a máis
tenra infancia en preceptos –que chaman «herméticos»–
358 N.

do A. César, A guerra da Galia, lib, VI.

N. do T. A cita completa é VI, 23, 6.
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e poñéndolles modelos de conduta. Pódese ver alí como
os bebés, mentres están pendurados dos peitos das nais,
intentan quitarlle unha agulla ou unha moeda. Talvez
se distraian, ou non consigan o obxectivo, por ser pouco audaces ou demasiado lentos, resultando así doado
sorprendelos âp’ aÎtÄ fìrú359 : nese caso, reciben unha
malleira. Máis tarde, xa maiores, deben subtraer todos os
días un pato, un ganso ou algún animal meirande: non
pode pasar un día sen que leven para a casa algo para
facer medrar os bens familiares. Se hai constancia de que
fixeron todo o posible e non tiveron éxito, deben arrincar un anaco de terra ou unha póla dunha árbore dalgún
terreo veciño para non perder a habilidade por falta de
práctica.
Cabe apreciar mellor estas cousas na fronteira mesma
de Fenacia. Entre esta e Larcinia esténdese o amplísimo
val Buxietto, do que daremos conta no seu momento, logo
de describir a costa de Larcinia, que é o que agora toca.

359 Léase
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«epautó foro». Significa: «en flagrante».

Capítulo III
A Larcinia costeira e a insular360

Os habitantes destas bisbarras viven espallados pola
costa do estreito de Magalláns e as illas do río Trifonio,
e son anfibios: están máis ocupados ca os demais, e por
iso son máis ricos. Para eles a enorme dificultade que
supón cruzar o estreito é unha vantaxe, pois coñéceno
de cor. Cando se decataron de que as correntes mariñas
non lles permiten aos mariñeiros retroceder, comezaron a
cortar o camiño con esquifes e cadeas para logo saquear
os barcos e os seus tripulantes. Disto deduzo eu que
este estreito é un camiño sen retorno, non tanto pola
violencia das súas augas coma pola cantidade de piratas
e a súa ferocidade. Ningún mariñeiro de Europa coñece
tan ben coma eles as mareas, a situación e o acceso dos
portos, os ventos, os baixos e os escollos, e nin sequera
os peixes nadan mellor nin con máis facilidade ca eles.
A vila principal é Porto Dunio. Non é moi grande nin
está moi ben protexida, pero a súa poboación é audaz
e incriblemente podente, grazas aos botíns desfalcados
de case todas as rexións do mundo. Sitúase na mesma
punta de Larcinia, onde esta terra limita con Crapulia
grazas ao río Trifón. Disque a costa está sementada de
360 N.

do A. Rexión de piratas.
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pedras e po magnéticos, cuxa forza atrae e retén a calquera nave, por moi lonxe que estea. Mais a xente de Porto
Dunio que anda polo mar adiante e ataca barcos mellor
armados ca os seus obtén iguais ou maiores beneficios.
E causa abraio, por suposto, a cantidade de veces que a
súa audacia os fai regresar vitoriosos, mesmo logo dun
encontro desigual. Con todo e iso, hainos que prefiren
atribuír os éxitos a uns estandartes bautizados e consagrados que lles tomaron aos Moronios361 . O emblema da
cidade é un voitre que come mentres voa, e o seu lema é:
«Gozo e non acougo».
A pouca distancia da desembocadura do río Trifón fica
Porto Bercio, que domina todas aquelas augas e illas, pois
esíxelles aos que pasan –incluíndo os seus moradores– un
importante tributo como taxa de tránsito. Igual que nós
facemos cos peixes, eles preparan engados para os barcos
cuns grandes anzois imantados. Así que estes baten contra as naves, crávanlles uns arpóns e conseguen levalos a
porto, por moito que se resistan.

361 N. do A. O papa bautizou o estandarte dos italianos e os españois
en Flandres, e chamoulle Margarida, que máis tarde venceu o Demo
(Moresin., De orig. relig. Pap.)

