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NOVEMBRO
Para el que marchou porque tiña que marchar.

Para ela que aproveitou a ausencia.
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I

Seis da tarde dun martes de novembro. A luz amarela dun 
bar iluminaba a rúa, contrastando con aquela branca dos farois, 
varios metros por riba da cabeza de Efrén, que paraba diante da 
cristaleira do bar, observando o bafo sobre o vidro e a xente do 
interior bebendo e sorrindo, nun balbordo que sobrepasaba todas 
as barreiras e que chegaba ao exterior para confundirse con aquel 
propio dos coches que pasaban e do músico que fiaba as notas 
dunha coñecida canción popular rusa no acordeón. Tras dun 
instante de indecisión, Efrén puxo a man sobre o pomo da porta 
e entrou no bar, e dirixiuse directamente á barra. Fixo un sitio 
entre dúas parellas que lle daban as costas e pediu un viño, un 
mencía. Agardou pola consabida tapa de cociña e bebeuno dun 
grolo mentres remexía a lingua entre os dentes, para desfacerse dos 
últimos restos de lacón e a parte máis dura da codia do pan de 
polbo que lle viñan de servir. Sacou unhas moedas do peto e pagou. 
Unha camareira indiferente achegoulle o cambio. Efrén acenou a 
despedida erguendo o queixo. Non recibiu resposta. Coas moedas 
aínda recollidas entre as falanxes, encamiñouse cara ao exterior. 
Colleu novamente o pomo da porta, tirou del cara a si e deu os 
primeiros pasos fóra, sentindo o contraste de temperatura, que lle 
fixo recoller a chaqueta por riba do peito. Continuou o traxecto 
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que interrompera antes de entrar no bar, pero detívose axiña diante 
do músico que repetía, unha e outra vez, a mesma secuencia. Abriu 
a man na que sostiña aínda o cambio resultante de pagar o viño, 
mirou para el, facendo abalar a palma para establecer a contía total. 
Abaixouse parcialmente e depositou as moedas na caixa dura do 
instrumento. O músico alzou os brazos polos cóbados e cambiou 
a melodía, agradecido. Efrén esperou aínda un pouco, deténdose 
nas notas.

No quinto andar do edificio situado ao carón da eventual 
parella, Manuel, acusado de obesidade mórbida, o que ascendía o 
seu peso específico a 800 newtons por metro cúbico, iniciaba unha 
manobra de defenestración coa que tentaba reparar a dramática si-
tuación de desemprego e, conseguinte, desafiuzamento por impago 
das cotas derivadas da súa hipoteca. Vivía só naquel lugar, despois 
de que a súa nai, Obdulia, única e principal figura na súa vida, 
morrera de morte súbita mentres limpaba o inodoro. Manuel, de 
regreso despois de ir á tenda vinte e catro horas por muffins recheos 
de chocolate, atopara a súa proxenitora anicada diante do váter, coa 
cabeza e o brazo que sostiña a vasoira completamente introduci-
dos no interior. Despois de descubrir o cadáver e ser consciente do 
acontecido, tardou varias horas en ir procurar algún tipo de axuda.
Saíu da vivenda e chamou por unha veciña, Antonia, de oitenta 
e seis anos de idade, amiga inseparable de Obduliae que para el 
eraunha segunda nai. Antonia, á súa vez, morreu poucos meses des-
pois de Obdulia, vítima da dor pola ausencia da súa amiga. 

Efrén deu un primeiro paso tímido, previo ao descenso im-
previsto dun Manuel que se precipitaba sobre músico, instrumento 
e viandante. Máis de 160 quilos que remataban coa vida de tres 
desempregados, segundo a sensacionalista versión oficial, promovi-
da polo principal diario da cidade.
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Á mañá seguinte, Marta descubriuse na foto do xornal, calma 
de máis para a perda que viña de padecer. Aquela nova redactada 
por unha persoa completamente allea ao seu círculo trouxéralle 
demasiada información descoñecida para ela. Un marido que 
demorara a chegada ao fogar, preparándose para anunciar o seu 
repentino despedimento por parte dunha empresa á que dedicara 
case trinta anos da súa vida, nunha aposta incondicional por recibir 
un salario que, sen ser gran cousa, ía chegando para unha parella 
sen descendencia e outras hipotecas. Así mesmo, achegáballe á 
vida íntima dun obeso con problemas económicos, sen familia e 
cunha operación pendente de redución de estómago. Ademais da 
dun músico romanés, cuxa única pertenza, alén das roupas que 
portaba, era a dun vello acordeón marca Hohner de cor bordeos 
lacrado e coas teclas amarelas polos anos e o uso. Este último, 
un indocumentado máis, para incorporar a unha foxa común. 
Mentres lía o resumo daquelas vidas, coma se non fose máis ca 
unha lectora casual que precisaba algo de información adulterada 
mentres tomaba un café nun bar próximo ao traballo, Marta facía 
un reconto rápido do que lle había quedar a fin de mes, despois de 
facer fronte aos gastos propios da vida diaria. A maiores, tentaba 
lembrar aqueloutra contía dos gastos derivados do enterro da súa 
nai, recentemente falecida, asignando os escasos recursos recollidos 
no caderno da antiga Caixa de Aforros, para cada un dos conceptos 
particulares da xestión dos restos deste novo finado. Influenciada 
polo tratamento da nova, Marta deitou unha primeira bágoa. 
Ergueuse da cadeira do bar, limpou as migas do seu vestido negro 
axustado, recolleu a carteira que repousaba sobre a mesa e saíu, non 
sen antes depositar na barra da pastelería os euros que cubrían o 
custo do almorzo. En fronte dela, o tanatorio recollía a humidade 
do exterior na tona das súas paredes. Dentro, un grupo de persoas 
agardaba.
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II

