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O s ricos pretenden selo cada
vez máis, a corrupción está á

orde do día e os poderosos pagan
favores encubríndose os uns aos
outros para perpetuarse na súa situa-
ción privilexiada, a costa de calquera
que se poña no seu camiño. O pobo,
temeroso do seu futuro, alíase contra
os veciños acusados, condenados e
expoliados só por non correr eles a
mesma sorte. Poderiamos estar falan-
do de aquí e agora, mais estamos nas
Rías Baixas en 1617. 

Cangas do Morrazo é nese
momento unha xurisdición tan grande,
que abrangue case todo o territorio da
península que lle dá nome. O seu
porto é o máis importante da zona,
grazas ao que boa parte da vila vivía
do comercio alén da pesca e outros
labores propios da economía tradicio-
nal. Sendo lugar principal e con tanto
tránsito de estranxeiros, tiñan o seu
propio comisariado da Inquisición para
evitar o avance das malas influencias
e condutas dubidosas. Un Tribunal
que tería traballo arreo despois de que
os piratas berberiscos atacasen esta
vila que acabaría por arruinarse. 

Isto é o que nos conta Vicente
Refoxos, o narrador desta historia, un
xove familiar da Inquisición que tra-
balla con Gabriel de Nogueira, que xa
fora antes compañeiro do seu pai. Os
dous, malia o comprometido dos seus
cargos, teiman en ser xustos e des-
enmascarar aos verdadeiros culpa-
bles da situación actual de tantas
mulleres da vila, secuestradas e vio-
ladas despois de teren sido acusadas
inxustamente de bruxería. Por supos-
to, isto acaba por suporlles innumera-
bles atrancos, xa que aos influíntes

persoeiros implicados (dende a
Igrexa ata a xustiza) non lles agradan
as voces discordantes. De feito, os
comisarios do Morrazo, vendo que se
lles esgotan as posibilidades de
seguir facendo e desfacendo como
mellor lles vai, aproveitan unha esta-
día de Vicente e Gabriel en
Compostela para condenar á foguei-
ra, pola súa conta, a media ducia de
veciñas co claro obxectivo de roubar-
lles as terras. A máis vella destas
mulleres é María Soliño.

María Soliño, convertida en poema
por Celso Emilio Ferreiro, é a perso-
naxe que enfía toda a historia de A
Voz do vento. É na súa lenda, unha
das máis destacadas da tradición oral
galega, onde se basea esta novela
coral pola que pasan tamén secunda-
rios de luxo –moi ben construídos- que
nos acompañarán todos estes anos en
Cangas e nos que facilmente recoñe-
ceremos a algún veciño noso. As deta-
lladamente descritas parroquias do
Morrazo e mesmo Compostela son
lugares tan chave, que ata poderían
pasar por protagonistas.

Alén da crise económica que
supón a invasión, é a transformación
do pobo, a perda de valores, o que
máis nos fai reflexionar. É moi doado
ver perfectamente reflectida na socie-
dade actual a situación tan desespera-
da que viven uns e tan interesada que
viven outros. Por iso, hai unha última
mensaxe. No epílogo posterior ás tres
partes que compoñen a novela descu-
brimos a Vicente evocando estas lem-
branzas de xuventude e dándonos un
derradeiro consello que sempre esque-
cemos: “Ás veces é mellor saber para
non repetir os mesmos erros”.

A bruxa María Soliño

Marta Resille Texto

A voz do vento
Pemón Bouzas

Xerais, 2014

NARRATIVA Novela coral baseada nunha das lendas máis destacadas da
tradición oral galega, que o autor localiza no Morrazo do século XVII
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