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Un caso insólito

O xuíz Bruno Panatta apoiouse sobre 
os seus cóbados e observouno con 

moita atención. 
—Quen es?
O neno case nin se atreveu a levantar 

os ollos do chan.
—Noz —contestou cun fío de voz. 
—Desculpa? —o home contemplouno 

asombrado por riba das súas lentes pe-
quenas e redondas. 

—Son unha noz —repetiu convencido 
erguendo a vista. 
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—Paréceme que non me entendiches 
—sinalou o xuíz armándose de pacien-
cia—. Pregunteiche quen es. 

—Señoría, se mo permite —corrixiu-
no a señora Marinetti levantándose do 
seu asento—, creo que o meu cliente 
o comprendeu e contestou a súa pre-
gunta. 

—Letrada, non me dea leccións —repli-
cou ofendido mentres apartaba un rizo da 
perruca branca que se lle meteu no nariz—. 
Sei perfectamente que non estou a falar cun 
froito seco. 

A avogada sentou e calou. 
—Como te chamas, fillo? —interesouse 

o xuíz retomando o seu interrogatorio. 
—Noz —insistiu. 
—Pero a ver, é que hoxe todo o mundo 
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se virou tolo? —protestou pegando unha 
martelada na súa mesa. 

—É unha noz —recalcou Rossana Mari-
netti ignorando o enfado de Panatta. 

—E eu, un pistacho! —contestou o maxis-
trado furioso—. Mire, letrada, non sei que 
lle pasa esta mañá. Se mo permite, está 
vostede rarísima e este caso, sen dúbida, 
resulta absurdo. Nunca, en toda a miña vi-
da, a vira comportándose así. 

A muller fixouse nas puntas dos seus 
botíns vermellos de tacón asomando por 
baixo da mesa. Bruno Panatta tiña razón. 
A avogada sentíase diferente, e o máis cu-
rioso, é que lle importaba un pemento.

—Cantos anos hai que nos coñecemos? 
—preguntoulle o xuíz. 

—Trinta e dous, señoría. 
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—Ben, pois en trinta e dous anos xamais 
a lembro actuando deste xeito tan surrea-
lista. Sabe que estou a desexar xubilarme e 
vén aquí tomarme  o pelo. Por que? 

—Non estou de broma, señoría. 
—Onde quere ir parar? 
—Este neno, legalmente —afirmou ro-

tunda mentres miraba o seu cliente—, 
é  unha noz. 

—O que me faltaba por oír, avoga-
da! Esa vai ser a súa liña de defensa? «O 
meu  cliente é unha noz» —imitouna en 
ton de burla—. Con ese argumento, o fis-
cal —dixo apuntando co martelo cara a un 
home delgaducho e vestido de negro que 
permanecera todo ese tempo en silencio— 
vaina machucar sen compaixón.

—Sería o primeiro xuízo que perdese 
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nesta sala —respondeu Marinetti cruzan-
do os brazos diante do peito. 

O xuíz quedou calado. Sabía, por expe-
riencia, que aquela muller era un auténtico 
tanque xudicial, cunha memoria prodixio-
sa e un extraordinario coñecemento das 
leis. Daquela, a que se debía aquel cruza-
mento de cables? Presentar o seu defen-
dido como unha noz non parecía unha 
boa estratexia. Aínda que, claro, tratán-
dose dela, calquera cousa podía suceder.

—De acordo, letrada. Comece a súa 
exposición —ordenoulle—. Recoñezo que 
estou impaciente.


