
    O  LOBO  DA  XENTE 

 Esto pasou en Sobrada, e era polo outono, no tempo da apaña das 

castañas. Anxo, un mozo forte e Valente que aínda non entrara en quintas, estaba 

nun souto próximo ao río Cabalar atendendo ao sequeiro e limpando a folla. Un seu 

veciño que pasaba pola verea da cabeceira do souto, berroulle: 

            - Anxo! Seica estás a secar as castañas? 

 - Estou. 

 - Pois recóllete axiña, e tranca ben a porta, non sexa o demo que che veña 

por aquí o lobo da xente. 

 Anxo ben sabía que desde un tempo para acó pasaran por alí desgrazas 

espantosas que comezaran cando desapareceran, sen deixar rastro, varios nenos 

que andaban co gando no monte; mesmo tampouco se sabía qué fora daqueloutro 

meniño que faltou cando estaba, posto á raiola, deitado no rolo diante da porta da 

súa casa. De ningún había rastro nin sinal. 

 Logo foi cando apareceu no camiño real o corpo medio comido e 

esnaquizado dun viaxeiro forasteiro. Uns días despois desto atoparon outro corpo, 

este dunha costureira que andaba cosendo por aquelas aldeas; e á semana 

seguinte do da costureira, atoparon tamén o corpo morto do criado da casa de 

Mata. E aínda se deron máis casos desgraciados que ninguén sabía explicar. 

 Toda a xente da bisbarra andaba co medo metido no corpo. Había opinións, 

claro que si. Así, había quen dicía, tendo en conta as mordeduras que apareceran 

nos corpos dos defuntos, que era cousa dun lobo que se afixera a comer carne 

humana, pois, seica, é máis doce ca ninguna outra carne e, ao parecer, o animal 

que a proba xa non pode pasar sen ela. 

 Outros, que xulgaban ao agresor animal intelixente, pensaban que eran 

crimes dun facinoroso; se cadra dun home do unto. Os máis, a maioría, crían que 

toda aquela maldade só podía ser obra dalgún humano que se volvera lobo; ou 

sexa, dun lobishome. Había viaxeiros que aseguraban ter visto un lobo grande, ou 

as pegadas enormes que deixaba polas lamas dos camiños; e mesmo houbo quen 

dixo terlle apuntado coa escopeta pero que os tiros facíanlle o mesmo daño ca 

unha cuspiñada. 

 Xa contra a noite, Anxo meteuse no sequeiro, pechou ben a porta de fóra e 

aínda, para máis seguranza, asegurouna con dúas trancas e tomou outras 

precaucións coma poñer o machado no banco da lareira, non moi lonxe da súa 

man. Despois botou uns guizos nas brasas para avivecelas e achegou máis leña ao 

lume. De cear sacou un pouco touciño que puxo sobre unha rebanda de pan e foino 

levando á boca en tacos cortados coa navalla. 

 



 Acabada a cea, engaiolado coa mirada posta nas lapas do lume, deixouse 

arrolar polo sono. E non sabía se era soño ou non un ruxerruxe, un rabuñar que 

sentiu na porta do sequeiro. Espeliuse de contado e puxo a orella á espreita. Un 

tempo sen ruídos fíxolle pensar que todo fora un pesadelo causado polo medo. 

Pero non era tal; de seguidiña volveron as gaduñadas, máis e máis fortes, 

seguidas, ata que as táboas da porta ecomezaron a empenar. Unha das táboas 

cedeu, dobrou e fendeu, e deixou á vista unha pata dianteira de lobo, negra e 

grande, peluda, descomunal. 

Anxo só tiña un lugar plara se agachar e alí foi. Agatuñou pola parede e escondeuse 

no canizo, entre as castañas, e desde alí, cagado de medo, puido ver todo o que 

pasou despois. 

 Tras da porta, víao ben pola fenda que lle fixera a fera, estaba un lobo 

inmenso, co fociño longo e cos dentes grandes e brancos, negro coma un petróleo. 

Doutra cacheirada do animal a porta cedeu enteira e polo burato entrou un lobo 

peludo, grande coma un cabalo. Anxo, quee xa tiña visto o lobo de preto, nunca 

outro vira coma aquel. 

 Mentres Anxo se coidaba de non facer un movemento, mesmo evitando 

respirar, miraba abraiado desde o canizo todo o que facía aquel lobo. 