Lacón frío sobre pan de polbo para un tipo descoñecido que 
se aproximara á barra. Lucía camiñaba tras a fronteira natural do 
seu hábitat, escoitando os pedimentos de cada un dos clientes que 
se achegaban, sen traspasar nunca aquela barreira que contiña a 
présa e as hostilidades do mundo, alén da súa burbulla de poder. 
«Aí vai», díxolle mentres atendía a insistente ollada doutro home 
que solicitaba a súa atención. Mario quedaba na cociña, tentando 
reparar un dos lumes que non funcionaba. Chamárano do servizo 
de urxencias da compañía de mantemento de electrodomésticos 
para a que traballaba, sabendo que non daría rematado o choio 
antes da hora normal de fin da súa xornada laboral. Para realizar 
a cadea de tarefas, que o fabricante asignaba como protocolo de 
actuación, Mario tiña que desmontar parcialmente os lumes todos 
e deixar as pezas esparexidas, ordenadamente, polos poucos espazos 
baleiros que permitía a frenética actividade do bar a esas horas. Esa 
eventual desorde complicaba a eficiente actuación de Lucía, que 
debía entrar ás carreiras para coller as tapas e saír case sen tempo 
de mirar ao redor, para esquivar os posibles obxectos inusualmente 
fóra do seu lugar. Lucía saíra da cociña doéndose dunha perna, 
tras magoala cunha peza metálica que Mario extraera previamente 
do seu lugar. Lucía sorría, malia que unha bágoa grosa se ía facen-
do forte no seu ollo dereito, antes de precipitarse pola fazula até 
o queixo e caer. Saudaba algún coñecido, cliente habitual. Facía 
xestos para dar a entender que collera o pedimento. Pero non daba 
sinais de debilidade polo incidente que viña de acontecer na co-
ciña. Mario, pola súa banda, sentíase mal, por deixar aquela peza 
nun lugar de habitual tránsito para o persoal do bar. Concentrado 
no seu traballo, non caera na conta de que aló había máis xente. 
Lucía volveu entrar pola porta, na procura dalgunha outra tapa, e 
Mario incorporouse do lugar no que se atopaba en crequenas, para 
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traballar á altura do lume que debía reparar. O xesto de Mario non 
foi percibido inicialmente por Lucía, que se apresuraba para non 
abandonar o seu posto durante un espazo prolongado de tempo. El 
insistiu unha vez máis, chamando a atención dela, pousando a man 
aberta sobre o ombreiro de Lucía que se volveu cara a el, pregún-
tandolle se precisaba algunha cousa. El musitou unha desculpa, ao 
tempo que ela alzaba a voz un chisco para asegurar que non pasara 
nada e que necesitaba un paso libre de obxectos para poder realizar 
o seu traballo. Mario fíxose a un lado e ficou parado mirando como 
ela se desprazaba dun lado para o outro, axilmente, levando un 
número sorprendentemente abundante de pratos en mans e ante-
brazos. Sentiuse mal pola falta de empatía dela e tardou un pouco 
en volver a anicarse para rematar co que empezara.

Unha chamada inesperada que proviña da porta do bar fixo 
que este ficase baleiro en poucos segundos. Lucía, aínda coa inercia 
do traballo fincada no subconsciente, quedou recollendo a louza 
sucia, sen atender ao que estaba acontecendo fóra do local. Mario 
achegouse á porta da cociña e sacou a cabeza, para tentar dar res-
posta ás súas preguntas. As pantallas de televisión acesas, Lucía tras 
a barra recollendo e un tumulto no exterior compuñan a escena 
que atopou Mario ao aventurarse a deixar o seu traballo. Asubiou 
lixeiramente e Lucía volveuse cara a el. «Que é o que aconteceu?», 
preguntou, ao tempo que facía un aceno, erguendo lixeiramente o 
queixo. Lucía encolleu os ombreiros e seguiu traballando.

III

Ernesto chiscou un ollo á camareira e sacou un billete. «Que-
da coa volta, preciosa», díxolle sorrindo. Ela deulleas grazas e di-
rixiuse cara á máquina rexistradora. 
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Ernesto, comercial dunha tenda de informática, con corenta 
e cinco anos que lle deran para casar con pouco máis de vinte e cin-
co, ter tres fillos e acomodarse nos últimos quince nun posto que lle 
proporcionaba importantes retribucións pecuniarias a final de ano 
en concepto de comisións, alén dun salario mensual que lle permi-
tía comportarse como un pater familias conservador tradicional, 
cunha esposa un par de anos máis nova, que traballaba no fogar 
atendendo os fillos de ambos. De novo, estivera considerado como 
un home atractivo e ocorrente, cunha locuacidade que lle permitía 
converterse no centro de atención en todo tipo de ceas e comidas 
formais e informais, ademais de rodearse de multitude de amigos e 
compañeiros cos que saír a divertirse. 

Ernesto encamiñouse cara á porta de saída, virándose a un 
lado e a outro, buscando as olladas cómplices dos coñecidos que se 
situaban en distintos puntos do establecemento. Despedíase estri-
cando os brazos a ambos os lados, e chiscando os ollos. Apertou o 
pomo da porta con seguridade, abriuna dun golpe e precipitouse 
cara ao exterior. Parou un par de metros despois de franquear a saí-
da, preguntándose polo monte informe que se tendía a pouca dis-
tancia del. Cuberto polo escuro manto da noite, dende o lugar que 
ocupaba, resultáballe imposible distinguir a natureza do elemento 
que se atopaba a pouca distancia dos seus ollos. O viño rebulía polo 
seu cerebro, amortecendo os impulsos que os sentidos deitaban so-
bre as neuronas. A vista facíase menos precisa, as xemas dos dedos 
ficaban atordadas, polo efecto das formigas que se movían polo seu 
interior. Deu outro par de pasos, até que comezou a intuír do que 
se trataba. 

O corpo de Manuel repousaba en aparente calma, sobre os 
corpos de Efrén e do músico anónimo. Un regueiro de sangue per-
corría as físgoas das baldosas. Ernesto detívose diante da inmensi-
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dade informe que cubría os outros dous corpos. Deu en matinar 
en como debería ter sido Manuel, cando a vida aínda espelía o seu 
corpo. Imaxinou un homazo inmenso coas graxas do seu corpo 
apenas sostidas por unha roupa aparentemente feble, en tensión. 
Alleo a calquera sentimento de aprehensión ou dó, comezou a rir, 
con estentóreas gargalladas que resoaban nas paredes dos predios 
circundantes. 

