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Para Sara. E para Luis, que se lle detivo o tempo. 
Por toda esa luz que, coma un fulgor, 

deixamos ao noso paso e sempre permanece.
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—Pensa vostede que está ben furgar no pasado?
—Non sei que quere dicir con furgar; mais como po-

demos chegar a el se non escavamos un pouco? O pre-
sente ten un xeito moi duro de tripar nel.

Henry James, 
Os papeis de Aspern, 1888.

Que a nosa vida, se resulta breve, non sexa de escasa consecuencia. Que,
aínda que saibamos que só somos un suspiro no vento, non permitamos
que todos os nosos pasos se desfagan no aire. Esa era a filosofía de Arthur
Gordon, e nela se aplicaba. Había uns anos só que quedara viúvo de
Lucía. Unha muller extraordinaria que, en corenta anos de unión, lle
dera dous fillos e moitos recordos aos que se aferrar. Que ela fose espa-
ñola e el inglés enriquecera moito o seu pequeno universo de hábitos e
costumes. Arthur collera o retiro só uns meses antes da súa perda, e de
súpeto encontrábase con moito lecer e poucas ganas para desfrutalo.

Grazas ás rendas que recibía do seu variado patrimonio e de antigos
negocios inmobiliarios, Arthur vivía desafogado; decidira deixar Londres
de xeito definitivo para ir vivir coa nai en Stirling, ao sur de Escocia. Alí
deixaba crecer a súa aínda abundante cabeleira branca un pouco máis
do habitual, e sentíase máis libre, máis sosegado. Ía pescar canda o seu
irmán George e remataba a xornada ante unha fermosa cheminea cun
bo whisky na man. Que máis podía pedir?

Talvez que regresase Lucía, que ambos puidesen acariñar xuntos aquel
tempo desgastado. Mais el xa sabía que hai luces que só a morte pode
volver reunir. Quizais podería desexar que os fillos fosen máis felices,
que lles sorrise sempre a fortuna; aínda que para iso tamén pensaba que
eran eles os que debían pautar os seus propios camiños. Tras reflexionar
sobre a súa nova situación decidira aproveitar o tempo de vida que aínda
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lle quedase cun obxectivo claro: recuperar na medida do posible o pa-
trimonio familiar e todo o vinculado ao clan escocés dos Gordon, ori-
xinario dos Borders, ao sur de Escocia.

Naqueles instantes Arthur non conducía por territorio sureño, senón
polo noroeste escocés, co seu relucente e sólido Rover Jet 1 gris prata. O
vehículo, un clásico do 1950, descapotable, circulaba polas enredosas
estradas das terras altas con elegancia, coma se o concibisen para zigza-
guear entre aquelas paisaxes arrodeadas de bosques e montañas. Dirixí-
ase, emocionado, ao castelo de Huntly. A súa construción orixinal databa
do século XII, mais as reformas consecutivas ao longo das centurias eran
incontables. Pertencera aos Gordon até mediados do século XVII, no
que guerras e disturbios políticos e relixiosos remataran con algunha exe-
cución e o castelo baleiro durante décadas. O inmoble fora vendido, e
desde aquela primeira transacción pasara por moitas mans; Arthur com-
prárallo por un prezo razoable a un grupo investidor dun clan ancestral-
mente inimigo, o dos Forbes.

Transcorridas xa unhas semanas desde a adquisición, e aínda que o
estado do castelo non era deplorable, esa tarde quedara cun construtor
amigo seu e cun arquitecto de Aberdeen para ver as posibilidades de re-
habilitación. Talvez o convertería nun museo, reservando para si algún
apartamento. Os turistas pagaban cantidades desorbitadas por entrar
nos castelos escoceses, de xeito que el só tiña que buscar e analizar os
seus puntos fortes e os elementos que o diferenciasen da competencia.
Descartaba dedicalo á hostalaría, porque xa existía un hotel a só tres qui-
lómetros á outra beira do río, o Sandston; unha preciosa e enorme casa
de estilo georgiano que pertencera aos duques de Gordon até o século
XVIII, aínda que agora tamén fose propiedade dos Forbes. Este último
detalle resultaba especialmente delicado por causa daquela ancestral ini-
mizade entre as dúas familias, mais o certo era que os Gordon e os Forbes
levaban xa moitos anos sen enfrontamentos de relevancia.

