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O rito mecánico do Paxaro Pí 
Tradución de Arturo Casas

P 

enetrarmos na selva foi tarefa doada. De socate, atopámonos sumidos na selva.

Tivemos que percorrer un penoso camiño, durante o cal se manifestaron os 

signos inequívocos do sono e do terror. O cabalo piafou e empinouse ao cruzar 

unha serpe veloz o campo, dividíndoo en dous. Dunha árbore petrificada á que 

abrazaba un borbollón de lianas, abrollou un enxamio de arañas león que tinguiu 

de amarelo o luar. Ouleou un intre a carga de sombras que atesouran os montes. 

Un nodoso ancián de capac devoraba afervoado a roda dun palmito. E produciuse 

moi abondosa chuva de leite de guanábano. Logo estralou un hulí vertixinoso de 

follas insectos. Escintilante, pasou a primeira viaxe do pole tropical. Ergueuse 

fume pardo do corpo dun gran cebú inchado volto esvaradía montaña de arga-

mazo. Faiscaron correntes de auga incandescente, chiou un cemí de arañeira, 

formáronse cambiantes paisaxes de gas e espadas colgantes. E vimos cómo un 

rápido lagarto de vívidos lampexos arxénteos mudou en muller cobreada, cos 

ollos baldeiros, que ostenta catro peitos en cada costado a fin de asegurar o ali-

mento do templo de pedras de cores que cada día aumenta unha bancada máis. 

Dous tigres apincarados saciaron a sede no sangue mouro dun paxaro-flor.

Millóns de minúsculos vermes gaseosos cubríannos os pés. As nosas cadeiras 

ornábanse con transparentes flores líquidas, microscópicas flores aterradoramente 

voraces. Ao se devoraren unhas ás outras causábannos queimaduras e ásperas feridas 

na pel. Suabamos terra. Aló había un lago de obsidiana derretida. Visguento, quente, 

movedizo, adurmiñado. Era a polución da selva. Demos comprendido: chegaramos.

Xa estabamos alí, roídos de amor, bourados por distantes tambores invisíbeis 

que puñan tremor nas montañas. Fundirámonos coa vexetación. Sentiamos a fría 

humedén do cristal nas arterias e os poros da pel proían como ollos de mosqui-

tos. Criamos, en fin, esgarecer. Áureas follas inzadas de vermes triangulares 

destilaban o pegañento fiíño co que se constrúe laboriosamente cada partícula 

de insecto, de chicle ou de flor.

Por fin caemos rendidos, acaroados ao fresco rumor dun feixe de bambús. 

Os seus caparuchos de brétema describen no aire mórbida invitación á luxu-
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ria. Como estabamos espidos, amámonos. Máis unha vez en tan longo camiño, 

formando un itinerario para enrestrar nela cada incendio: Ao bordo da pequena 

fervenza repuxada, sobre o verde ventre do cabalo, ventre estriado por camiños 

de veas e de formigas; alagados no río de garzas minerais; baixo as altas milpas 

que nos increpaban con meigallos, no cimo dun breve outeiro que coroaba un 

enocarpo sagrado. Cabalgando, foi algo máis difícil.

Corgas de xade afogaron os ecos da selva.

A nosa espiña dorsal era unha palmeira de aire. Ela foi sempre unha palmeira 

núa de vendaxes. Unha palmeira; un colibrí incansábel en cada axila e o embigo, 

unha opulenta flor de canacoro.

Perante de nós abriuse de pao a pao ameazadora ponte pénsil do solpor un 

tremente quiróptero. Espeteino coa miña espada vexetal. Ela, que ás apalpadelas 

me seguía, berrou e cravoume as unllas nas costas. Cada unlla atravesou o meu 

peito, trocándoo en doroso paradigma da selva. Guindouse ela sobre de min con 

lentitude, tal unha panteira cando a desvela un lume. Quixen contela, pero esga-

zárame a pel queimada coas súas propias unllas de cera crebándome o peito nu 

e o peitoral de ouro.

A dor agudísima fíxome comprender que estaba a soñar. O certo é que eu 

formaba parte dos antigos alicerces daquel templo devorado por ponlas e rai-

zames. Era o templo ao que só ela pode penetrar, polo orificio da gran pedra 

redonda somerxendo a cabeza no acedo acio no que engraxa o peteiro a aguia 

nocturna.