Movido por un desexo incontrolable de ser o protagonista 
dunha nova historia cómica, volveuse correndo cara á porta do 
bar, abriuna con decisión, preso pola tensión de saberse coñecedor 
dunha información que sabía que interesaría a todos os presentes 
por igual, e comezou a berrar dende a entrada. Chamaba por todos 
os clientes, que acudiron en masa ao seu chamamento, ao intuír 
que coa sorpresa que lles agardaba fóra, poderían rir a cachón, 
cando menos, durante o resto de semana. O resultado foi desigual, 
mentres el explicaba a súa figuración aos presentes. Habíaos que, 
contaxiados polo seu riso nervioso, escoitaban os seus delirios 
rindo ás gargalladas, de costas aos finados. Pola contra, outros, 
horrorizados, ficaban quedos, mirando para os mortos, incapaces 
de reaccionar de modo ningún. En cambio, dentro da minoría 
horrorizada, estaban os que deron en coller o teléfono e chamar 
a urxencias, ou achegarse aos corpos sen vida, por ver se podían 
rescatar algún signo de esperanza. Unha figura solitaria descubríase 
na porta do establecemento, parcialmente iluminada pola luz 
que proviña do interior, mais co rostro, volto cara aos cadáveres, 
disimulado pola escuridade imperante. A súa pasividade, a súa 
negativa a achegarse, canda o resto, ao lugar do incidente, fixérono 
pasar desapercibido para unha maioría, ou incluso ser motivo de 
mofa para o grupo exaltado que ría aínda, buscando coller aire 
despois de cada contracción do diafragma.
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IV

Maura viñera dunha vila o suficientemente pequena como 
para poder xustificar a súa marcha sen necesidade de expoñerse en 
exceso, mostrando o verdadeiro motivo, polo que a súa podería 
ser considerada unha verdadeira fuxida. Marcada pola deshonra 
de quedar grávida fóra do matrimonio, convencérase de que sería 
imposible permanecer no lugar de onde era natural, pola continua 
vergoña á que estaría exposta de saberse a verdade. Chegou á cidade 
cando aínda non contaba con trinta anos. A gravidez e a súa falta 
de experiencia laboral impedíanlle atopar un medio para subsis-
tiren ela e o seu futuro fillo. Prendeu cun home que se ofreceu a 
acollela, malia o desprezo que sentía polo seu estado. O coñecido 
como Outeiro tiña a firme convicción de que Maura debía estarlle 
eternamente agradecida polo que consideraba ter feito por alguén 
na situación dela. Outeiro lembráballe a diario, nos seus case doce 
anos de matrimonio, o grande favor que lle fixera e polo que re-
quiría todo tipo de compensacións. Pola súa parte, Carlos, prea-
dolescente criado polos filmes bélicos, afeccionado á automoción e 
absolutamente alleo ao sufrimento dunha nai silenciada, reclamaba 
a súa independencia, por medio dun cuarto pechado dende dentro 
e unha ausencia case absoluta de interacción cos seus proxenitores. 
Feble e con falta de autoestima, Maura pasaba horas de cara á fies-
tra do seu fogar, un predio unido a outros dunha feitura semellan-
te. Miraba un horizonte invisible, polo feito de estar cuberto por 
un bloque de edificios que impedía máis visión ca a duns veciños 
atarefados en preparar unha nutritiva, malia que pouca suculenta, 
cea, mentres vían o seu programa favorito de televisión. Mentres ela 
perdía a vista de cara á fiestra, Manuel precipitábase fronte a unha 
Maura ausente, que espertou co golpe e o berro xordo das súas 
vítimas involuntarias. Ollou, non só con distancia física, o aconte-
cido. Viu os últimos estertores dos corpos, así como o repouso e o 
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reacondicionamento das formas. Nalgún momento puntual, sentiu 
a necesidade de volverse para chamar o seu marido, que miraba 
aparvado o fútbol no aparello de pantalla plana, mais, imaxinando 
a reacción ao ser requirida a súa presenza en momentos tan delica-
dos do partido, preferiu continuar mirando a escena, ausente, pero 
cunha preocupación que o seu subconsciente convertía nun medo 
paralizante. Viu saír a Ernesto do bar, a súa reacción ante o acon-
tecido e como, fretando as mans, volvía cara ao interior do local, 
para chamar os que poboaban as súas estancias. Do mesmo xeito, 
detívose na silueta que se mantiña no soarego, presente e distante, 
pero a un tempo moi preto dos corpos, do lugar e das outras vidas 
que estes deixaran atrás.

«Ollade para aí, o paspán este do Darío, fincado no limiar, 
papando moscas.» Maura escoitou a voz de Ernesto e pareceulle tan 
familiar que un arrepío lle percorreu todo o corpo. Por un instante, 
volveu a mirada para as fiestras do edificio de en fronte, no que 
unha familia colocaba unha bandexa coa cea diante do aparello de 
televisión aceso. Tras uns minutos de ausencia, xirouse cara á porta 
do bar, mais Darío desaparecera xa. De súpeto, invadiuna nova-
mente o medo, aquel que perdera observando a calma da figura 
que se sostiña na entrada do local. Aquela actitude pausada que a 
invadira pero que a devolvera, ao desaparecer, ao estado de tensión 
permanente que dominaba a súa vida. Unha voz, dende dentro da 
vivenda, chamou por ela, facendo que se perdese no interior, pe-
chando a xanela tras de si.

