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Naturalmente, un manuscrito 

O 16 de agosto do 1968 foi caer nas miñas mans un libro debido á plu-
ma dun tal abade Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk, 
traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon (Aux Presses 
de l’Abbaye de la Source, Paris, 1842). O libro, provisto de indicacións 
históricas en verdade bastante pobres, aseguraba reproducir fielmente un 
manuscrito do século xiv, á súa vez atopado no mosteiro de Melk por ese 
grande erudito do século xvii a quen tanto lle debe a historia da orde be-
neditina. A lectura da douta trouvaille (para min, por tanto, a terceira 
no tempo) fixo moi agradable a miña estancia en Praga mentres esperaba 
por unha persoa querida. Seis días despois as tropas soviéticas invadían a 
desventurada cidade. Por fortuna fun quen de chegar á fronteira austría-
ca en Linz. Desde alí dirixinme a Viena, onde me reunín coa persoa que 
esperaba e xuntos remontamos o curso do Danubio. 

Nun clima mental de grande excitación lin fascinado a terrible 
historia de Adso de Melk, e tanto me deixei absorber que case a traducín 
dun tirón nuns grandes cadernos da Papéterie Joseph Gibert nos que 
tanto gusto dá escribir con pluma branda. Mentres tanto chegamos aos 
arredores de Melk, onde aínda agora se ergue a pique sobre un meandro 
do río o fermosísimo Stift tantas veces restaurado ao longo dos séculos. 
Como o lector xa imaxinará, na biblioteca do mosteiro non atopei nin 
rastro do manuscrito de Adso. 
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Antes de chegar a Salzburgo, nunha tráxica noite nun pequeno 
hotel nas ribeiras do Mondsee, a relación coa miña compaña de viaxe 
interrompeuse bruscamente, e a persoa en cuestión desapareceu levando 
consigo o libro do abade Vallet, non por mal, senón debido ao xeito des-
ordenado e abrupto co que rematara a nosa relación. Así, quedáronme 
unha serie de cadernos manuscritos da miña propia man e un gran 
baleiro no corazón. 

Algúns meses despois, en París, decidín ir ao fondo da miña 
investigación. Das poucas noticias que extraera do libro francés quedá-
bame a referencia excepcionalmente minuciosa e precisa da fonte: 

vetera analecta, Sive collectio veterum aliquot operum & Opus-
culorum omnis generis, Carminum, Epistolarum, Diplomatum, Epita-
phiorum, & cum itinere germanico, Adnotationibus & aliquot disqui-
sitionibus R.P.D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti 
Benedicti e Congregatione S. Mauri. - nova editio, Cui accessere mabi-
lonii Vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de pane eucharisti-
co, azymo et fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem bona. Subjungi-
tur opusculum eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento et 
eusebii Romani ad theophilum Gallum epistola, de cultu sanctorum 
ignotorum. Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDC-
CXXI, cum privilegio Regis.

Atopei decontado os Vetera Analecta na biblioteca de Saint Ge-
neviève, pero a miña gran sorpresa foi que a edición encontrada difería 
en dous detalles: para empezar, o editor, que era Montalant, ad Ripam 
P.P. Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis), e logo, a data, de 
dous anos despois. É inútil dicir que estes analecta non contiñan ningún 
manuscrito de Adso ou Adson de Melk. Trátase máis ben, como calquera 
pode verificar, dunha escolma de textos de mediana e breve etensión, 
mentres que a historia transcrita por Vallet enchía varios centos de pá-
xinas. Consultei naquel tempo ilustres medievalistas, como o querido e 
inesquecible Etienne Gilson, mais quedou claro que os únicos Vetera 
Analecta eran aqueles que vira en Sainte Geneviève. Unha visita de 
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pasada á Abadía de la Source, na contorna de Passy, e unha conversa 
co amigo Dom Arne Lahnestedt convencéronme incluso de que ningún 
abade Vallet publicara libros nos prelos (polo demais inexistentes) da 
abadía. É coñecida a neglixencia dos eruditos franceses cando cómpre 
dar referencias bibliográficas minimamente fiables, pero o caso superaba 
o pesimismo máis xustificado. Comecei a pensar que nas miñas mans 
caera un apócrifo. Polo demais, o propio libro de Vallet era irrecuperable 
(ou polo menos eu non tiña valor para irllo pedir a quen mo roubara). 
Só me quedaban as miñas notas, das que xa tamén comezaba a dubidar. 

Hai momentos máxicos de gran cansazo físico e intensa excita-
ción motora nos que se teñen visións de persoas coñecidas no pasado («en 
me retraçant ces details, j’en suis à me demander s’ils sont réels, ou bien si 
je les ai rêvés»). Como souben máis tarde polo fermoso libriño do Abade 
Bucquoy, pódense ter incluso visións de libros aínda non escritos. 

Se non acontecese nada novo, aínda agora estaría aquí a pre-
guntarme de onde vén a historia de Adso de Melk. Pero no 1970, en 
Buenos Aires, osmando nos mostradores dunha pequena libraría de ve-
llo en Corrientes, non lonxe do máis insigne Patio del Tango daquela 
grande avenida, caeu nas miñas mans a versión castelá dun libriño de 
Milo Temesvar, Do uso dos espellos no xogo do xadrez, que xa tivera 
ocasión de citar (de segunda man) no meu Apocalípticos e integrados 
ao facer a recensión dunha obra súa máis recente: Os vendedores de 
Apocalipse. Tratábase da tradución do orixinal, hoxe perdido, ao xeor-
xiano (Tbilisi, 1934). Alí, para a miña sorpresa, lin abondosas citas do 
manuscrito de Adso, malia que a fonte non era nin Vallet nin Mabillon, 
senón o padre Athanasius Kircher (pero, que obra?). Un erudito —que 
non considero oportuno nomear— aseguroume despois que (e citaba os 
índices de memoria) o gran xesuíta non falou nunca de Adso de Melk. 
Mais eu tiña as páxinas de Temesvar diante dos ollos e os episodios aos 
que se refería eran moi semellantes aos do manuscrito traducido por 
Vallet (en concreto, a descrición do labirinto non deixaba ningunha 
dúbida). A pesar do que escribiu despois Beniamino Placido1, o abade 
Vallet existira e Adso de Melk seguramente tamén. 