A iso é ao que os bruxos da tribo Chicaq denominan o espasmo da nube in-

candescente. Eu non sei. Mais ela, seca de sede de amor, dexergou o bater de ás 

circular do Paxaro Pí.

O Paxaro Pí con membranas de aceite de cacao.

O Paxaro Pí con fachos de sabután cadrelado.

O Paxaro Pí, que inocula chicha nas membranas das follas secas.

O Paxaro Pí, porteiro da quenlla que conduce á selva.

O Paxaro Pí, coroado de silencios en punta.

Cunha soa pena, malia ser moi tenra, o Paxaro Pí borra todas as pegadas.

O Paxaro Pí, sedante.

Ás veces, o Paxaro Pí é grandioso e cálido como o rumor que emana da xiada.
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O Paxaro Pí, tan amábel, coidou do noso cabalo. Oh, gran Paxaro Pí, o cabalo 

era unha moreúca de granuladas. As súas catro patas, bo Paxaro Pí, eran catro 

raíces. Oh, Paxaro Pí de raíces aladas. As súas crinas, as diminutas penas do 

Paxaro Pí mesmo.

O Paxaro Pí ouveou e depenouse.

Só fauces, o Paxaro Pí.

O Paxaro Pí, tremor de frechas e sementes.

Non; o Paxaro Pí era —isto é o que era verdadeiramente—, era o húmido 

segredo da selva.

Achabámonos no ventre da selva. Estatua da soidade, ela era a selva. Ela era 

o Paxaro Pí insaciábel, revestido de abanos plumíferos, as súas longas cabelei-

ras brillantes a dirixiren as azoutas dos aires.

Eu estaba roído por profunda inscrición. Repousaba tendido á sombra do 

pozo por onde salta o coquí. O Paxaro Pí percorría xubiloso a canle do meu ven-

tre. Coas súas mamilas de ouro tentaba descifrar as inscricións que me criba-

ban. Sentía ás costas o incesante amoreamento de flores e aves esmagadas con 

sangue. Nos meus cabelos ateigados de niños xa soaba o golpe amortecido do 

machado ritual que oficia o sacrificio. Apenas un berro de gozo ou de arrepío e 

outro palpitante corazón lampexa no ámbito baleiro. O Paxaro Pí levaba a conta, 

el era o Contador da apertura máxica. A postremeira ostentación cordial rutilou 

como un guacamaio. Durante varias lúas, trinta mozos de ambos os sexos, ata-

dos con corda de pita, foron sometidos á minuciosa operación sacerdotal. Un 

a un o Gran Mago baleiroulles a espiña dorsal. O líquido raquídeo serviu para 

trazar os signos precisos de diluír os furacáns. Cada corazón ígneo ía agregando 

aneis á interminábel boa constritora, inofensiva gardiana do fogar.

No medio da selva, o Paxaro Pí proclama a rítmica ondulación das colleitas.

No medio da selva, sente un ser só remanso de auga se por alí deambula o 

Paxaro Pí.

Unha longa procesión de meigos e oficiantes ascendía polos meus costelares 

afundidos e gastados, duros pés escuros de lume e de mel. Ascendían lentos, 

en silencio, sobre as puntas de obsidiana das frechas reais. O vento apuxaba 

con carrúa a mesta comitiva cara á solaina que alfombraba. No centro, o altar, 

que ornaban ídolos e froitas, e figuras de pedras e metais, e peitorais redondos 
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e cadrados. A pedra, afiada, tallada para os sacrificios, irradiaba liñas ardentes 

que así a transformaban en leito do amor. As súas roupaxes luxosas eran de san-

gue e sol. Todo se rompía nas alturas, todo pugnaba por furar as rexas cuñas da 

vexetación. A escalinata suportaba por costume o ardor das calmas pisadas. As 

unllas resultaban ser transparentes ídolos labrados: tigres, guerreiros, feiticei-

ros, trompetas de arxila con dous furacos e ben tensas peles para a percusión. 

Todo fixado con cartílagos, todo vernizado con fel.

No medio da selva, séntese un bágoa do monte.