V

Sentado debaixo da pantalla de televisión, dispuña dunha 
panorámica de todo o local. Observaba os que viñan e ían, cruzán-
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dose na porta de entrada ou de saída, segundo fose o caso. No per-
corrido visual periódico, paraba nos esaxerados xestos de Ernesto 
na barra, onde falaba con outros homes cos que se atopara aló de 
xeito casual. Alzaba a voz antes de comezar a rir, nun histrionis-
mo que lle era característico. No seu lugar, que non deixaban de 
ser todos os lugares, Lucía, que ía e viña dun lado para o outro, 
servindo os pedidos, desaparecendo, momentaneamente, ao entrar 
na cociña, sempre cun sorriso mínimo, agradable pero sobrio. En 
canto abría esa porta, antes de ocultarse durante breves segundos, 
descubríase a figura dun home, anicado, en crequenas, de costas á 
porta, facéndose visible no breve instante no que Lucía franqueaba 
o limiar.

Darío contaba con apenas vinte e cinco anos, e os últimos 
cinco vivíraos, en horario de mañá e tarde, naquel establecemento. 
Sentaba, preferiblemente, nunha cadeira separada a mantenta, pola 
súa situación, debaixo da pantalla, o que imposibilitaba veresta. En 
días de partidos de fútbol de certa relevancia, resultaba ser o único 
sitio baleiro, polo que ofrecía certas garantías de accesibilidade. A 
contrapartida, inconveniente que non todas as persoas eran quen 
de aturar, consistía en ser albo de todas as olladas, ao ficar de cara 
a todos e todas as que miraban ensimesmados a progresión do seu 
equipo preferido.

Fillo dun operario da construción prematuramente falecido e 
dunha traballadora do fogar, reconvertida a profesional da limpeza 
doméstica tras a morte do seu esposo, Darío, vítima dunha disca-
pacidade intelectual, facíase merecente dun subsidio que, mensual-
mente, complementaba o pobre salario materno. Herminia, nai de 
Darío, dada a súa incapacidade para atender ao rapaz durante as 
horas que dedicaba á súa actividade profesional, deixábao, previo 
aprovisionamento de cacao soluble e pastas, adquiridas no propio 
establecemento, no bar no que Lucía, de cando en vez e segundo 



23

puidese dispoñer do tempo preciso, miraba por el, asignándolle 
pequenas tarefas que Darío podía desenvolver perfectamente aco-
modado no seu asento. Dentro desas actividades que Darío desen-
volvía con entusiasmado rigor e meticulosidade, estaba o de repasar 
os cubertos, segundo saían da lavalouza. Con frecuencia, pequenas 
partículas ou residuos de comida ficaban nos lugares menos acce-
sibles de garfos, coitelos e culleres. Ese feito intolerable servíalle a 
Darío para pasar as horas naquel lugar. Lucía colocaba na súa mesa 
unha xerra con auga quente onde metía os cubertos que era preciso 
revisar, proporcionáballe un pano de man e cubría unha porción 
de mesa cun pano que servise para absorber o exceso de humidade. 
Os cubertos repousaban na auga quente, onde os restos de sucida-
de ían abrandando. Aos poucos e un a un, Darío íaos recollendo e 
revisando pausadamente,pasando o pano limpo por toda a súa su-
perficie. Despois de asegurarse da innegable pulcritude conseguida, 
depositábaos no pano que recollía a auga sobrante. A dedicación 
do rapaz era tal, que en ningún outro lugar se atopaban os cubertos 
tan limpos coma naquel. A necesidade dunha rutina facía de Darío 
un traballador abnegado e obrigaba a Lucía a terlle sempre panos 
limpos e unha xerra con auga quente para o seu único uso e gozo.

Ernesto entrou no local berrando. Mantívose moi preto do 
soarego, chamando a atención dos presentes, que axiña foron onda 
el, para ir saíndo aos poucos, en función da capacidade limitada da 
porta completamente aberta. Darío buscou o rostro de Lucía que 
atendía outras ocupacións. En ausencia dunha resposta desta, fixo 
un movemento tímido, co que conseguiu separarse parcialmente 
da mesa que o mantiña cinguido. Volveu o rostro cara á barra, na 
procura, outra volta, dun xesto cómplice de Lucía, pero ela seguía 
atendendo as súas ocupacións. Darío liberouse dos obxectos que o 
mantiñan preso antes de poñerse en pé. Vía como o establecemento 
ía quedando baleiro aos poucos e o desexo insatisfeito por ir canda 
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o resto era tan só interrompido polas ordes explícitas de Herminia, 
que o cominaba a permanecer no seu asento, atendendo sempre as 
ordes de Lucía. A curiosidade fíxolle desatender as ordes da súa nai 
e obviar a figura de Lucía. Achegouse á porta aos poucos, volvén-
dose de vez en cando cara á barra, por ver de confluír coa ollada 
dunha Lucía ausente. Dubidou ao colocar a man sobre o pomo, 
pero finalmente abriu, dando un paso á fronte, para ficar debaixo 
dos marcos desta e observar dende alí todo o acontecido.

VI

Marta mirou a un lado e a outro antes de cruzar a estrada que 
a conducía ao tanatorio. Dentro, por tras dos cristais que daban á 
rúa, podía recoñecer varias persoas que había tempo que non vía. 
Durante un instante, dubidou antes de cruzar. Non se sentía con 
forzas para aturar unha xornada completa de relacións familiares 
finxidas e insubstanciais. Deu un primeiro paso de aproximación 
ao edificio e a porta mecánica abriuse diante dela. Pequenos grupos 
ocupaban irregularmente todo o andar, até a porta de acceso á sala 
que se abría ao pequeno cubículo no que se localizaba o féretro 
descuberto. Os primeiros deses grupos, máis próximos á saída, es-
taban compostos por compañeiros de traballo de Efrén e veciñanza. 
Aqueles que, sen ningunha obriga, se achegaran espontaneamente 
ao coñecer a noticia. Máis adiante, a primeira familia de Efrén, 
curmáns e curmáns políticos, xente da que Marta se lembraba por 
velos na festa posterior ao seu casamento. Segundo avanzaba cara 
á sala, a familia máis próxima, maioritariamente varóns, que apro-
veitaban a ocasión para falar en voz baixa dos máis variados temas. 
No interior da sala, as mulleres arremuiñábanse ao redor da nai de 
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Efrén que, desconsolada, tocaba cunha man o vidro que a separa-
ba do féretro onde repousaba o seu fillo morto. Modesta, nai de 
Efrén, fora sempre unha muller sufrida que coidou do seu fillo, así 
como dos seus irmáns e irmás, de modo que nunca lles faltou de 
nada, segundo os ía preparando para unha vida de precariedade e 
sufrimento. De xeito que Efrén, renunciando a todas as súas ideas, 
escollera aquel posto de traballo aparentemente seguro, certo de 
que non podería acadar un posto mellor ou, cando menos, no que 
se sentise minimamente realizado. Modesta xogara, coa súa mellor 
vontade, temendo pola seguridade laboral do seu fillo, un papel 
importante na decisión de Efrén, que concordaría, durante os anos 
seguintes, no axeitado da decisión tomada.