N. do T. Alusión ao conflito entre o Imperio Español e as súas provincias dos Países Baixos. Entre 1559 e 1567 foi gobernadora dese territorio Margarida de Parma (Oudenaarde, 1522-Nápoles, 1586), que en
1567 non foi quen de controlar unha importante sublevación. Segundo
parece, o papa Pío V (Bosco, 1504-Roma, 1572; papa dende 1566), bendiciu unha moeda coa efixie de Filipe II, dándolle así o seu apoio ao
monarca español, católico, no conflito bélico contra os protestantes de
Flandres (non está claro que bendicise tamén o estandarte das tropas,
como di Hall). A denominación de «Margarida» cumpría unha dobre
función: por unha banda, era un xesto cara a Margarida de Parma; pola
outra, unha homenaxe a Margarida de Antioquía (século II-III), santa
e mártir cristiá, a quen se atribuía a loita vitoriosa contra un dragón.
A cita da obra de Moresinus (ou Morison; ver nota 274) é da p. 24 da
edición mencionada.
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Raro é ver unha casa ou unha barca naquelas illas,
que son moi pantanosas, ou no curso do ancho río362 .
Débese, en parte, a que prefiren establecer as súas goridas
entre as canaveiras (crecen alí unhas máis altas ca as das
Indias, e non menos rechas); e, en parte, a que viven moi
preto dos moronios, cos que adoitan aliarse, pois estes
prefiren nadar a navegar: ambos os pobos son destros en
empregar os seus brazos como remos, de tal forma que
pasan a metade da vida na auga, como adoita dicirse
dos crocodilos, e atrévense a competir en velocidade cos
máis rápidos remos. Para os mariñeiros, resultan máis
temibles ca os piratas dos barcos: de súpeto, aparecen
perseguindo unha nave e conseguen parala abeirándoselle
coma rémoras; unha vez detida, fúranlle o casco para que
se afunda na auga ou envórcana e escachízana contra os
escollos.

362 N. do A. Como acontecía cos piratas exipcios, segundo conta Heliodoro (lib. 1).

N. do T. Heliodoro de Emesa (século III ou IV) foi un escritor grego,
autor dunha novela citada como Aethiopica («Unha novela de Etiopía»)
ou Theagenes et Chariclea («Teáxenes e Cariclea»), redescuberta e apreciada en Europa Occidental dende o Renacemento. O trazo dos piratas
exipcios comentado por Hall atópase, en efecto, nos capítulos 5 e 6 do
libro I, intitulado «Os bandidos de Exipto».
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Capítulo IV
Como entrei eu alá. As Harpías

Sorprenderase o lector ao saber como me deixaron entrar
naquela terra e me permitiron quedar. E non crerá como
alguén con bo xuízo ousou entrar en relacións cun pobo
tan salvaxe e deu tornado san e salvo. Pero debe ter en
conta que aquel país ten o costume, que se respecta con
toda solemnidade, de celebrar cada cincuenta anos un xubileu de forma conxunta con Moronia Pía. Durante ese
tempo declárase unha tregua con todas as nacións e pobos do mundo enteiro, e está vedado, mesmo para o máis
ávido dos garduños, perturbar a paz pública e a privada. Acoden aló entón moitos visitantes, que lles regalan
aos indíxenas o que traen consigo en troco de nada. Xa
que logo, concluín que un só ano de paz lles resulta máis
lucrativo ca catro de liortas. Eu tiven a sorte de arribar
nun deses anos sagrados, e percorrín o país con outros
compañeiros de viaxe.
O maior perigo que nos ameazaba era o das harpías,
coas que non foi posible, evidentemente, asinar tratado
de paz ningún. Segundo di a lenda, estas –non sei se chamarlles aves ou demos– foron espantadas polos fillos de
Bóreas363 e asentáronse naquela terra. Fan os niños con
363 Para

