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O HOME DO SACO 

 

 Xa pasaron máis de cincuenta anos desde que sucederon os feitos 

que quero relatar. Creo que lembro cada detalle como se fose cousa de hai 

uns días, pero de tanto me repetiren, e sobre todo de tanto me repetir eu 

mesmo que todo fora simple producto da miña fantasía infantil, acabei por 

dubidar e aceptei, para tranquilidade da miña conciencia, que aqueles 

sucesos pertencían ao mundo dos soños, onde non hai inocentes nin 

culpables. 

 Foi en xaneiro de 1946. Tiña eu daquela seis anos recén feitos e 

andaba moi inquieto por causa dun incidente ocorrido uns días atrás que me 

enchera o corpo de medo: vira o home do saco. Nin sequera a alegre festa 

dos Reis e os seus presentes puideran distraerme. Un terror enfermizo 

asaltábame intermintentemente durante as horas do día e viña turbarme o 

sono polas noites. Eu xa oíra falar antes do home do saco, e mesmo coñecía 

varias historias macabras de nenos roubados e despezados por tan terrible 

personaxe, pero sempre o sentira como algo remoto, coma os lobos e os 

aparecidos das historias que contaban os vellos a carón do lume nas noites 

de inverno. Sen embargo o home do saco non era só un personaxe de 

historias de medo, e unha noite de xaneiro de 1946 revelóuseme como un 

ser real, de carne e óso, e puiden velo cos meus propios ollos. 

 Fora o día de primeiro de ano. Pola tarde eu acompañara á miña nai a 

visitar uns medio parentes que tiñamos no Barrio de Abaixo e botaramos 

alá máis tempo do previsto. A iso das nove a miña nai decatouse do tarde 

que se fixera. Despediuse de présa, colleume pola man e saíu ás carreiras 

porque debía prepara-la cea e o meu pai era moi estricto cos horarios das 

comidas. A noite estaba escura coma noite de lobo. Atravesamos a paso 

rápido pola fonda do Mouriño e os soportais do Rato, onde xa había un 

bocado que recollera o afiador os seus trebellos, e seguimos pola de Amelia 

da Esquina cara á rúa principal, que estaba un pouco máis iluminada. Ao 

pasar pola barbería eu zafeime un momento da miña nai para ir botar unha 

ollada ás vitrinas do comercio de Mato, repletas de xoguetes nas vésperas 

dos Reis. 
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 Mamá veu atrás miña, incomodada, agarroume polo brazo e 

berroume que non podía enredar, que levaba moito apuro. Eu repliqueille 

que xa a collería polo camiño, e entón ela sinaloume co dedo unha sombra 

que descendía pola congostra da Morena e díxome con voz preocupada: “Aí 

che vén o home do saco, vamos correndo para a casa”. 

 Da negrura da ruela, no fondo da encosta, xunta o muro da tenda de 

Xesús de Trino, vin saír un home fraco cun paraugas pechado na man e a 

cabeza cuberta cun pasamontañas de motorista. A pesar da escuridade 

enxerguei nos ollos daquel sinistro personaxe un brillo criminal. Quedoume 

gravado para sempre. Botei a correr agarrado ao abrigo da miña nai e de alí 

a pouco chegamos á nosa casa, onde xa estaba meu pai agardando 

intranquilo. 

 Fora todo cousa de escasos segundos, pero deixoume tan 

fondamente impresionado que ían pasando os días e eu non daba arredado 

dos meus pensamentos a imaxe do home do saco entrevisto na penumbra. 

Polas noites, na soidade do cuarto, aparecíaseme a figura terrible daquel 

sacaúntos enxoito falándome con voz de ogro de conto e dicíndome que me 

viña buscar para levarme á casa dos terrores. 

 Así pasei unha semana horrorosa de días brevísimos e noites 

inmensas, ata que dous días despois dos Reis caeu unha enorme nevada en 

toda a bisbarra. Nas rúas abriran carreiros pola neve para daren pasado as 

persoas e os vehículos. Na escola de dona Xulia non puideran empezar as 

clases normais e só acudimos rapaces da vila, pois moitas aldeas dos 

arredores quedaran incomunicadas. Os coches de liña deixaran de circular, 

algunhas tendas pecharan as portas e todo anadaba a medio gas. 