Todos coincidían en que ninguén esperaba o acontecido. 
Non se lle ocorría falar da perda do seu traballo, da difícil situación 
na que quedaban os vivos, Marta, que debía facer fronte ela soa aos 
gastos xerais. O centro era el, o morto. Marta debería morrer para 
escoitar a verdadeira opinión sobre ela, posiblemente non tan posi-
tiva, coma a que gardaba a familia sobre el, o finado. Marta camiña-
ba pola sala, para achegarse a Modesta. Ía tocando os ombreiros das 
persoas que a rodeaban, para que lle permitisen achegarse. Tan só 
pretendía darlle un bico, demostrando que a acompañaba na dor, 
pero ela, nai e sogra, rexeitábaa dun modo sutil pero efectivo. Toda 
a dor se concentraba nela, debía ser a gran protagonista do evento. 
Ningunha nai debería enterrar os seus fillos.

Todas as decisións sobre o que facer co corpo escapaban ao 
control de Marta que escoitaba sentada nun dos asentos corridos da 
sala. Contaban con que ela se fixese cargo da factura. Ela, circuns-
pecta, asentiu. O mellor era o enterro, no panteón familiar. Marta 
podería falar doutras opcións, se cadra, máis económicas, pero pre-
feriu manterse en silencio. Modesta precisaba dun lugar físico onde 
chorar polo seu fillo, onde pregar por el. 
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Afundiuse no asento e todos asumiron que era pola perda, 
pero Marta reflexionaba en como sería marchar, abandonar o lugar 
no que se sentía allea, para comezar de inmediato coa súa vida. 
Tardáballe chegar á casa, coller un caderno, un lapis e a calculadora 
para saber de certo se chegarían os poucos aforros que puidese re-
unir para facer fronte aos gastos. Durante un segundo, pareceulle 
imposible estar pensando neses termos, pero botaba en falta a luz 
que se filtraba polas cortinas liviás da cociña a esa hora da mañá, 
tinguindo as paredes dun beixe claro, con tons de vermello amo-
rodo sobre os puntos nos que se reflectían as froitas estampadas 
nelas. Botaba en falta, así mesmo, o silencio do seu fogar, o chei-
ro a café que quedaba despois do almorzo. Afundiuse no asento e 
os presentes pensaban que choraba.Podería chorar, se Efrén tivese 
compartido a calor da cociña baixo a luz beixe, o cheiro a café que 
quedaba despois do almorzo, se non tivese marchado cada mañá, 
baixo a condena de facer feliz unha nai incapaz de vivir por si mes-
ma, sen proxectarse sobre os seus fillos coma unha sombra. Estes 
non eran motivos suficientes para deixar de querer o seu marido, 
pero foran o suficientemente importantes como para afastarse del, 
até percibilo como unha persoa allea, como un inquilino, descoñe-
cido, no seu fogar. Para Modesta a vida acabarase alí, pero para ela 
a vida continuaba. 

VII

Obdulia pagara durante toda a súa vida un seguro de decesos 
que incluía a Manuel, o seu único fillo. Na póliza constaban, en 
apartados debidamente sinalados, a caixa, o obituario, a vixilia no 
tanatorio, enterro relixioso e misa cristiá, dúas coroas de flores e, 
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pasado o tempo, a celebración do primeiro cabodano, este último 
baixo solicitude expresa do familiar máis próximo.

Marta aproximouse á porta da sala e camiñou até o vidro 
polo que se mostraba o féretro no que repousaba Manuel. Un tra-
ballador do tanatorio comentara o feito de que ambas as vítimas 
do incidente repousaban no mesmo edificio. Disimuladamente, ela 
foi falar con ese empregado para coñecer a localización exacta e di-
rixiuse cara a aló, por ver de falar con algún familiar. Alén de dar o 
pésame, tentaba desculpabilizar a Manuel polo acontecido. Cando 
chegou, descubriu que todo fora organizado de oficio pola propia 
aseguradora, seguindo as indicacións do contrato que asinaran no 
seu día con Obdulia. O baleiro da sala facíaa máis luminosa. A luz 
amarela dos focos e as paredes brancas lembráronlle a iluminación 
beixe que se reflectía nas paredes da súa cociña. Por un instante 
sentiuse coma na casa. A temperatura era agradable coa calefacción 
acesa. Non como na sala onde descansaba Efrén, na que a calor 
abafante que desprendía a multitude, xunto a aquela que saía dos 
radiadores, convertían o ambiente en irrespirable. Sentada diante 
da caixa de Manuel, miraba aquel féretro pechado pensando en 
como foran capaces de meter a inmensidade do seu corpo naquela 
caixa tan pequena. Chegou a dubidar de que realmente se atopase 
alí dentro. Por non ser familiar, Marta non tivera acceso ao corpo 
do finado, pero escoitara un cento de comentarios sobre o índice de 
masa corporal daquel home.

