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VERGOÑA 

 

Esta é a pequena historia de cómo, cando neno, caeu sobre min o 

estigma da vergoña e, o peor de todo: a historia de cómo puiden por fin 

librarme dela e o que tiven que facer para conseguilo. 

Aquel marzo frío e que parecía inmóbil no calendario da cociña, a 

guerra asolaba o barrio do porto e a Estación. Houbo pedradas furtivas 

contra os cristais dunha e outra zona; e nos armarios e debaixo das camas 

dos nenos de todo o barrio as nais descubrían lamias para lanzar pedras, e 

mesmo paus con cadeas. 

Decidírase que ao día seguinte á mañá habería unha gran pelexa. O 

lugar elixido eran esta vez as vías abandonadas cerca do embarcadoiro. Alí 

quedamos en reunirnos á primeira hora, cada un armado como puidese. Eu 

levaba un tiracroios xigante que confeccionara. Tiña varios, este era o máis 

grande. Toda a noite o estiven velando, coma Ivanhoe a súa espada. 

Acordaba cada pouco, sobresaltado coma unha lebre, e mirábao alí posto, 

pendurado da cadeira onde amoreaba a roupa, ao pé da cama. 

Procurando non facer ruído nin prender a luz, busquei a tentas os 

zapatos debaixo da cama. Tiña que marchar antes de que a miña nai me 

viñese espertar para ir á escola. Vestín con solemnidade os pantalóns de 

pana, a camisa e a miña gorra de ciclista e boteime fóra da casa correndo 

en dirección ao embarcadoiro. 

Era unha mañá moi fría pero soleada. Unha desas frescas mañás da 

primavera na que os paxaros non saben qué pensar. Baixei correndo polas 

ruelas empinadas, co meu tiracroios colgando do ombro, e polo camiño non 

encontrei a ninguén. Só os homes que traballaban nas adegas facendo 

rolar bocois de viño pola beirarrúa e un zapateiro calvo que vixiaba a porta 

do comercio co seu mandil de coiro marrón posto. 

A zona do embarcadoiro estaba deserta. Alí non había nada, só silos 

para cereais e tanques de combustible baleiros e enferruxados, 

contedores, rolos de cabo enormes e pezas inservibles de buques. O aire 

que sopra do mar ten gusto salgado e agre á vez. Dicían que se partías un 

melocotón e o poñías un anaco en alto cubríase de po de ferro. 

Estaban todos. Cando cheguei, algúns daban patadas ás latas e 

outros entretíñanse facendo buratos na terra. Debiamos formar un 

simpático exército de nenos somnolentos, raquíticos ou gordos nenos 

comellóns de fazulas coloradas. Outeabamos aquel páramo de ferros e 
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cemento, buscando os nosos enimigos. Pero só nos rodeaba a desolación 

daquela estraña paisaxe industrial. 

- ¿Credes que virán moitos deles? –preguntou un dos máis 

pequenos. 

- ¡E eu que sei! A última vez viñeron polo menos cen. 

- ¿Cen? 

- Polo menos. Pero se tes medo podes largarte. 

- ¡Silencio! 

Agudizamos o oído. Escoitábase un ladrido que se achegaba. 

Ficamos mudos. 

- É un can –dixo un, rindo. 

- ¡Cala! 

Os ladridos sentíronse máis próximos e entón vímolos. 

- ¡Aí están! –berrou o vixía. 

Eu tamén os vin: eran tres ou catro veces o noso número e aínda que 

algúns levaban aínda pantalón curto, outros tiñan un aspecto fero, 

cargaban con estacas e cadeas que relucían ao sol, e un enorme can negro 

viña revolcándose ao seu arredor. Viñan camiñando lentamente desde a 

ponte do ferrocarril, dispersos. Era todo un espectáculo. Pero un 

espectáculo especialmente intenso para min: o espectáculo do medo. 

Botei a correr. En dirección contraria, naturalmente. 

Cando me dei conta, levaba máis de unha hora agachado nun vagón 

abandonado tendido no chan en silencio, en medio da escuridade. Ali 

dentro cheiraba a penso. Ao principio non sentía máis cá miña respiración. 

Alentaba nerviosamente, ata atragantarme case. Pero despois funme 

tranquilizando e empecei a percibir os ruídos do peirao que me chegaban a 

través das vellas madeiras do vagón, o ouveo da sirena, o zunido dunha 

serra mecánica afastada. 