No medio da selva, séntese un bágoa do monte.

No medio da selva, só xeme Ixchel, a muller arco-da-vella a quen o seu com-

pañeiro Citbolontun sorrí para que chova e escampe segundo sexa saudábel.

Eu afundíame baixo o peso crecente daquela teoría de iniciados. Tiven unha 

visión prohibida. Vin unha tartaruga. No meu interior algo me dicía que era a en-

carnación dun cacique pretérito. Pero eu ben sabía que, en realidade, se trataba 

dunha ave nocturna procedente das terras que están ao outro lado. Igualmen-

te sabía que unha tartaruga ten a forma do plano dun templo rematado. E que 

unha pirámide suma, exactamente, o número de pedras que anota o xeroglífico 

gravado no escudo de carei —sempre, claro, que non o bote todo a perder o voo 

intempestivo dun zopilote macho. Todo isto só puido ter ocorrido no pasado; moi 

lonxe, alén da selva. No medio da selva non se pensa —sen perigo de ser devora-

do polas enredadeiras brancas.

A gran grecha que rompe a escalinata cerimonial, marcándoa de abaixo a 

arriba, produciuse o día no que estarrecín. Todos creron que as bancadas treme-

ran por efecto dun sismo. A pirámide garda a cifra do acontecemento.

Ausente un instante o Paxaro Pí, puiden achar o códice secreto debuxado e 

pintado en papel de maguei:

“É moi conveniente non o dicir en voz alta. En efecto, o Gran Sacerdote non ten 

traseiro. Carece de esófago, non posúe intestinos. Non usa a gorxa, nin a lingua, 

nin os labios. Aliméntase coa auga de coco con que cada día regan a súa cabeleira 

os vellos oficiantes. A súa cabeleira en punta, endurecida, pesada, que cae até o 

chan. Cando se produce unha eclipse de lúa, está permitido que outro sacerdote 

menor lla retorza un pouco cara a arriba, a fin de que a aguda lanza de cabelos 

non exceda a propia dimensión de quen a ostenta, pois que un sacerdote deberá 
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medir, cando máis, tantos nós de bambú coma a súa tesa pelame acartonada. 

Só entón se lle crava na punta un pomelo real, para que non llela devoren os va-

galumes —se non, ademais, perderíase a embruxada luz de tan mínimos seres. 

Pero o Gran Sacerdote, esa é a verdade, o Gran Sacerdote non ten traseiro. Non 

senta nunca. Aliméntase de aire. Muda de cor. O aire, erúctao; e ese é o motivo 

polo cal non hai distancia entre o Gran Sacerdote e a Divindade. Nin hai distancia 

tampouco, segundo se pode comprobar polos dicionarios, entre os eructos e a 

erudición. A Gran Sacerdotisa si. A Gran Sacerdotisa si ten traseiro. Aliméntase 

co zume verde que crece na fronte do Gran Sacerdote. De aí a conveniente rela-

ción que existe entre un e outro. E así sexa por sempre. De non ser así, perecería 

a orde. Así é como se cumpre oráculo antigo que atopou un día o acólito máis novo 

da Catedral de Lugo cando estaba a varrer as lousas do adro: ‘A muller devora o 

que oe o Espírito’. A Gran Sacerdotisa ten o cu tapado cunha amasada de herbas 

queimadas. Danlle fregas diarias cunha bisma feita de iuca e de atole. Prohibidos 

quedan cacahuete e millo. A Gran Sacerdotisa ouriña de pé. O Gran Sacerdote 

déitase no chan. Vinte guerreiros aguias axúdano primeiro, e decontado morren. 

O bruxo interpreta o verbo visceral. O escultor rexistra o xeroglífico. O feiticeiro 

bebe a escritura sagrada, a fin de que os ventos non transmitan a outro ámbito a 

palabra xusta. O Gran Sacerdote non se inclina xamais. Nin xanta nin dorme. Hai 

noites nas que o Gran Sacerdote se incrusta na terra polo peso macizo da súa ca-

beleira. O Gran Sacerdote xa se revelou, non ten detrás. Todo el é adiante. O Gran 

Sacerdote nin respira nin fai nada”.

