
“¿Que máis explicou Ada a Perfetski?

A historia de como o soño de San Marcos se fixo realidade. Pasaran sete séculos  
desde que aceptara morrer como mártir no norte de África, na Alexandría exipcia, onde  
antes fundara a Igrexa de Cristo. O corpo do santo, que non se descompuxera, xacía na  
penumbra do santuario daquel lugar, no interior dun sarcófago miserable e frío. Mais  
cando os sarracenos conquistaron a cidadeas almas cristiás sentiron unha grande  
preocupación: botábase sobre Alexandría a arrepiante premonición dun grande  
sacrilexio. De tal xeito que os dous ciumentos veneciáns –o cidadán Rustico da illa de  
Torcello e o cidadán Buono de Malamocco- se lanzaron ao mar para cumprir a vontade  
de Deus e salvar os restos sagrados. Resultou ser unha viaxe moi complicada; polo visto,  
o inferno empregou todfas as súas forzas co único fin de impedir aquela misión sagrada.  
Durante a travesía, tres veces os ameazaron feroces treboadas das que nengún  
navegante podería ter saído con vida. Tres veces foron perseguidos por sanguinarios  
piratas alxerianos, e tres veces conseguiron escapar aqueles dous homes temerarios.  
Tres veces emerxeu das augas Leviatán, o señor das profundidades mariñas, e tres veces  
abríu as súas noxentas fauces para tragalos a eles, ao barco e ás reservas de cecina para  
dous meses, mais a coraxe e a oración sinceira sempre salvaron a aqueles valentes. Ao  
chegar a Alexandría, Rustico e Buono vestíronse con farrapos, puxeron un saco con  
buratos para os ollos sobre a cabeza e colgaron campaíñas do pescozo. Deste xeito  
finxiron ser leprosos, o que lles permitíu entrar sen obstáculos no santuario onde  
estaba o corpo de San Marcos. Todos os sarracenos sen excepción cren que os leprosos  
son elexidos de Deus, e por iso non se atreven a tocalos. E despois de transportar as  
reliquias na súa nave, Rustico e Buono izaron de novo as velas, e sobre das súas cabezas  
apareceu un león alado. E así os acompañou durante toda a súa viaxe de volta,  
defendéndoos de bandidos, treboadas e noxentas criaturas mariñas. Despois de  
vintecinco días de viaxe chegaron á súa Venecia natal, e nas costas desta recibíunos  
efusivamente o goberno enteiro, encabezado polo dogo Partecipazio, todos os patricios  
e todos os cidadáns. Deste xeito, o corpo de San Marcos Evanxelista, o discípulo do  
apóstolo San Pedro, atopou por fin a paz eterna, tal e como dispuxo Deus a través do  
seu misioneiro nocturno sete séculos e medio atrás. 

¿Cal foi o destino dos cidadáns Rustico e Buono?

Sábese moi pouco disto. Rustico foi elexido para o Consiglio dei Dieci, ou sexa, o 
Consello dos Dez, aínda que nunca foi elexido Capo del Consiglio dei Dieci [órgano 
supremo do poder venecián nos tempos da República], ou sexa, como membro do  
triunvirato segredo. Vivíu ata unha idade moi avanzada, tivo catorce fillos e cincuenta  
e seis netos, mais só se lembraba do nome dos cinco primeiros.

Buono participou en campañas militares a Oriente, ás terras de Gog e Magog,  
durante as cales caeu prisioneiro dos coprófagos, alí colleu a lepra e morreu pouco  
tempo despois desfeito en anacos. 

A memoria dos dous é respetada en Venecia ata hoxe en día.”
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Tintoretto: “Achado do corpo de San Marcos” (1562-1566). Oléo sobre lenzo. 400 x 400 cm.
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