
“Cando os gregos de Menelao, Ulises e Aquiles conquistaron Troia, en Asia 
Menor, e a pasaron a sangue e lume, un dos poucos defensores que se salvou foi Eneas, 
fortemente “recomendado” (certas cousas xa se usaban naqueles tempos) pola súa nai, 
que era nada menos que a deusa Venus –Afrodita-. Cunha valixa aos ombreiros, chea de 
imaxes dos seus celestes protectores, entre os que, naturalmente, o posto de honra 
correspondía á súa boa mamá, pero sen unha lira no peto, o pobriño dedicouse a 
percorrer mundo, ao chou. E despois de non se sabe cantos anos de aventuras e 
desventuras, desembarcou, sempre coa valixa a costas, en Italia; púxose a remontala 
cara ao norte, chegou ao Lacio, onde casou coa filla do rei Latino, que se chamaba 
Lavinia, fundou unha cidade á que deu o nome da esposa, e á beira desta vivíu feliz e 
ledo o resto dos seus días.

O seu fillo Ascanio fundou Alba Longa, converténdoa en nova capital. E tras 
oito xeracións, é dicir, uns douscentos anos despois da chegada de Eneas, dous dos seus 
descendentes, Numitor e Amulio, estaban aínda no trono do Lacio. Desgrazadamente, 
dous nun trono están moi apretados. E así, un día, Amulio botou ao irmán para reinar 
só, e matoulle todos os fillos, menos un: Rea Silvia. Mais, para que non poidese traer ao 
mundo algún fillo ao que, de maior, se lle puidese arroxar vingar ao avó, obrigouna a 
facerse sacerdotisa de Vesta, ou sexa monxa.

Un día, Rea, que probablemente tiña moitas gañas de home e resignábase mal á 
idea de non poder casar, tomaba o fresco á beira do río porque era un verán 
tremendamente caluroso, e quedou dormida. Por casualidade pasaba por aquelas paraxes 
o deus Marte, que baixaba a cotío á Terra, un pouco para organizar unha guerrita que 
outra, que era o seu oficio habitual, e outro en busca de rapazas, que era a súa paixón 
favorita. Víu a Rea Silvia. Namorouse dela. E sen despertala sequera, púxoa encinta.

Amulio encolerizouse moitísimo cando o soubo. Mais non a matou. Agardou a 
que parise, non un, senón dous rapaciños xemelgos. Despois, ordeou metelos nunha 
pequenísima almadía que confiou ao río para que os levase, ao fío da corrente, ata o 
mar, e alí afogasen. Mais non contara con que o vento, que aquel día sopraba con 
bastante forza, e que conducíu a fráxil embarcación non lonxe de alí, encallando na area 
da beira, en pleno campo. Aí, os dous desamparados, que choraban ruidosamente, 
chamaron a atención dunha loba que acudíu para amamantalos. E por iso este animal se 
converteu no símbolo de Roma, que foi fundada despois polos dous xemelgos.

Os maliciosos din que aquela loba non era de xeito algún unha besta, senón unha 
muller de verdade, Acca Laurentia, chamada loba a causa do seu carácter salvaxino e 
polas moitas infidelidades que facía ao seu marido, un pobre pastor, índose a facer o 
amor no bosque con todos os xoves dos contornos. Mais acaso todo iso non son máis 
que chismorreos.

Os dous xemelgos mamaron o leite, despois pasaron ás papillas, despois botaron 
os primeiros dentes, recibiron un o nome de Rómulo, o outro, o de Remo, medraron e 
ao final souberon a súa historia. Entón, voltaron a Alba Longa, organizaron unha 
revolución, mataron a Amulio e repuxeron no trono a Numitor. Despois, impacientes, 
como todos os xoves, por facer algo importante, en vez de esperar un bo reino edificado 
polo avó, que sen dúbida lles tería deixado, foron construir outro novo un pouco máis 
lonxe. E elixiron o sitio onde a súa almadía encallara, en medio das colinas entre as que 
discorre o Tíber, cando está a punto de desembocar no mar. Naquel lugar, como a 
miudo sucede entre irmáns, litigaron sobre o nome que dar á cidade. Logo decidiron que 
gañaría o que tivese visto máis paxaros. Rómulo, sobre o Palatino, viu doce: a cidade 
chamaríase, pois, Roma. Xunguiron dous bois brancos, excavaron un sulco, e 
construiron as murallas xurando matar ao que as cruzase. Remo, de mal humor pola 



derrota, dixo que eran fráxiles e rompeu un anaco dun puntapé. E Rómulo, fiel ao 
xuramento, matouno dun badilazo.

Todo isto, dise, aconteceu setecentos cincuenta e tres anos antes de que 
Xesucristo nacese, exactamente o 21 de abril, que aínda se celebra como aniversario da 
cidade, nacida, como se ve, dun fratricidio. Os seus habitantes fixeron dela o comezo da 
historia do mundo, ata que o advenemento do Redentor impuxo outra contabilidade.”

Indro Montanelli: “Historia de Roma”.