Marta deitouse no asento corrido situado en fronte do corpo 
sen vida de Manuel, apoiou a cabeza nas mans xuntas por baixo das 
meixelas e cerrou os ollos, coa saudable intención de botar unha 
soneca. 
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VIII

As luces da rúa, xunto a unha tenue iluminación proveniente 
dun bar próximo, facían levemente apreciable unha mancha de 
sangue sobre a beirarrúa. Marta achegouse un pouco para vela 
máis de preto, pero a esas horas resultaba difícil distinguir calquera 
cousa. Os limpadores fixeran ben o seu traballo. Tentou reproducir 
os pasos do seu marido até chegar a aquel punto e tan só as luces 
dun bar interrompían a traxectoria. Deu uns pasos perdidos, como 
dirixíndose a un lugar sen verdadeiramente desexalo. Agarrou o 
pomo da porta do bar con decisión, pero resistiuse a abrila de 
inmediato. Entrou aos poucos no establecemento. Viuse no 
interior dun local case baleiro, a non ser por unha camareira, que 
recollía a louza sucia acumulada nun recanto da barra, e por un 
rapaz novo, que remexía nunha presada de cubertos noutro recanto 
da estancia, debaixo do aparello da televisión. Dende alí, o rapaz 
dispuña dunha visión completa do espazo, tan só tiña que facer 
leves xiros de cabeza para dominar aquel lugar. Viuna entrar e 
dubidar un segundo, antes de encamiñarse a algures. A camareira 
continuaba coa cabeza abaixada, concentrada na súa faena. O rapaz 
saudouna coa cabeza, mentres murmuraba un case imperceptible 
«Boas noites». Sen pensalo máis, Marta camiñou até a mesa do 
rapaz que enredaba nos cubertos. Sentouse en fronte del, mirando 
para a barra onde a camareira remataba de poñer a lavalouza. Ela 
mirou para Marta, que indicou que quería un refresco de laranxa. 
Unha vez feita a encarga, volveuse para o rapaz, que non perdía 
detalle de cada obxecto que manipulaba con extremado coidado 
e precisión. Observouno durante uns instantes, para descubrir 
o que facía realmente con aquela pila de cubertos, e estendeu a 
man, para recoller algunhas pezas e imitalo no seu traballo. A 
medio camiño, atopouse co brazo del que lle impedía rematar o 
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traxecto. Desprazou levemente a man cara a unha beira da mesa, 
pero o mesmo brazo servía de fronteira entre os seus cubertos e as 
intencións de Marta. Tras a constancia desta, que semellaba non 
querer entender a negativa daquel, o rapaz rematou por sentenciar 
un forte e rotundo «Non, se queres facer algo pídelle a Lucía os 
teus propios cubertos». Lucía ergueu a cabeza, mentres as súas 
mans áxiles seguían cortando rodas de laranxa, e descubriu a 
escena. Deixou o coitelo e o fragmento de laranxa que estaba a 
seccionar, colleu o pano que sostiña co ombreiro, fregou as mans 
nel e colocounas sobre a barra, coma se tivese a necesidade de soster 
o corpo todo nun novo punto de apoio. Recolleu unha xerra de 
aceiro inoxidable, coma a que tiña o rapaz sobre a mesa, encheuna 
de auga quente que colleu da máquina de café, meteu unha presada 
de cubertos nela e cun par de panos limpos e encartados que tiña 
nun caixón camiñou cara á mesa onde estaban os únicos dous 
clientes do bar. «Veña, Darío, ensínalle como se fai. E que queden 
ben limpos.» El chamou a atención de Marta cun aceno e comezou 
a repasar un garfo, introducindo o pano entre os dentes, para sacar 
os restos que puidesen ter quedado. Levantaba ben as mans, á altura 
dos ollos de Marta, para que esta vise como estaba a proceder. Ela 
colleu os cubertos que lle acababan de traer e comezou a imitar 
o rapaz, que sorriu en canto se decatou de que ela utilizaba o seu 
mesmo procedemento. Lucía levou o refresco á mesa de Darío 
e Marta e esta deixou o que estaba a facer para dar un primeiro 
grolo ao vaso. Darío seguiu a traxectoria da man até aferrarse ao 
vaso, mirou mentres o erguía e o dirixía aos beizos, e mollou os 
seus beizos secos coa humidade da lingua, mentres Marta daba un 
primeiro grolo longo. Volveu axiña ao que estaba a facer, en canto 
Marta se decatou do que estaba sucedendo. «Queres ti tamén un 
refresco?», preguntou. Darío dixo que non coa cabeza e continuou 
traballando.
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Ambos seguiron repasando garfos, coitelos e culleres mentres 
Lucía facía caixa e pechaba o local. «Hoxe a túa nai demora un 
pouco, non?», dixo Lucía tras rematar de fregar o chan. Ao tratarse 
dunha pregunta retórica non agardou por unha resposta e comezou 
a acomodar a roupa que levaba, baixando as mangas da blusa, an-
tes de desaparecer detrás dunha porta e volver cun abrigo na man 
mentres se achegaba á mesa a revisar os cubertos que Darío mostra-
ba oufano. «Moi ben, Darío. Ímolos recoller, se che parece, e pre-
parámonos para marchar, vale?» Darío asentiu e empezou a recoller 
os cubertos. Mirou para Marta que comezou a recollelos tamén. 
«Pode poñelos onde lle diga o rapaz», anunciou Lucía dirixíndose 
a Marta. Ambos desapareceron detrás da barra, anicados sobre un 
caixón aberto que contiña o resto de cubertos xa limpos e enxoitos.

Nese momento, Herminia petaba no vidro da porta pechada 
por dentro. Facía un sinal a Lucía que se achegaba a abrirlle. Ambas 
comezaron a falar en voz baixa sen afastarse da entrada. Despois, 
Herminia chamou por Darío, que se achegou apresurado onda ela, 
deulle un bico e, volvéndose cara a Lucía, comezou a despedirse 
axitando a man alzada. Lucía volveu pechar por dentro, cando a pa-
rella saíu abrazada, moi preto o un da outra, padecendo o contraste 
de temperatura do bar con respecto ao exterior.