as harpías, ver nota 270.
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trabes que colocan atravesadas na copa das máis rexas
aciñeiras. A súa faciana lembra un moucho, e o lombo
e mais a forma do corpo, unha avestruz; as plumas, un
porco espiño; e o bico e as unllas, unha aguia. Ao ollalas
víñame á mente o que o Pseudoaristóteles364 escribiu sobre as aves nwnÔmoic365 , que voaban sempre en círculo na
illa de Diomedes, e que trataban ben só os gregos e acosaban o resto da xente. O mesmo fixeron aquelas grandes
rapaces connosco e cos viaxeiros todos, porque cos indíxenas se portaron amablemente, coma se os coñecesen a
fondo, e non lles causaron dano; pola contra, a nós atacáronnos con furia. Aquel que camiña sen compaña por
aqueles desertos lugares do bosque Butinio é arrebatado
polas súas gadoupas e esnaquizado. E un grupo de viaxeiros tampouco non estará seguro neses lugares se non
aluga unha partida de larcinios como protección.

364 N. do A. Liber de Mirabilibus. Ao revés facía o can cuxo epitafio
se pode ver nunha casa de campo de Latrai ai ladri, e agli amanti tacqui
etc.

N. do T. A anécdota comentada por Hall atópase no capítulo 79 do
Liber de mirabilibus auscultationibus (ver nota 40), onde se fala duns
paxaros que agredían a todos os visitantes da chamada «illa de Diomedes» (unha das illas Tremiti, no mar Adriático). A explicación que se dá
é que se trataba dos compañeiros do heroe grego Diomedes: ao volver
da guerra de Troia, arribaron alí e foron transformados en paxaros (de
feito, hoxe chamamos «diomedeídeos» á familia de aves dos albatros).
Por outra banda, o epitafio italiano pode traducirse así: «Ladreilles aos
ladróns e cos namorados calei».
365 Léase «anonímois». Significa «sen nome».
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Capítulo V
O val Buxietto366 ; costumes dos fenacios; a cidade de
Furto-francheça; Bolsecio

Torno agora ao val Buxietto, no extremo de Larcinia,
aínda que é unha terra que pertence a ambas as dúas
provincias. O río Mnemón discorre polo medio da chaira,
dividíndoa en dúas partes iguais, fornecendo os fenacios
de lugares moi axeitados para os seus fortíns defensivos.
Se non me equivoco, vin alí uns restos históricos descritos
por Heródoto e Plinio, pero apenas eran xa visibles.
Mercurio Franco-Belga367 mandou construír na zona
unha residencia de moito boato. A pouca distancia, certo cardeal, historiador el, botou os extensos alicerces dun
maxestoso castelo368 . Des que España ocupou as veciñas
Indias, os xesuítas, como son os polupragmatik¸tatoi369
dos mortais, viñeron visitar estas terras, co amable permiso dos fenacios; e, posto que estaba abandonada debi366 N.