Así di o himno dos huara-puaras. Unicamente pode comprendelo o hulman, 

tamén chamado mandi, tamén chamado marbut, pero sobre todo chamado mono 

santo con sobrada razón. O hulman cohabita con calquera doncela sen a chegar 

a empreñar. Así as mozas poden chegar preparadas ao leito do Bispo.

O xerme do volcán permanece gardado no medio da selva. Outros din que 

está nun montecelo de Castela a Nova. De morrer un coiote e asemade bateren 

no aire dous pardais, produciríase unha erupción de granadeiros feroces. O río 

de lava consome un cocui por cada gurgulla incandescente. De aí que os cocuis 

—por sorte— non sobrepasen nunca o peso da terra. E por iso tamén a cada 

explosión volcánica resulta máis intensa a penumbra que envurulla as inxentes 

pirámides de leituga e bandurras.
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A negrura selvática é propicia á proba suprema. O rito celébrase ás escuras. 

Nel nunca intervén o Gran Sacerdote. O Gran Sacerdote non é senón a aparencia 

que serve para agochar unha áspera verdade: A verdade consiste en que os dous 

pequenos sacerdotes xémeos, axudantes seus, son os posuidores da chave ritual.

No abrente, pasada a gran proba, só permanece un dos dous pequenos sa-

cerdotes. O outro xace exsangüe, se ben aínda palpitante, no porto de laranxas de 

Valencia. Unha lene lapiña escintílalle no cello. É a marca que aviva o seu enxeño 

folclorista.

Neste punto xusto procede efectuarse a decapitación póstuma do corpo for-

necido. Se xa decapitado, o corpo provisto ausentarase veloz. Entre árbores, 

flores, insectos e follas medra e ensancha entón unha branca poeirada. Pase-

niñamente, elevarase o ofidio que cerca nove veces a pirámide sen endexamais 

a tocar.

A proba suprema, celebrada á noite, careceu de cocuis: por tanto, de luz. Isto 

quere dicir que ocorreu na data seguinte a unha erupción volcánica, á vista dos 

cómputos.

Velaquí como foi o acontecido en plena paréntese nocturna: O sacerdote axu-

dante fornicou coa sacerdotisa axudante, que sempre fora presentada e tratada 

como sendo outro sacerdote macho secundario. A proba suprema, cabería di-

cilo, realízase ás cegas. Aspirando, con obxecto de propiciar o dobre encontro. 

Apalpando, para trocar amor en sacrificio. Despois do coito, o sacerdote arrinca 

o sexo á sacerdotisa, servíndose para isto de finísima folla de obsidiana. Vibra e 

fosforece. É un cocui, o único na inmensidade interminábel do escuro. Servíndo-

se agora dunha fina culleriña de xade érgueo até os seus labios, untados previa-

mente co óleo de polpa de aguacate. Xa se pode interpretar o porvir. ¡Albízaras, 

albízaras! Así o sacrificio convértese en aloumiño.

Namentres, no frío silencio que nace da noite, o Paxaro Pí manipula o resorte 

vexetal que funde ao diurno o nocturno; a máquina que serve para atizar ciclóns 

e grazas á cal mesmo se pode, de así querelo, borrar a memoria.

Todo se renova. Todo continúa. Todo se repite. Todo segue igual. O ciclón é 

ciclón, o volcán terremoto, a selva é o río, o río é o volcán, o día é o ciclón, a noite 

xa non é máis noite ou si o é aínda. Ao manexar a máquina de seu, o Paxaro Pí 

extasíase. Fica envolto nun turbillón de miraxes que xuntan  nos aires as cúpu-
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las urbanas de Coria, Burgos, Guanaxuato, Soria, Manila, Charleston, Valparaíso, 

Lima, Bogotá e Xerez da Fronteira baleiro de dentistas e ciganos.

Reina a máis estrita orde lóxica.

Unha vez fecundado o Paxaro Pí, que é paxaro-nube, que é paxaro-chuva, que 

é paxaro-pedra, que é paxaro-puma, que é paxaro-espello, a súa varonil palmei-

ra capital rega as terras. A maquinaria de follas, raíces, aves e luces non fai máis 

que engulipar luscofuscos e auroras.

Se bate as ás, o Paxaro Pí abanea o volcán.




