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O relatO
de

arthur GOrdOn Pym

de nantucket.

Onde Se dá cOnta dOS detalleS dun mOtín e dunha atrOz matanza

a BOrdO dO BerGantín eStadOunidenSe GramPuS, camiñO

dOS mareS dO Sur, nO meS de XuñO dO 1827.

inclúe a crónica da recOnquiSta dO BarcO a manS dOS

SuPerViVenteS; O Seu nauFraXiO e OS SeuS terriBleS

SuFrimentOS POr mOr da Fame; O Seu reScate

GrazaS á GOleta Británica Jane Guy; a
BreVe eXPedición deSta última POlO

OcéanO antárticO e maiS a Súa caPtura

e O maSacre da Súa triPulación

nun arquiPélaGO dO

ParalelO 84 de latitude Sur,

XuntO cOaS incriBleS aVenturaS e

deScuBertaS

nO remOtO Sur

que Se deriVarOn de tan terriBle deSGraza.
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PreFaciO

cando, hai uns meses, regresei aos estados unidos tras a extraordinaria
serie de aventuras nos mares do Sur e máis alá que se relatan nas pá-

xinas que seguen, quixo a casualidade que acabase coñecendo varios caba-
leiros de richmond, Virxinia, que se mostraron moi interesados por todos
os detalles das rexións que visitara e que insistían seguido en que era o meu
deber dar a coñecer publicamente o meu relato. como for, eu tiña varios
motivos para declinar o convite: algúns eran de natureza puramente privada
e só me incumbían a min, pero non así outros. unha das cuestións que me
botaban para atrás era que, como a maior parte do tempo que estivera fóra
non levara un diario, temía non ser quen de escribir de memoria unha na-
rración coa minuciosidade e a coherencia suficientes para parecer tan au-
téntica como en realidade era, evitando unicamente as naturais e inevitables
esaxeracións en que todos caemos cando relatamos sucesos tan proclives a
estimular a nosa inventiva. Outro motivo era que os acontecementos que
debía narrar eran dunha natureza tan absolutamente marabillosa que, dado
que as miñas afirmacións non poderían ser corroboradas (salvo pola teste-
muña dun único individuo, e por riba medio indio), só podía esperar cre-
dibilidade por parte dos meus familiares e dos amigos que tiveron ocasión
de descubrir, ao longo da vida, que se pode confiar na miña veracidade; o
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máis probable, porén, era que o gran público tomase a miña historia por
unha mera invención, tan descarada coma imaxinativa. con todo, unha
das principais razóns para non seguir o consello dos meus amigos era a des-
confianza nos meus dotes de escritor.

un dos cabaleiros de Virxinia que máis interese mostraron na miña his-
toria, especialmente na parte relativa ao océano antártico, foi o señor Poe,
que por aquel tempo era o director do Southern Literary Messenger, unha
revista mensual que editaba o señor omas W. White na cidade de rich-
mond. insistiume moito, canda outros compañeiros, en que redactase unha
crónica completa de todo canto vira e vivira e confiase na perspicacia e no
sentido común do público, subliñando, con razón, que, por rudimentario
que fose o libro dun punto de vista literario, as súas propias imperfeccións,
se as houber, contribuirían a que resultase máis verosímil.

malia as súas observacións, non me decidía a seguir o seu consello. máis
adiante (vendo que eu non daba o brazo a torcer), pediume permiso para
escribir, coas súas propias palabras, un relato sobre a primeira parte das
miñas aventuras, a partir do que eu lle contara, e publicalo no Southern
Messenger coma se fose unha obra de ficción. eu non tiña ningún inconve-
niente, así que accedín, coa única condición de que se omitise o meu nome
real. desa maneira, publicáronse no Messenger dous capítulos da suposta
obra de ficción (nos números de xaneiro e febreiro do 1837) e, para que
quedase claro que se trataba, en efecto, de ficción, no sumario da revista
aparecía, ao lado do título dos artigos, o nome do señor Poe.

a acollida que tivo esta manobra animoume finalmente a compilar e pu-
blicar as aventuras en cuestión; e é que descubrín que, malia a aura fantás-
tica que tan enxeñosamente envolvía as partes da miña historia que
apareceron no Messenger (sen alterar nin falsear ningún feito), o público era
remiso a consideralas ficticias, e o señor Poe recibiu varias cartas de lectores
que afirmaban estar convencidos de que eran certas. concluín, así, que a
natureza dos feitos que conformaban o meu relato era de seu proba sufi-
ciente da súa autenticidade e que, por tanto, pouco tiña que temer no que
respecta á incredulidade da xente.
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dito isto, pronto se verá canto do que segue é da miña autoría; tamén se
advertirá que non se falseou ningún feito nas primeiras páxinas, que son as
que están escritas polo señor Poe. mesmo para quen non as lese no Messen-
ger, é innecesario indicar onde remata a súa parte e onde comeza a miña,
xa que as diferenzas estilísticas axiña saltan á vista.