do A. Terra de impostores.
Mercurius Gallobelgicus foi un xornal semestral de certa sona en
Europa na época de Hall. Publicábase en latín e apareceu por primeira
vez na cidade alemá de Colonia en 1592. Estaba dirixido polo holandés Michael ab Isselt (c. 1530-1597), que asinaba co pseudónimo D. M.
Jansonius.
368 Refírese ao cardeal Cesare Baronio (ver nota 243).
369 Léase «polipragmatikótatoi». Hall xoga aquí co dobre sentido, pois
tanto quere dicir «os máis dilixentes» como «os máis entremetidos».
367 O
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do ás frecuentes incursións dos larcinios, tamén lles deron
licenza para se asentar alí.
Hai multitude de escolas de astrólogos, oficio que os fenacios acostuman promover por riba de todos os demais,
coa curiosa excepción dos poetas e os xuristas. Eu mesmo
(para que negalo?) aluguei unha casa naquel val, onde
coma se fose un certeiro adiviño, ousei escribir unha correcta profecía sobre a nosa época370 .
Con moita diferenza, os máis civilizados de entre os
larcinios son os fenacios ou, polo menos, practican a
crueldade con maior discreción, pois o que os larcinios
fan sen agocharse e á luz pública, os fenacios fano na súa
casa e sen testemuñas. Por outra banda, sométense ás
leis e ao goberno do Príncipe de Ouro371 (ese é o título
que lle dan ao seu rei).
Furto-francheça, a bisbarra máis próxima ao val Buxietto, é a mellor parte de toda Lavernia, ou, digamos,
a menos mala. Os seus moradores descansan de día e dedícanse aos seus negocios pola noite. Débese a que abominan o Sol por consideralo unha fonte de luz nociva
para os mortais; pero veneran a Lúa como a máis benigna de todos os astros do ceo. As árbores son de natureza
tan viscosa que todos cantos paxaros se pousan nas súas
pólas quedan pegados decontado, quedando a mercé dos
viandantes.
O maior centro comercial da provincia, que ademais
é moi concorrido, chámase Bolsecio372 ; os seus dous
370 Probablemente se refira a The Kings Prophecie: or Weeping Joy
(«A profecía sobre o Rei: ou Bágoas de alegría»), un poema encomiástico
que Hall escribiu en 1603 con ocasión da coroación do rei Xacobe I de
Inglaterra. Nel vaticinaba un retorno á Idade de Ouro coa chegada ao
trono do novo rei.
371 Alusión ao Xeneral da Compañía de Xesús, a quen se lle supoñía
unha grande influencia dentro da Igrexa Católica.
372 N. do A. Cidade de rateiros.
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barrios, Palacio e Fripperia, teñen máis rúas ca calquera
das cidades que vin. A actividade propia de Palacio
son os preitos legais, e a de Fripperia as transaccións
comerciais. Por certo, non hai rexión baixo o ceo tan
fecunda en avogados coma esta: se non hai preitos,
seméntanos, coma aquel personaxe de Plauto373 . Hai
tantos letrados como persoas acolle a nosa pequena
abadía de Westminster. Malia que decotío xorden novos
preitos, a cantidade deberá diminuír no futuro, segundo
opinan os que se teñen por linces dos asuntos públicos:
en efecto, se a base de preitear a provincia acaba dividida –o que xa case sucede–, por forza han quedar sen
clientes. Xa que logo, atacaranse entre si e, enfrontados,
devolveranlle ao pobo as ganancias adquiridas con malas
artes, dando pé aos seus descendentes para exercer este
oficio dun modo máis lucrativo.
Os servos visten sempre roupa dÐqrouc374 , como sinal
de que os seus amos están perfectamente preparados para
representar calquera das dúas partes nunha causa. As
fontes de preitos son a abundancia de prestamistas e o
río Ruzio, de augas veloces: ou ben forma un salto de auga
ao seu paso polas illas Strofades375 , arrastrando grandes
cantidades de terra dunha a outra illa (ou mesmo a unha
terceira); ou ben abúrrese da súa nai e busca un novo
leito, arrincándolles as súas leiras de toda a vida a uns
cobizosos propietarios (ou entregándolles outras novas).
A meirande parte dos indíxenas, ao xeito da poboación dos Alpes, sofre dun tipo de tumoración que os
373 N.

do A. No Poenulus de Plauto.

N. do T. Nas liñas 586-587 desa comedia plautina, o personaxe de
Milfión di algo moi semellante.
374 Léase «díkhrus». Significa «de dúas cores».
375 Son dúas pequenas illas dentro do arquipélago das Xonias. Segundo
a mitoloxía, alí moraban as Harpías.
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médicos locais chaman «arxiranque»376 , unha enfermidade tan común que ninguén se preocupa de sandar nin
de agochar a zona afectada. E non sei que secreta virtude
ten a pel daquela xente, pero atrae a prata máis ca os
imáns ao ferro, e retena coa mesma enerxía.
Friperia está dotada de toda clase de artesáns, pero
non hai alí ningunha tenda: cadaquén expón, berrándolles aos transeúntes, o seu oficio e mercadorías; cando
atopan un posible comprador, lévano a un aparte para
lles amosar as loas que proclamaran. Un saca un colar de
cobre, chapado de ouro377 , e xura que nin o Texo nin as
minas das Indias producen un ouro máis auténtico; outro
amosa unha chisca de almiscre, do que emana unha agra376 N.

do A. A enfermidade de Demóstenes; en latín, argentangina.