IX

Lucía indicou unha cadeira cun xesto da man, ao tempo que 
camiñaba novamente cara á parte posterior da barra. Marta sentou 
onde lle sinalaran e seguiuna coa mirada, mentres vía como recollía 
dúas copascoa man esquerda e apañaba unha botella de viño coa 
dereita. Sentou en fronte dela, pousando unha copa a cada lado 
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da mesa. Encheu os dous recipientes e, mentres pousaba a botella, 
Lucía mirou fixamente para Marta, agardando a que falase. Marta 
estendeu a man para coller a súa copa, mentres procuraba as pa-
labras xustas. Inclinada sobre a mesa e coa miraba fixa nun punto 
impreciso por baixo do rostro de Lucía, comezou un discurso pau-
sado, co temor de quen se abre ao mundo por primeira vez. Inte-
rrompía o transcorrer da historia, para volver comezar, fiando dun 
xeito distinto cada acontecemento. Buscaba as palabras exactas, que 
desen unha idea precisa do que quería comunicar á súa interlocu-
tora. Pola súa banda, Lucía atendía en silencio, se cadra cun aceno 
afirmativo que significaba a súa atención activa, ou sinxelamente 
cos ollos fixos nos ollos de Marta, que alzaba a vista para procurar 
un eventual xesto de conformidade por parte da súa compañeira.

Comezou presentándose, para continuar falando dos seus 
primeiros anos tras emanciparse dos seus proxenitores. Describiu 
os traballos ocasionais, a especialización paulatina, o primeiro tra-
ballo serio, o momento de coñecer a Efrén, o seu futuro marido, a 
relación difícil coa familia del, o matrimonio e a parcial liberación, 
conseguida despois de moitas disputas, dos seus pais, en especial 
dunha nai protectora en exceso.

En ocasións, Lucía recollía a copa entre os dedos para levala 
aos beizos e facer efectivo un grolo breve, que removía coa lingua 
antes de conducilo ao interior. Neses instantes, Marta aferrábase á 
súa e bebía un grolo longo, que tragaba de inmediato, e solicitaba 
un chisco máis. Pouco a pouco, segundo o viño ía desaparecendo 
da botella, Marta facía do seu discurso un argumentario inconexo, 
sen un fío definido que servise de nexo entre as distintas proposi-
cións. 

Lucía deu por terminada a conversa cando a súa acompañan-
te foi incapaz de manter os ollos abertos e fixos nun único punto. 
Entón, colleuna por un brazo e axudouna a incorporarse. Non sen 
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dificultade, ambas fixeron un breve percorrido polo local, apagan-
do as luces dos distintos espazos. Co establecemento tan só ilumi-
nado pola luz que penetraba pola cristaleira exterior, achegáronse 
á porta para saír. Lucía termaba de Marta, que dubidaba antes de 
cada paso. Moi xuntas, unha inclinada sobre a outra, deron os pri-
meiros pasos pola beirarrúa. 

Camiñaron amodo en dirección á casa de Marta. Lucía vol-
veu, unha hora máis tarde, sobre os seus pasos, para recollerse defi-
nitivamente na súa. Cando estaba chegando á porta do bar, camiño 
do seu apartamento, detívose sobre os últimos signos do aconteci-
do noites atrás. Tentou lembrar o que estaba a facer no momento 
no que Ernesto entrara no bar anunciando o suceso. Fora incapaz 
de ver nada máis queo rostro do técnico do gas, que a interrogaba 
sobre o balbordo de fóra. Lembraba que naquel momento lle pa-
recera un impertinente, sempre interrompendo a realización das 
tarefas dos demais. Non puidera imaxinar a relevancia do aconteci-
do. Nese momento, situada sobre o punto do impacto, despois de 
escoitar o relato de Marta, e afeita a oír os seus clientes sen escoitar 
nada de nada, máis alá das propias encargas, volveu pensar naquel 
técnico pousando a man sobre o seu ombreiro, volveu sobre as súas 
desculpas e tentou lembrar o seu xesto, a súa resposta. Nada, agás o 
rostro del mirándoa fixamente, veu á súa cabeza. Foi absolutamen-
te incapaz de recordar ningún dos seus xestos, das súas actitudes 
pasadas.

Continuou camiñando, parou un instante diante da vidreira 
do seu establecemento, pensou en se conectara a alarma antes de 
marchar e, coa dúbida aínda dando voltas, proseguiu a bo ritmo, 
fuxindo da fría humidade da noite.
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X

Maura ergueuse sen facer ruído, mentres o seu home dur-
mía e roncexaba con sonoras inspiracións. Camiñou ás apalpadelas 
polo cuarto para abrir a porta amodo, pechándoa tras de si despois. 
Encamiñouse cara á cociña, onde acendeu a luz para desprazarse 
con total seguridade mentres se achegaba á fiestra. Intuíndo o frío 
exterior, apegouse ao cristal sen abrir a ventá. Os farois iluminaban 
a estrada e os edificios máis próximos. Aló, no baixo, dúas figuras 
femininas camiñaban moi xuntas, cara ao final da rúa. Un corpo 
apoiado pesadamente sobre o outro, desapareceron á volta da es-
quina. Maura esperou, vítima do habitual insomnio, que volvesen 
aparecer, dun momento a outro, facéndose visibles. Agardou men-
tres a brétema se facía forte nos recunchos apartados e máis escuros, 
entre os edificios. Agardou, mirando como algún vehículo solitario 
iluminaba, ao seu paso, os espazos que os farois non eran quen de 
iluminar. 

Por un momento, desviou a súa atención sobre os restos da 
cea, que permanecían sobre a mesa, nunha bandexa, cubertos por 
unha fina capa de película plástica, que permitía observar o interior. 
Con certas reticencias a deixar a fiestra, foi cara á mesa e separou un 
pouco a capa plástica para remexer cos dedos nas patacas fritidas xa 
frías, así como na carne que se ía desfacendo entre os dedos. Levou 
algúns fragmentos á boca e comeu con avidez aquilo que considera-
ba un gorentoso manxar, non só pola calidade do cociñado, senón 
polo que tiña de proscrito e fugaz desexo. 