Desde que saín do vagón estiven vagando un anaco pola zona do 

embarcadoiro. Como era un neno bastante pequeno aínda tiña ese parvo 

costume de atravesar as vías á pata coxa. Nas proximidades recollín porcas 

enferruxadas do tamaño dun puño. Aqueles carrís estaban abandonados 

desde había anos e entre as travesas abrírase paso unha herba rala para 

min inexplicable. Asubiaba, aínda que non tiña medo de estar só, e logo 

púxenme a guindar pedras contra os contedores para escoitar como 

resoaban, coma tambores ocos. Uns estivadores pasaron preto de onde eu 

estaba e saudeinos coa man. Pero non me viron, seguiron camiño cara aos 

almacéns da outra beira do embarcadoiro. 
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O ceo era agora dun gris pesado e o sol en medio das nubes era 

unha simple bóla de cobre relucente. Podíala mirar fronte a fronte, ao 

contrario que outras veces. Non me petaba volver á casa. A esas horas o 

director do colexio xa tería telefonado aos meus pais: estaríanme 

buscando por todas partes. Ademais, tampouco quería encontrarme cos 

outros. 

Ser un covarde era o peor que se podía ser neste mundo. Todos 

sabiamos iso e nin sequera eu cheguei a poñer en cuestión ese punto. 

Durante tres días ninguén me dirixíu a palabra. Todos facían coma se eu 

non estivese alí e sentín o seu desprezo cunha intensidade daquela 

descoñecida para min. Entón decidín que xamais volvería falar con 

ninguén. Non tería amigos, non xogaría nunca. Tanto me tiña. Se non tes 

amigos ninguén pode dicirche nada, ninguén te considera un miserable. Eu 

ía da casa á escola e da escola para a casa tentando de esquivar os nenos 

do barrio. Pero a vergoña perseguíame a todas partes e cargábame dun 

peso insoportable. Vergoña, vergoña, vergoña. A vergoña pode ser un 

inferno para un neno. O seu sabor é amargo de máis. 

Aínda que sempre fora consciente da miña inferioridade cría que 

había poder vivir con todas as miñas limitacións ata que chegase unha 

nova idade na que me vería liberado delas. Pero foi entón cando 

comprendín que o meu mundo era moi pequeniño. Non había nada para 

min fóra daquelas catro ou cinco rúas, da escola. Ese pequeno mundo era 

todo o que tiña e tería que vivir nel aínda durante moito, moito tempo. 

Cando o imaxinei e vin que a miña infancia aínda duraría unha eternidade, 

sentín coma un pequeno mareo e tiven que agarrarme ao tirador dunha 

porta. Nunca tivera tempo de pensalo. 

Purguei a miña culpa durante eses tres días coma un penitente, 

mentres os outros nenos xogaban entre os valados de madeira, baixaban a 

bañarse ao río ou facían expedición aos hortos. Ao cabo deses tres días 

presenteime nunha reunión que a banda tiña no descampado. 

Eu estivéraos mirando eses días xogar sen min, a certa distancia. 

Aburríame e a humillación era máis do que eu podía soportar a esa idade. 

Estaba enfurecido, disposto a librarme para sempre do estigma da 

vergoña. 

Cando cheguei todos torceron o xesto, ou eso crin ver eu. Houbo un 

silencio espeso. Un gato percorreu o descampado, aquela paisaxe lunar, e 

gabeou a un dos piares de formigón. 



 4 

O gato observábame fixamente, era o único ser vivo que me miraba 

á cara e eu sostívenlle a mirada. 

Eu entón lía a Bábel, o escritor ruso. Lembreime dese relato de 

Cabalería Vermella no que un soldado chega destinado a un destacamento 

de cosacos. Os cosacos fan burla del porque sabe ler e non é un tipo duro. 

Entón el colle o ganso dunha pobre campesiña e córtalle o pescozo dun 

sabrazo. Cando o ven os cosacos, fanlle un sitio na mesa. 

Ocorréuseme unha idea infame. Dirixín o tiracroios contra o gato que 

descansaba ao sol frío de marzo no piar de formigón. Mentres estiraba 

lentamente a goma púxoseme un nó na gorxa e todos permaneceron en 

silencio, pero sentín as súas miradas en min e non fraqueei. Friamente, sen 

dubidalo, disparei a afiada agulla metálica e o gato caeu ensanguentado ao 

cemento do chan, co corazón aínda palpexante. Todos vimos con horror ou 

fascinación os seus terribles estertores de morte. 

Así foi como me gañei o respecto dos nenos do barrio e puiden 

limpar a escura mancha de vergoña. 

Esa noite non me rifaron por volver tarde á casa. A miña nai 

esperaba por min na porta e aínda que non me bateu desexei con toda a 

miña alma que o fixese por calquera motivo. Pola noite revolvíame na 

cama coma se estivese posuído por unha febre. 

Aínda non cumprira os once anos, e, coma o soldado de Bábel, sobre 

a miña conciencia pesaba coma unha lousa ese crime inxusto, arbitrario, 

mesquiño, pero absolutamente necesario. 

 

Miguel Anxo Murado, Mércores de cinza 