N. do T. Demóstenes (Atenas, 384-Calauria, 322 AEC) está considerado o máis grande orador grego da Antigüidade. Na biografía que
sobre el escribiu Plutarco (Vidas paralelas, «Demóstenes», 25, 6), cóntase que no ano 324 o tesoureiro de Alexandre Magno, Harpalo, buscou
refuxio en Atenas por problemas co seu rei. Chegou á cidade cargado de riquezas, coas que quería comprar o apoio de persoas influentes
para que falasen na Asemblea a favor de concederlle asilo político. Demóstenes opoñíase a esta manobra, porque temía que iso empurrase a
Atenas a unha guerra con Macedonia. Pero Harpalo decidiu subornar
a Demóstenes cunha boa cantidade de prata. Así, cando chegou o día
do debate, Demóstenes presentouse na Asemblea coa gorxa envolta en
vendaxes, querendo indicar que padecía de anxinas e non podía falar.
Entre os asistentes comentouse que Demóstenes non tiña unhas anxinas correntes (en grego, svungqhc; «sinánkhes»), senón, nun xogo de
palabras intraducible, unhas «anxinas causadas pola prata» (en grego,
rgurngqhc; «arguiránkhes»: o «arxiranque» que propoñemos na tradución). Hall asimila esta inflamación á enfermidade do bocio que, por
aquel tempo, afectaba a gran parte da poboación dos vales alpinos.
377 N. do A. Claveus, Chrysopoeiae..., libro 1.
N. do T. Gaston DuClo, tamén coñecido como Gaston Claveus, foi
un alquimista francés que viviu entre os séculos XVI-XVII, autor de
Apologia chrysopoeiae et argyropoeiae («Defensa da fabricación de ouro
e prata»). A referencia é unha sátira contra a alquimia, porque se DuClo
defende na súa obra a posibilidade de transformar calquera metal en
outro ou prata, Hall fai que os comerciantes de Fripperia vendan como
de ouro pezas que só teñen ese metal no exterior.
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dable fragrancia; outro ofrece unhas perlas enormes e de
gran pureza, que non se poden distinguir das auténticas
e orixinais en brillo, lisura, tamaño, redondez, nin peso
(estas son as calidades que deben ter as perlas, de acordo con Plinio378 ), e mesmo exhibe as conchas nas que se
formaron esas gotas compactadas. Non faltan tampouco
scarpellini, que presentan todo tipo de pedras preciosas:
diamantes de Chipre, hefestita de Corinto379 , ágatas de
Sicilia, galactita do Nilo, asbesto de Arabia, peanites e
alabandina de Macedonia, berilos da India, acibeches das
Illas Británicas, etites de Persia, calcedonia de África,
esmeralda de Escitia, cornalina de Alemaña, crisólito de
Etiopía e carbúnculo de Libia.
Tocante aos boticarios, hainos a eito; enganan a xente
con mañas diversas, mesturando produtos e cambiándoos
de frasco; tantos estrataxemas coñecen que non abondaría un groso volume para enumeralos. Aínda agora non
podo deixar de admirar e envexarlles o feito de que
non haxa modo de descubrir como adulteran e amañan
as súas mercadorías. Non teñen medo de se someter
a proba ningunha, catar a do lume. Iso si: se chega a
descubrirse algunha estafa, o castigo é severo. Mais xa se
ocupan eles de que tal cousa non aconteza: todos os días
demudan o rostro, cambian de roupa, de fala e de oficio
a fin de que non sirva de nada queixarse hoxe dun calote
de onte.
Nun arrabalde hai unha escola pública de considerable sona. A mocidade recibe formación no seu saber, que
378 Plinio,