 O día de autos, como din na xerga xudicial, foi  once de xaneiro. Eu 

estivera pola tarde escorregando na neve cuns amigos pola ladeira do 

Observatorio. A iso das cinco, que era a hora da merenda, a rapazallada 

dispersábase para irmos cada un á súa casa, e ás seis volviámonos 

encontrar na rúa ou no adro da igrexa. A min aquel día berráranme por 

chegar cos pés mollados e a cara moura do frío. Traballo me custou que me 

deixasen saír novamente. Só cando me viron ben enfundado no abrigo 

groso, con tres xerseis por baixo, a bufanda enrolada arredor do pescozo, 

nas mans as luvas de la e nos pés os zapatóns ensebados, acabaron por me 

deixar coller a miña zorra de escorregar e marchar ao encontro dos amigos. 
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 Nas casas dos demais, sen embargo, foron máis severos ca na miña e 

ningún dos outros rapaces apareceu no lugar acordado, de maneira que me 

vin completamente só polas rúas cubertas de neve, desertas e silenciosas. 

Parecía como se non houbese no mundo ninguén máis ca min. Tiven que 

facer enormes esforzos para non pensar no home do saco, pero todo estaba 

tan calado e estraño que en cada recanto axexaban sombras ameazantes. 

Así e todo, por un tempo logrei sobreporme aos meus medos e aínda tiven 

azos para botarme seis ou sete veces a esvarar pola costa do Observatorio 

abaixo ata o Tirabeque, e mais para subila outras tantas a pé turrando pola 

zorra. Ao cabo dun anaco, sen embargo, púxose a nevar intensamente e foi 

esmorecendo a claridade. Entón entroume un medo tan grande que comecei 

a tremer e decidín marchar para a casa antes de que caese a noite enteira 

sobre a vila. 

 Baixaba pola rúa principal adiante, aterecido de frío, arrastrando a 

zorra e entrando a cada pouco nos portais para me defender da copiosísima 

nevada, cando vin ó lonxe a silueta dun home con paraugas avanzando cara 

a min con paso decidido. Ao que se aproximou algo máis descubrín con 

abraio que era o home do saco en persoa. Non o personaxe que se me 

aparecía nos pesadelos, senón o home do saco auténtico, o que a miña nai 

me sinalara. Por un momento quedei entalado. O corazón batía coma se 

fose estoupar. Soltei a zorra, dei media volta e botei a correr rúa arriba 

coma un can adoecido. 

 Tiña as pernas engoumadas do frío e non daba corrido ben, e aínda 

que esvarei dúas veces, erguinme ao instante e non volvín a vista en 

ningún momento. Encamiñeime cara ao campo da Feira, onde se atopaba o 

almacén de fertilizantes da Cros. Como o meu pai era un dos socios 

propietarios, eu ía con frecuencia por aquel almacén e fixera amizade co 

mozo que o atendía, Amadeo da Groba, un mangallón que levantaba os 

sacos de mineral de tres en tres. Mentres corría cara alí lembrei que no 

despacho do almacén había unha potente estufa de queroseno, 

seguramente prendida. 

 Cando ía chegando, desde unha distancia de menos de cincuenta 

metros, pero velado pola cortina das folerpas que caían, vin o Amadeo saír 

pola porta do almacén, atravesar en tres alancadas a rúa por un dos 

carreiros abertos na neve e entrar no bar López, a onde adoitaba acudir tres 
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ou catro veces ao día para comprar cigarros ou tomar un viño, sempre en 

visitas brevísimas para non deixar o negocio desatendido. Eu, mollado e 

tiritando como ía, preferín encamiñarme cara á estufa de queroseno. 

 Entrei no almacén, quitei a bufanda e o abrigo, que estaban 

pingando, e metinme no recuncho habilitado como despacho, separado do 

resto do local cuns tabiques de madeira. Dentro soaba unha música na 

radio Marconi e ardía alegremente a estufa. Achegueime ao lume o máis 

que puiden, por ver de entrar en calor, e dispúxenme a agardar polo 

Amadeo. Aínda non levaba así un par de minutos, medio distraído coa 

compaña das cancións da radio, cando sentín uns ruídos na porta de fóra. 

Pensei que sería o Amadeo de regreso, pero ao asomar a cabeza por tras do 

tabique quedei estarrecido vendo que era o home do saco. Tiña unha figura 

máis ben pequena, e traía a cara semioculta polo pasamontañas negro, 

sobre o que aínda brillaban folerpas sen derreter. Agocheime debaixo da 

mesa do escritorio para non ser visto e esperei un tempo indefinido, 

rezando para que Amadeo volvese axiña e puidese liberarme. De súpeto 

reparei, a través do cativo ángulo de visión que me permitían os laterais da 

mesa, na espingarda de caza pendurada da parede. Lembrei que o Amadeo 

me dixera que sempre a tiña cargada por se aparecían ladróns, porque 

unha vez quixeran entrar a roubar uns homes da famosa banda da curva de 

Bergazos. 

 Debeu ser cousa de minutos, pero para min coma se fosen horas. 