a. G. Pym

nova york, xullo do 1838.
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relatO de a. GOrdOn Pym

chámome arthur Gordon Pym. meu pai era un respectable comer-
ciante de efectos navais en nantucket, onde nacín. meu avó materno

era un avogado moi solicitado. Fóralle ben en todo, e especulara con accións
do edgarton new Bank, como lle chamaban daquela, con excelentes resul-
tados. Por esas e outras vías dera xuntado un capital considerable. creo que
me tiña máis cariño a min ca a ninguén no mundo, e eu contaba herdar a
maior parte das súas propiedades á súa morte. cando fixen seis anos, man-
doume á escola do vello señor ricketts, un cabaleiro cun brazo só e de xeitos
excéntricos; calquera que coñeza new Bedford ha saber ben quen é. estiven
na súa escola até os dezaseis anos, cando a deixei para ingresar na academia
do señor e. ronald, no alto do monte. alí fíxenme amigo íntimo do fillo
do señor Barnard, un patrón mercante que adoitaba navegar para a casa
lloyd & Vredenburgh. O señor Barnard é tamén moi coñecido en new
Bedford e cónstame que ten moitos parentes en edgarton. O fillo chamá-
base augustus e era case dous anos máis vello ca min. Fora cazar baleas co
pai no John donaldson e andaba sempre ás voltas coas súas aventuras no
Pacífico Sur. eu ía moitas veces á súa casa e pasaba alí o día enteiro, e ás
veces a noite. durmiamos na mesma cama, e el era capaz de me manter es-
perto case até o amencer contándome historias dos nativos da illa de tinian
e doutros lugares que visitara nas súas viaxes. aqueles contos todos acabaron
irremediablemente por me espertar a curiosidade, e foime entrando de a
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pouco unha ansia irresistible de saír ao mar. tiña eu un veleiro chamado
ariel, que custaría por volta dos setenta e cinco dólares. era de media cu-
berta, con tombadillo, e estaba aparellado coma un balandro. non lembro
a tonelaxe, pero collían dez persoas folgadamente. con aquela barca tiña-
mos por costume pintar a mona da maneira máis disparatada; cando hoxe
o penso, dáme a sensación de que estou vivo de milagre.

Vou contar unha destas aventuras a modo de introdución a un relato máis
longo e transcendental. unha noite había unha festa na casa do señor Barnard
e, contra o remate, augustus e mais eu estabamos bastante bébedos. como
era habitual nestes casos, preferín non marchar para a casa e quedar a durmir
con el. el, aparentemente, foise deitar tan tranquilo (era case a unha cando
acabara a festa), sen dar unha fala sobre o seu tema favorito. levariamos media
hora na cama e eu xa estaba para prender no sono cando se incorporou de
pronto e xurou polo máis sagrado que non había entre os cristiáns un arthur
Gordon Pym que puidese obrigalo a durmir cando sopraba unha brisa do
suroeste tan xeitosa. quedei dunha peza; non sabía que pretendía, e pensaba
que os viños e licores que tomara lle varreran o sentido. Porén, dixo con toda
a calma que, aínda que xa sabía que eu o cría borracho, estaba máis sobrio ca
nunca. que o que pasaba, engadiu, era que lle amolaba quedar na cama coma
un moulón estando tan boa noite e que estaba decidido a erguerse, vestirse e
saír facer algunha falcatruada coa barca. a min non sei que me deu, pero foi
oír aquilo e sentir un arreguizo de emoción e pracer, e de pronto a súa arrou-
tada parecíame unha das ideas máis felices e razoables do mundo. a brisa era
pouco menos ca un vendaval e ía moito frío, pois estabamos a finais de ou-
tubro. así e todo, saltei da cama practicamente en éxtase e díxenlle que eu
era tan valente coma el, que tamén me amolaba quedar na cama coma un
moulón e que estaba tan disposto a pasalo ben e facer falcatruadas coma o
máis pintado dos agustus Barnard de nantucket.

Vestímonos sen perder un instante e baixamos á barca ás carreiras. estaba
amarrada no peirao decrépito que había xunta o serradoiro de Pankey &
co., e os costados pouco menos que batían contra os madeiros sen puír.
augustus subiu a bordo e púxose a achicalo, porque a auga chegaba case
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pola metade. unha vez que acabou, izamos o foque e mais a maior, collemos
vento e fixémonos intrepidamente ao mar.

O vento, como dixen, sopraba do suroeste con forza. era unha noite moi
clara e fría. augustus collera a roda do temón, así que eu coloqueime ao pé
do mastro, na cuberta do tombadillo. navegabamos a gran velocidade, e
ningún dos dous abrira a boca desde que nos desamarraramos do peirao.
Por fin pregunteille ao meu compañeiro que rumbo tiña idea de tomar e a
que hora calculaba que estariamos de volta. el púxose a asubiar e, ao cabo
duns minutos, dixo bruscamente:

—mira, eu polo menos vou ao mar; ti podes volver para a casa, se che
presta.

cando o mirei, percibín decontado que, aínda que finxía despreocupa-
ción, estaba moi inquieto. Vino claramente á luzada da lúa: tiña o rostro
máis pálido ca o mármore e tremíalle tanto a man que apenas daba termado
da cana do temón. decateime de que algo andaba mal e alarmeime moito.
naquela época pouco sabía do manexo dun barco, e estaba completamente
á mercé das competencias náuticas do meu amigo. ademais, o vento re-
cruara de repente, xa que nos afastabamos rapidamente da terra. así e todo,
dábame vergoña mostrarme preocupado, e durante case media hora gardei
un obstinado silencio. ao final non aguantei máis e pregunteille a augustus
se non sería conveniente darmos volta. coma da outra vez, deixou pasar
case un minuto antes de responder ou dar algún sinal de que me escoitara.

—Prontiño... —dixo por fin—. hai tempo... Volvemos prontiño.
esperaba unha resposta similar, pero había algo na súa fala que me meteu

un medo espantoso. Volvino mirar con atención. tiña os labios completa-
mente lívidos, e os xeonllos tremíanlle con tal forza que parecía que apenas
se tiña en pé.

—Por amor a deus, augustus! —griteille, desta volta aterrorizado de ver-
dade—. que che pasa? que tes? que pretendes?

—que me pasa? —balbuciu, con aparente sorpresa, mentres soltaba a
cana do temón e caía de fociños no fondo da barca—. que me pasa?... e
logo?... non me pasa nada... Volvemos para a casa... n-n-non ves?
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