Historia Natural, IX, 56, 112.
xema é mencionada por Plinio (Historia Natural, XXXVII,
166). De acordo con el, é unha pedra mariña da cor do lume e, ten a
propiedade de devolver a imaxe reflectida; con todo, aínda hoxe non está
identificada con seguridade.
379 Esta
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é a Spaxiria 380 (descúlpenme os químicos, ou censúrense a si mesmos por dar o nome dunha arte deshonesta
a unha que merece todas as loas). En lugar do Corán
estudan unha vella historia de Mercurio, nada coñecida
no noso mundo. Conta que o deus de Cilene381 , cando
rapaz, tivo a habelencia de lle roubar o tridente a Neptuno, a espada a Marte, o arco e mais a alxaba a Apolo,
as tenaces a Vulcano, e o cinto a Venus. E puido deixar a
Xúpiter sen o seu raio, kajper ân t¬ gasvtrÈ âkmelet s382
vac tn kleptinn
. Ademais, a escola fornece todo tipo
de argucias para roubar e enganar; ensínalle ao aprendiz as posibles formas de forzar unha pechadura, facer
saltar unha caravilla, avantar con sixilo, introducir nun
cofre pechado un fío impregnado dunha substancia viscosa, coller moedas dunha bolsa sen que o propietario se
decate, negar calquera feito baixo xuramento, con convicción e sen arrubiarse, e mil técnicas da mesma condición,
cuxos profundos segredos eu non quixen coñecer.
Os pousadeiros todos son tan fementidos que os hóspedes non se atreven a agochar o ouro que levan nin
debaixo da almofada, e tampouco depositalo en sacos ou
cofres, por moi forrados de ferro que estean. Pola contra,
e igual que, segundo temos entendido, fixeron os xudeus
380 Volve de novo Hall a Paracelso, pois esta é unha das palabras creadas
polo médico e químico suízo. É un composto das palabras gregas svpw
(«retirar», «extraer») e guric («unión», «reunión»). O sentido conxunto
é «extraer os elementos das unións», «descompoñer», coa idea de separar
as partes puras das impuras. Hall dálle aquí á idea un ton paródico, pois
os ladróns tamén «retiran» cousas.
381 Montaña do Peloponeso onde, segundo a tradición, naceu o deus
grego Hermes.
382 N. do A. Luciano.

N. do T. O que conta Hall recóllese nos Diálogos dos deuses de
Luciano de Samosata (XI, 1-3). A frase grega lese «kazáper en te gastrí
ekmeletésas ten kleptinén», e significa «coma se estivese practicando o
roubo xa no ventre da súa nai».
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nunha ocasión na que sufriron un asedio383 , escóndeno
no estómago cando van durmir para recuperalo á mañá
seguinte.
Nas vilas apenas se ve a ninguén, agás albaneis,
alfaiates e se cadra algúns quiromantes.

383 N.

do A. Xosefo, no Bellum Iudaicum.

N. do T. Flavio Xosefo (Xerusalén, 37-Roma, 100) foi un historiador
xudeu, autor, entre outras obras, do Bellum Iudaicum ou Historia da
Guerra Xudía, que conta a historia do pobo xudeu desde mediados do
século II AEC até o ano 73. No ano 70, Xerusalén foi sometida a asedio
polos romanos, e estes prometeron a quen abandonasen a cidade que
lles respectarían a vida e lles permitirían asentarse noutro lugar. Algúns
aceptaron, e enguliron pequenas pezas de ouro para que os romanos,
cando os rexistrasen, non llelas confiscasen. Así, unha vez expulsadas
polas feces, poderíanas empregar para refacer a súa vida. Mais cando
os romanos descubriron o engano, abríronlles o ventre a todos os que se
entregaron. A historia cóntase no libro V da mencionada obra (421-422,
435, 520-522).
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Capítulo VI
A provincia de Plaxia

Cara ao occidente pódese ver o vastísimo territorio de
Plaxia, na que o outeiro Escapulio384 pendura sobre a
cidade de Rigattiera, que non é nova, pero foi renovada
en datas recentes. Un estudoso atento non deixará de
atopar alí vestixios dunha grande antigüidade, sobre todo
no que compete á poesía. De feito, eu vin unha rocha
na que estaban inscritos uns versos homéricos385 , pero
384 N. do A. Logo de roubarlle o seu Lexicon a Estienne, Scapula proclamou: «Sosteño que o meu Lexicon é novo».