Nun momento o home do saco asomou o fociño dentro do despacho, 

achegouse á estufa e curioseou no aparello de radio. Eu, encollido debaixo 

do escritorio, podía ver os seus zocos a unha cuarta da miña cara. Contiven 

o alento e fiquei quietiño coma unha pedra. Cando xa estaba acorando e a 

punto de rebentar, o home do saco deu media volta e saíu do despacho. 

Entón respirei aliviado e decidinme a abandonar o meu tobo. Tremendo xa 

non sei se de frío ou de medo, erguinme, empoleireime nun tallo, agarrei a 

espingarda, levantei o seguro, asomei o cano para fóra do portelo e sen 

pararme demasiado a facer puntería apertei o gatillo con toda a miña forza. 

A espantosa detonación e a violencia da sacudida asustáronme tanto que 

me esvarou das mans a arma, que ao bater contra o chan cuspiu un 

segundo disparo tan enxordecedor coma o primeiro. Sobrepúxenme ao 

susto vendo como o home do saco se retorcía e caía de contado entre as 
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moreas de mineral. Logo espernexou por espacio dalgúns segundos e 

despois quedou parado de vez. Eu achegueime con cautela e vin que estaba 

morto. Non podía crelo. Saín pola porta traseira do almacén e botei a correr 

pola neve cheo de alegría para dicirlle á miña nai que xa non había que ter 

medo do home do saco, porque acababa de matalo. 

 En menos de cinco minutos cheguei á miña casa. Alí encontrei o meu 

pai todo asustado, falando por teléfono, e a miña nai botando as mans á 

cabeza. Non me deixaron falar. “Agora non nos molestes. Pasou algo moi 

grave. Mataron o pai de Pedriño de Lores no almacén dos nitratos”. 

 Eu non acababa de entender nada. Pedro de Lores era un rapaz de 

Lalín de Arriba que ía comigo á escola e non me entraba na cabeza que o 

seu pai puidese ser o home do saco. Non saía da miña confusión, pero 

pouco a pouco empecei a decatarme de que acababa de facer algo 

arrepiante e resolvín non dicirlle nada a ninguén. 

 Foime moi difícil gardar silencio. Prenderon a Amadeo e, por máis que 

el negou, todo o acusaba. Moita xente pensaba que o coitado tiña que ser 

inocente, pero aparentemente non se podía facer nada por defendelo. Como 

tamén había testemuñas que me viran andar por alí máis ou menos á hora 

do suceso, fun interrogado ó respecto e acabei confesando que oíra os 

disparos e que vira o encargado do almacén cruzando a rúa cara ao bar 

López. A declaración dun neno, pensaba eu, non debía de influír moito na 

sentencia do xuíz, pero o certo é que cando me preguntaron se o vira 

atravesar a rúa por entre a neve antes ou despois dos disparos, unha forza 

irreprimible, o instinto de supervivencia, digo eu, obrigoume a mentir: 

“Creo que foi xusto despois”. 

 Durantes tres ou catro días fun incapaz de pensar noutra cousa e 

polas noites non daba acougado no sono. Cismaba coa idea de que podían 

axustizar ao coitado Amadeo no garrote vil, como disque facían , e ao cabo 

terminei por confesarlle todo á miña nai. Ela mostrouse desconfiada, pero 

ante a miña insistencia acabou créndome e falou co meu pai moi 

seriamente. Despois  telefonaron a don Caetano, o xuíz, e ao día seguinte 

acudimos ao xulgado. O xuíz mandou aos meus pais entrar con el no 

despacho e a min deixáronme agardando nunha sala. Botaron falando máis 

de dúas horas. Cando saíron de alí foi o meu pai quen me deu as ordes: 
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todo o que pasara aquel día no almacén era cousa da miña fantasía e había 

que esquecelo canto antes. 

 De alí a uns días soltaron ao Amadeo. Había, ao que parece, 

suficientes testemuñas no López que  declararon que cando se escoitaran os 

disparos xa se encontraba no café. Nos comentarios que circulaban pola vila 

e mais na prensa atribuíuselle o asasinato aos famosos ladróns da curva de 

Bergazos. Eu, con todo, seguín remoendo obsesivamente no asunto e 

durante moito tempo non fun quen de mirar cara a cara a Pedriño de Lores. 

 Nesa mesma primavera a garda civil tivo un enfrontamento a tiros 

coa banda da curva de Bergazos. Morreron varios bandidos e foron detidos 

tres ou catro. Un dos detidos confesou, libremente e sen coacción, ser autor 

da morte de Bréixemo de Lores. Por ese e outros crimes foi condenado a 

morte e executado. Entón si que empecei a convencerme de que eu non 

estivera en ningún momento no almacén de mineral o día once de xaneiro 

de 1946, e que todo o que cría lembrar non era máis ca producto da miña 

imaxinación. 
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