Entretido con estes pensamentos e xusto antes de chegar ao castelo
de Huntly, Arthur atravesou o impoñente corredor de árbores centena-
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rias que se acomodaban a ambas beiras da estrada. Minorou a velocidade
e aparcou sen gran cerimonia sobre unha extensión de grava arrodeada
de céspede. Por uns instantes, e coma sempre lle sucedía, quedou con-
templando a propiedade, que se debuxaba máis coma un pazo ca coma
unha fortificación defensiva. Eran tres edificios, aínda que desde a súa
posición só podía ver un: era o principal e máis grande, e dispuña de
catro andares de pedra, que remataban nun enorme tellado de lousa sal-
picado de incontables chapiteis no mesmo material. A beleza do inmoble
era desde logo evocadora, e as inscricións da súa fachada moi pouco
usuais para un pazo escocés.

Arthur baixou do coche e viu como Donald Baird, o construtor, se
aproximaba a el a bo paso e cuns planos na man. Coñecíao desde había
moitos anos por outros traballos que fixeran xuntos e supuña que
Donald xa debía de estar perto da idade de coller o retiro. Non obstante,
tanto el coma o propio Arthur mantíñanse nunha boa forma envexable,
aínda que o construtor era máis corpulento e xa vira como comezaba a
rarear o seu fino cabelo louro, que cada vez se volvía máis claro.

—Querido amigo! —exclamou o home, cun amplo sorriso—, pensei
que non chegabas nunca... Menos mal que me deixaras chave —engadiu,
amosándollas, ao tempo que lle batía a man.

—Ah, xa botaches unha ollada? —replicou Arthur sen saudalo de
xeito explícito, mais coa franca afabilidade que se adiviña nos vellos ca-
maradas.

—Si... Xa estudara os planos que me enviaches ao despacho, pero é
distinto velo en directo. Por certo, corre o rumor de que queres comprar
todos os torreóns encorreados dos Gordon que queden por Escocia...
—engadiu en ton xocoso mentres ambos encamiñaban os seus pasos
cara a aquel edificio principal, que era coñecido como o pazo.

—Só os que resulten rendibles, Donald.
—Menos mal, carallo. Pensei que te estabas a volver o típico vello me-

lancólico.
Arthur riu con ganas.
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—Iso tamén.
Os dous homes camiñaron até o impresionante torreón de entrada

do pazo, que até agora ocultara os outros dous edificios, de feitura máis
modesta e de pouca altura, e que noutra época serviran de almacén, de
vivenda para o servizo e diversas utilidades. Arthur e Donald detivéronse
un momento e mantiveron unha conversa afable na que confirmaron a
boa saúde das súas familias e o interesante que podería resultar o pro-
xecto de restauración daquel vello pazo. Logo internáronse nel e ascen-
deron pola súa escaleira de caracol até o segundo andar.

O espazo aparecía diáfano, pois o anterior propietario levara os mo-
bles; a pesar de que só había pedra e enormes zócalos de madeira cu-
brindo as paredes por todas as partes, as habitacións presentábanse
acolledoras. Chegaron á withdrawing room da antiga marquesa de Gor-
don, que era un salón de pequeno tamaño, retirado, onde no século
XVIII foran recibidas as visitas máis privadas. O que máis destacaba do
espazo era unha cheminea de pedra que a ambos lados dispuña, ao
mesmo nivel, de senllos medallóns: un coa efixie do marqués e outro
coa representación da marquesa do clan. Mentres admiraban a habita-
ción, Donald non deixaba de lle dar voltas a unha dúbida que xa lle for-
mulara a Arthur no traxecto de ascenso polas escaleiras.

—Ves? Aquí!, aquí! Algo non cadra.
—Pero, Donald, que é o que non che encaixa? —dubidou Arthur,

mirando os planos que o seu amigo lle amosaba. Despois dirixiu a súa
atención para os recantos da habitación—. Se che parece que hai un es-
pazo estraño, recórdoche que estas paredes son máis grosas do normal,
e que este edificio foi reformado miles de veces, a derradeira no 1602.