N. do T. Henri Estienne, ou Henricus Stephanus (París, c. 1528Lyon, 1598), foi un impresor e filólogo clásico francés que publicou un
gran dicionario de grego antigo en 1572 (Thesaurus graecae linguae),
en catro volumes (cun suplemento de dous volumes un ano despois).
Iohannes Scapula (c. 1540-1600) traballaba como corrector na imprenta
de Estienne, e en 1579 publicou un dicionario abreviado e a menor prezo
(Lexicon graecolatinum novum), afirmando no prólogo que a súa obra
era orixinal.
385 N. do A. Homero altera este verso de Orfeo, como di Xustino no seu
Protrepticum ad gentes.
N. do T. Léase «Ménin áeide theá Deméteros aglaokárpou - Orf.».
Tradúcese: «Canta, deusa, a ira da frutífera Deméter - Orfeo». O orfismo
era, na Antigüidade, un conxunto de crenzas relacionadas, entre outros
ritos, cos dedicados a Dionisos. A súa figura central era Orfeo, o mítico
poeta cuxa música non tiña comparanza. Existiu gran cantidade de literatura órfica (teogonías e himnos na honra de Dionisos, sobre todo), e
moitos estudosos antigos pensaban que algúns versos de Homero estaban
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atribuídos a outro autor, cousa que me pareceu indigna.
Entre eles figuraba o seguinte:
M¨nin eide je Dhm teroc glaokrpou

–

>Orf.

-

>Orf.

E, ao dereito:
<Wc oÎ kÔnteron ªn kaÈ ûÐgion llo gunaikìc
<Wc ndrÀn gene,  màn fÔei  d’ polìgei

-

OÚon dà trèfei ërnoc nr ârijhlàc âlaÐhc
Qìrú ân oÊopìlú...

- Hom., Il.,

386
387

MoÔsvaioc

-

389

>Orf.

388

r

Atopei tamén moitos versos de Marón390 que, do mesmo xeito, poden proceder de Homero e Hesíodo, e non sei
influídos por ela. Precisamente, Xustino, coñecido como Xustino Mártir
(século II), foi un apoloxista cristián que escribiu a obra mencionada
por Hall, máis coñecida como Cohortatio ad Graecos («Exhortación aos
gregos»); no seu capítulo XVII expón a hipótese de que Homero imitou
este verso para comezar a Ilíada («Canta, deusa, a cólera de Aquiles,
fillo de Peleo»).
386 N. do A. Homero: <Wc o×k aÊnìteron ªn kaÈ ûÐgion llo gunaikìc.
N. do T. A frase grega do texto principal lese: «Hos u kínteron en
kai ríguion álo guinaikós», e significa «Pois nada hai máis desvergoñado
nin molesto ca unha muller». Á súa vez, o verso homérico citado na nota
(Odisea, QI, 427), lese «Hos uk ainóteron en kai ríguion álo guinaikós»,
e significa «Pois nada hai máis terrible nin molesto ca unha muller».
387 N. do A. Tomado dun himno sobre a morte de Dionisos.
N. do T. O verso lese «Hos andrón gueneé, he men fíei, he dapológuei», e significa «Así son as xeracións humanas: unha nace, outra
morre» (ver nota seguinte).
388 N. do A. Theodorus Canterus (Var. lect., 2, 3) cita estes dous versos
entre os roubos que fai Homero. Pero é inxusto, porque Homero imita a
Orfeo e Museo, pero non os saquea.
N. do T. O verso lese «Óion de tréfei érnos anér erithelés eláies,
e tradúcese: «Igual que un home coida o vizoso rebento dunha oliveira» (Ilíada, XVII, 53). Hall cita o crítico holandés Theodorus Canterus,
ou Dirk Canter (1545-1617), quen na pasaxe citada da súa obra Variae
lectiones atribúe a Orfeo e ao poeta ateniense Museo (se cadra un personaxe de lenda) cadanseus versos, que son lixeiramente diferentes, e que,
segundo el, Homero adaptou.
389 O verso lese «Khóro en oiopólo...» e significa «Nun lugar retirado...»
(Ilíada, XVII, 54). É a continuación do verso anterior.
390 Virxilio (Publio Virxilio Marón; ver nota 55).
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cantas páxinas de Petrarca que supostamente son orixinais de certo poeta toscano391 .
Logo desta terra aparece, polo sur, Arrebatia, unha
planicie desigual e chea de gasto. Unha morea de pedras
caídas dá fe de que alí, xacando, estivo Troia: disque a
destruíron os seus devanceiros con fin de, unindo os seus
moitos barrios, cuxos vestixios e pirámides aínda existen,
erguer dúas cidades espléndidas: Padronila e Xerosulén.
Naquela terra, onde antes había templos e rúas, agora
dominan os campos e cortellos. E o violento curso do
Ruzio non perdoa nin un só predio: as súas desapiadadas
augas arríncanos para levalos até Plaxia ou Cobiza.