1.  La Repubblica, 22 de setembro de 1977 (nota do autor).
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Primeiro día 

PRIMA

Onde se chega ao pé da abadía 

e Guillerme demostra grande acume.

Era unha fermosa mañá de finais de novembro. Pola noite nevara un 
pouco, mais o terreo estaba cuberto cun manto fresco dun grosor de 
non máis de tres dedos. Ás escuras, nada máis rematar laudes, oiramos 
misa nunha aldea do val. Logo, ao despuntar o sol, puxerámonos en 
camiño cara ás montañas. 

Cando iamos gabeando polo carreiro escarpado que serpeaba 
arredor do monte, vin a abadía. Non me abraiaron as súas murallas 
que a cinguían por todos os lados, semellantes a outras que vin por 
todo o mundo cristián, senón a mole daquilo que logo souben que era 
o Edificio. Era unha construción octogonal que ao lonxe semellaba un 
tetrágono (figura perfectísima que expresa a solidez e a inexpugnabili-
dade da Cidade de Deus), cuxos lados meridionais se erguían sobre a 
planicie da abadía, mentres que os setentrionais parecían medrar desde 
as mesmas abas do monte, nas que encaixaban a pique. Quero dicir 
que desde abaixo, en certos puntos, parecía que a fortaleza se alongaba 
cara ao ceo sen distinción de cores ou materiais e se convertía a certa 
altura en torre de homenaxe e baluarte (obra de xigantes familiarizados 
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coa terra e co ceo). Tres ordes de fiestras amosaban o ritmo trino da 
súa elevación, de xeito que o que era fisicamente cadrado na terra, era 
espiritualmente triangular no ceo. Máis de preto comprendíase que 
a forma cuadrangular xeraba en cada ángulo un torreón heptagonal. 
Cinco dos seus lados asomaban cara a fóra, así que, catro dos oito lados 
do octógono maior xeraban catro heptágonos menores, que por fóra 
aparecían como pentágonos. Non hai ninguén que non vexa a admi-
rable concordia de tantos números santos, revelando cada un deles un 
sutilísimo sentido espiritual. Oito é o número da perfección de todo 
tetrágono; catro, o número dos Evanxeos; cinco, o número das partes 
do mundo; sete, o número dos dons do Espírito Santo. Pola mole e 
pola forma o Edificio parecíaseme aos que máis adiante vería no sur 
da península itálica, como o Castelo Ursino ou Castel del Monte, pero 
pola súa posición inaccesible era máis impoñente ca eses e capaz de in-
fundirlle temor ao viaxeiro que se achegase aos poucos. Por sorte, como 
era unha límpida mañá de inverno, a construción non me pareceu tal 
e como se vía nos días de tormenta. 

Porén, non vou dicir que suxería sentimentos de xúbilo. Eu 
sentín medo e unha vaga inquietude. Deus sabe que non eran fantas-
mas do meu espírito inmaturo, e que estaba interpretando correcta-
mente os seus indubidables presaxios inscritos na pedra desde o día no 
que os xigantes puxeran aí a man e antes de que a inxenua vontade dos 
monxes ousase consagrala á custodia da palabra divina. 

Mentres os nosos machos ranqueaban pola última revolta da montaña, 
alí onde o camiño principal se ramificaba nun trivio formando dous 
carreiros laterais, o meu mestre parou un anaco, mirando para ambos 
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os dous lados da estrada, baixo a estrada, e por riba da estrada, onde 
unha serie de piñeiros sempre-verdes formaba un breve tramo de teito 
natural branco de neve. 

—Unha abadía rica! —dixo—. Ao abade gústalle aparecer ben 
amañado nas ocasións públicas. 

Afeito como estaba a oílo facer as máis singulares afirmacións, 
non lle preguntei, tamén porque, despois doutro treito de estrada, oí-
mos uns ruídos, e nun relanzo apareceu un fato de monxes e de fámu-
los axitados. Un deles, cando nos viu, veu onda nós con moita cortesía: 

—Benvido, señor! —dixo—. Non vos abraiedes se sospeito 
quen sodes, porque xa fomos avisados da vosa visita. Eu son Remixio 
de Varagine, o celeireiro da abadía. E se vós sodes, como creo, frei 
Guillerme de Baskerville, haberá que avisar o abade. Ti! —ordenoulle 
a un do séquito—. Sube a avisar de que o noso visitante está a punto 
de entrar no recinto! 

—Agradézovolo, señor celeireiro —respondeu cordialmente o 
meu mestre—, e aprecio moito máis a vosa cortesía porque por virme 
saudar interrompestes a vosa persecución. Pero non teñades medo, pois 
o cabalo pasou por aquí e tomou o carreiro da dereita. Non andará moi 
lonxe porque, cando chegue á esterqueira, terá que parar. É demasiado 
intelixente para botarse pola pendente escarpada...

—Cando o vistes? —preguntou o celeireiro. 

—En realidade non o vimos, verdade, Adso? —dixo Guillerme 
virándose cara a min con aire divertido—. Pero se buscades a Brunello, 
o animal só pode estar onde vos dixen. 

O celeireiro dubidou. Fitou a Guillerme, despois o sendeiro, e 
por fin preguntou: 