—Xa vin a inscrición na entrada, graciñas —replicou o construtor,
con amable ironía—. Non, non é iso. Este edificio xa dispón de contra-
fortes dabondo aquí, aquí e acolá —indicou, marcando coa man o plano
e sinalando a continuación determinados puntos da habitación. Despois
deixou a documentación no chan e observou a parede que estaba á es-
querda da cheminea, cuberta de madeira con molduras cadradas desde
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o chan até o teito. Acto seguido foi á habitación traseira do mesmo andar
e cando regresou asentía con acenos de cabeza a un asunto que pensara
e que aínda non compartira.

—Coido que hai algo aí detrás.
Arthur alzou unha cella e despois engurrou o cello.
—Algo? Algo como que?, un pasadizo?
Donald encolleuse de ombros.
—Non o sei. Podería ser.
—Recórdoche que este é un edificio protexido, e que no Concello xa

me explicaron que teremos que dar conta de calquera modificación es-
trutural non autorizada; non podemos pórnos a facer buracos alegre-
mente para ver se hai pasadizos imaxinarios.

—Que cres —replicou Donald, concentrado e sen deixar de mirar
para a parede—, que non o sei?

Xusto naquel intre chegou James Mayne, o xove arquitecto, que até
agora non coñecía en persoa nin ao construtor nin a Arthur. Identifi-
couse, nervioso.

—Perdoen, eu... Abaixo estaba aberto e subín.
Arthur presentouse e recibiuno cun amplo sorriso; amosouse encan-

tado de que James puidese botarlles unha man con aquela idea do pasa-
dizo. Sería posible? Converteríase nunha descuberta sensacional que
atraería multitude de turistas!

O arquitecto escoitou as explicacións de Donald e inspeccionou a ha-
bitación contigua, que estaba no mesmo andar, ao outro lado da parede
onde se atopaba a cheminea e, noutro ángulo, da parede de madeira.
Despois fixou a súa atención nos planos. Cando alzou a ollada, Arthur
e Donald esperaban polos seus comentarios coma se se tratase do ditame
dun xuíz.

—É difícil confirmar as súas sospeitas, a forma do edificio é algo re-
torta nesta parte... Quizais, por unha razón de deseño que se me escapa
consideraron facer aí unha parede dun grosor meirande do necesario,
ou deron por perdido un ángulo operativamente inútil... Ou se cadra
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trátase dun simple corredor dunha estancia á outra que fose cegado por
razóns de espazo para poder ocupar con mobiliario toda a parede.

—Fillo —replicou Donald, suspirando e cruzándose de brazos—, es-
tasnos a estragar a diversión, sabes?

—Talvez sexa coma nas películas e teñamos que mover un candelabro
ou algo así —especulou Arthur cun aceno pillabán.

Donald mirou para o seu arredor e fixo unha carantoña.
—Pois estamos aviados. Aquí non hai nada. Como non sexa na che-

minea...
Os tres homes miraron uns para os outros e non demoraron nin dous

segundos en encamiñarse cara a aquela obra de arte que séculos atrás lle
dera acubillo ao lume. Se alguén entrase naquel intre na habitación sor-
prenderíase ante a estampa: un xove e esmirrado arquitecto inspeccio-
nando as zonas altas, e dous sexaxenarios facendo o propio coas baixas.
Calcaron con coidado sobre os medallóns e outros relevos, e sobre cada
unha das letras das inscricións, pois entre os medallóns e no lintel que
os cubría as expresións BYDAND e AVAND DARLY eran aínda lexibles
como marca indeleble dos Gordon.

—Que significa? —preguntou o arquitecto, estudando as palabras.
Arthur incorporouse e suspirou, aínda que foi Donald o que contestou
no seu nome.

—Que van significar, mozo! «Resistir, loitar, avanzar»... Por Deus, se
é o lema dos Gordon, os Galos do Norte... Nunca o oíras?

O mozo, algo azorado, negou movendo a cabeza dun lado para o
outro. O certo era que aquelas expresións estaban escritas nun vello dia-
lecto escocés que nin sequera era exactamente gaélico, así que dificil-
mente podería entender que mensaxe fora gravada na cheminea. A pesar
diso, Donald e Arthur miráronse con triste complicidade, porque sabían
que o sentido dos clans se diluía co peso dos séculos. Aquel «Resiste e
loita» que era bydand e o «Cara a adiante» que traducía o avand darly
non tardarían en ser esquecidos. Arthur desprazouse un par de pasos
atrás dando por infrutuosa aquela exploración da cheminea, porque es-
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