391 Segundo a crítica, hai certos ecos de Dante Alighieri (Florencia,
1265-Rávena, 1321) no Cancioneiro de Francesco Petrarca (Arezzo,
1304-Padua, 1374).
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Capítulo VII
Cobiza392

A provincia de Cobiza está habitada por xentes monstruosas, das que Münster e Mandeville393 dixeron que teñen cara de porco. Coma os cuadrúpedes, andan sempre
a catro patas, para non pasar sen recoller do chan todo
aquilo que pague a pena, e xamais erguen o ollar cara
ao ceo. Canto á súa voz, gruñen pero non falan. Alí só
viven anciáns, pois os demais nativos pasan a flor da vida
no bosque Butinio (se son máis afoutos) ou na escola de
Bolsecio (se son máis estudosos). Non hai máis ca artesáns metalúrxicos, labregos e comerciantes. Case sempre
comen terra, como disque fai o lobo antes de atacar, e
tamén o raposo famento. Con todo, hai quen vive, e rexo
coma un buxo, só de contemplar os metais. Case nunca
dormen; velaí o único trazo do león que posúen. Teñen
unha fe moi supersticiosa na súa divindade, que chaman
deus Chrisio394 : nunca repousan nin se deitan antes de
mirar para el e adoralo.
392 N.

do A. Terra da avaricia.
aos libros Itineraria («Viaxes») –que circulou na Europa
do século XIV baixo o nome de Jean de Mandeville (Liexa, ?-1372)–,
e Cosmographia generalis de Sebastian Münster (ver nota 285). Pero
ningún dos dous menciona ningún pobo do mundo con tal característica.
394 N. do A. QrÔsvioc Jeìc.
393 Refírese

N. o T. Léase «khrísios theós». Significa «Deus de Ouro».
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Entre as súas cidades, vin a de Escrofiola (que imbraba e, para dicilo cunha palabra de Catón, era «cloacal»395 ), Cogliera, Serrara e Caja. Non puiden cumprir o
meu desexo de visitar esta última, pois os seus habitantes
levan a chave da cidade canda si co fin de lles impedir
a entrada aos viaxeiros. Os demais viven espallados polas vilas Porciglias, contentándose cos cortellos que teñen
por casas.
Estas foron as xentes, os costumes e as cidades que
eu vin, dos que rin e que me deixaron abraiado. Crebado
polas fatigas de tan longa viaxe, tornei á miña patria ao
cabo de trinta anos.
Un viaxeiro, outrora universitario.

395 N.

do A. En Festo.

N. do T. Sexto Pompeio Festo foi un gramático romano do século
II, que fixo un resumo da monumental obra de Marco Verrio Flaco (c.
55 AEC-20) De significatione verborum («Sobre o significado das palabras»). Na páxina 42 da edición de Emil Thewrewk von Ponor (1889),
Festo recolle a palabra cloacale, e atribúella ao político e escritor romano
Marco Porcio Catón (Tusculum, 234-Roma, 149 AEC), máis coñecido
como Catón o Vello ou Catón o Censor.
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