 E o lobo, coma se fose unha persoa, achegouse ao lume, cheirou o banco, a 

machada e a navalla e deixouse estar quedo, alasando profundamente. Despois, 

Anxo non daba creto ao que vía, o lobo espiuse do pelello e quedou en coiros o 

corpo dunha moza de pel branca, co cabelo solto e longo ata a cintura. Aquel lobo 

tiña debaixo da pel de lobo o corpo dunha muller moi fermosa que sentou no banco 

de a carón do lume. Era un lobo da xente, unha muller transformada en lobo, quen 

sabe se porque nacera sétima filla sen irmán varón ou se o pai ou a nai lle botaran 

unha maldición, un fadairo. 

 O caso é que aquela moza sentou no banco e púxose a chorar 

amargamente. 

 Que podía facer Anxo? Un fadairo só se pode rachar cando compre o tempo 

que dura a maldición, cando se lle fai sangue ao malfadado ou... Coma un alustre 

veulle ao mozo unha boa idea á cabeza; colleu un varal de varear as castañas que 

estaba alí mesmo no canizo, e coa punta, desde onde estaba, foi arrastrando a 

pelica de lobo que deixar tirada a moza e botouna no lume. Nada máis comezar a 

arder o pelello, a moza sentiu a dor: 

 - Ai, miña pel, váleme! 

 A pelica revolvíase para escapar do lume, pero Anxo mantívose firme téndoa 

coa vara ata que ardeu toda enteira. Entón, a moza ergue a vista cara o canizo e 

díxolle: 

 - Vente, baixa onda min! Non teñas medo, xa me libraches da fada! 



 Anxo sabía que era certo que xa non corría ningún perigo e baixou a sentar 

cabo da moza no banco. 

 - Foi miña nai –díxolle a moza- que me botou a fada. 

 - Por que? 

 - Escoita. Eu son filla de Farruco de Navea e, cando meu pai morreu, era 

aínda unha nena. Despois miña nai volveu a casar cun de San Clodio que veu vivir 

á nosa casa. Ao primeiro aquel home nin falaba comigo. Mentres eu andaba nos 

traballos, levando o gando a pacer, cociñando, mantendo os porcos e todo, eles ían 

de festa. Andaban nas romarías, veña empanada, veña viño, e a min deixábanme 

na casa. E así foi mentres fun nena, pero cando medrei, o meu padrasto quería que 

fose canda eles ás festas, mesmo cando miña nai non tiña gana de ir de festa, el 

quería que fosemos os dous. Xa se vía que non tiña moi boas intencións. Un día 

que fomos os dous por toxos ao monte quiso forzarme, e faríao se non boto man do 

fouciño. Rabeneille unha man. 

 Miña nai, en vez de escoitarme a min, púxose coma un can doente e 

botouse a min coa intención de matarme. Menos mal que me valeron as veciñas, 

que termaron dela, e aínda así botoume a maldición: “Mala filla! Loba! Mala muller, 

vaite da miña casa! Permita Deus que te volvas loba e que andes coma elas 

arrastrada polos montes! 

 O fadairo fíxome efecto de contado. Aquela mesma noite escapei para a 

casa da miña tía Fermina de Pousa, unha irmá do meu defunto pai que está viúva. 

Pero tampouco alí puiden acougar. Había algo dentro do meu corpo que me daba 

medo, moito medo. Do outro día non fun quen de comer  bocado e pola noite xa me 

decatei de que estaba posuída por unha forma superior á miña vontade. Rabuñei 

as sabas coas uñas, roínas cos dentes e, o que xa agardaba, comecei a ouvear 

coma os lobos. A maldición da miña nai tíñame dominada. 

 A miña tía, moi preocupada polo meu estado, consultou cunha sabia que lle 

dixo: 

 - Esta é a fada que lle botou a nai! Agora nin ela cha pode quitar! Botaraste 

ao monte cunha pel de lobo ata que pasen os anos da maldición, ata que alguén 

che faga sangue ou ata que che queimen a pelella no lume! Se non cha queiman, 

estea onde estea non has parar ata volver a collela! 

 Aquela mesma noite marchei da casa da miña tía e xa non volvín. Desde 

entón andei montes e camiños, cumprindo a fada, facendo mal a moitas criaturas. 

Hoxe acabouse todo, grazas a ti. Volverei a ter a vida da xente. Deus cho pague! 

 Uns meses despois, Anxo e maila moza casaron, e gozaron e viviron, foron 

felices e comeron perdices, anque a min nada me deron porque non quixeron. 

Contos fantásticos,II. Xosé Miranda. Antonio Reigosa. 