Limpou as mans nun pano de mesa e restituíu os obxectos ao 
seu estado primixenio, volveu cara á fiestra, dende onde viu como a 
camareira do bar subía cara ao establecemento e se detiña antes de 
chegar aos restos do incidente acontecido días atrás. Relacionouna 
coa parella que camiñaba moi xunta momentos antes. Detívose nos 
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xestos dela ao mirar a mancha de sangue sobre as baldosas. Sóu-
boa perdida nos seus pensamentos, completamente allea ao que 
percibía a súa mirada. Viuna continuar o camiño, deterse xunto á 
cristaleira do establecemento, para desaparecer polo lado oposto da 
rúa polo que aparecera momentos antes. 

Descubriu a friaxe do exterior no seu propio corpo e apertou 
a chaqueta do pixama contra o peito. Mirou para os pés descalzos 
e sentiu un arreguizo que ascendeu dende a planta polas conexións 
nerviosas até o máis alto da columna vertebral. Desfixo o camiño 
que iniciara minutos antes, apagou a luz da cociña e proseguiu até 
o cuarto, camiñando nas puntas dos pés até a cama que agardaba, 
aberta, o seu retorno. Dentro, remexeuse para dar as costas ao seu 
marido, que protestaba en soños. Ficou aínda un anaco cos ollos 
abertos, mirando a porta e lembrando a parella que baixaba a rúa, 
en silencio, sen máis intención que a de sosterse unha na outra. 
Reviviu o momento no que desapareceron por tras dos edificios, 
así como o retorno da camareira, firme fronte á mancha de sangue. 
Tentou imaxinar os pensamentos dela, que miraba sen mirar para 
ningures. Quedou durmida minutos antes de que o espertador fixe-
se erguer a Outeiro, que estricaba as extremidades de pé, fronte á 
cama, antes de rañar na entreperna por baixo da roupa interior e 
iniciar a marcha cara ao cuarto de baño. Maura fixo que durmía, 
coma se o espertador non fose quen de sacala do sono. Mantivo 
os ollos cerrados mentres el remexía na súa roupa, na procura das 
distintas pezas de roupa dispostas de maneira ordenada a noite an-
terior sobre unha cadeira. Maura agardou a que Outeiro marchase 
para erguerse e ir petar na porta de Carlos, o seu fillo, que ornea-
ba improperios dende o interior do seucuarto, exhortando a súa 
nai para que o deixase durmir aínda un pouco. Continuou camiño 
cara á cociña, onde estaba a louza sucia do almorzo de Outeiro. 
Retirouna debidamentee comezou a preparar o almorzo do rapaz, 
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que se deixaba ver pola cociña, parcialmente espido, e coa atención 
posta no seu teléfono móbil e nos cascos que introducía en ambas 
as cavidades auditivas.

Mentres o rapaz poñía a roupa, preparándose para marchar, 
Maura quentaba o café, colocaba a cunca e recollía do andel o pan, 
da neveira a marmelada de amorodo, e do caixón os cubertos pre-
cisos. Mentres Carlos apreixaba a porta, Maura pousaba unha per-
na sobre a outra e comezaba o día cerrando os ollos durante cada 
dentada. 

XI

Ernesto berraba xesticulando moi próximo á barra, da que 
se afastaba aos poucos para volver sobre ela con violencia. Ao seu 
redor, un fato de homes sorrían seguindo as súas idas e vidas coa ca-
beza. Ninguén podería precisar cantas veces contara xa a historia de 
cando, no medio dunha leira chea de vacas, apareceu un touro que 
ameazaba con escornar. Na súa versión, facía o papel de toureiro es-
forzado, volvendo o animal unha figura donda e mansa que dirixir 
cun sinxelo golpe de man. Lonxe de poder ser contrastado, ficaba 
como única testemuña hilarante dunha das súas múltiples fazañas.

Aló avanzaba Maura, sorteando a un Ernesto que romaba a 
uns compañeiros improvisados. Timidamente, esquivaba os obxec-
tos que ía atopando no seu camiño.Á dereita viu un Darío oufano, 
limpando os cubertos até poder verse reflectido na súa superficie. 
Nunha mesa próxima, unha figura feminina que lía o xornal, men-
tres que, de cando en vez, botaba un ollo ao que pasaba fugazmente 
pola pantalla de televisión. Procurou o oco máis grande que puido 
atopar na barra e agardou a que a camareira a atendese. Lucía pa-
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saba sen deterse. Entraba e saía da cociña, levando consumicións 
e tapas axilmente por todo o local. Maura seguíaa coa mirada, sen 
atreverse a reclamar a súa atención. Despois de varias olladas de 
esguello cara á súa localización, Lucía detívose por un instante e, 
sen dicir unha soa palabra, mirouna fixamente agardando pola en-
carga. Tras esperar durante un segundo unha resposta que non daba 
chegado, Lucía fixo un aceno cara á súa interlocutora. Levantado 
un chisco o queixo e mirándoa fixamente, deulle a entender que 
era o seu momento de falar. «Un café con leite», murmurou Maura. 
«Un café con leite», repetiu Lucía para si, botándose a andar a bo 
ritmo en dirección á cafeteira. Este chegou cando aínda Maura non 
asumira a súa propia petición. Sorprendeuse ao ver a cunca aboiar 
na man de Lucía tan preto de onde ela estaba. Tremíanlle as mans 
cando se achegou para levantar a cunca. Tremíanlle aínda mentres 
abría o saquiño do azucre, e cando ergueu finalmente a cunca para 
beber un primeiro sorbo. Botou a cabeza para atrás e afastou a cun-
ca dos beizos, ao sentir a calor do contido. Lucía xa corría dun lado 
para outro, recollendo os pedidos duns e doutros, esparexidos por 
toda a estancia. Porén, non deixaba de observar a súa nova clienta, 
tan desconcertada ou máis que unha Maura pouco afeita a visitar 
bares sen a figura dominante de Outeiro que, habitualmente, se 
ocupaba de todos os trámites propios da situación, dende a escolla 
do sitio, até a solicitude de atención e a encarga.

Co café entre as mans e a cabeza lixeiramente abaixada so-
bre el, Maura observaba ao seu redor. Mirou para Darío, contento 
entre garfos, culleres e coitelos. Detívose na muller que ocupaba 
unha mesa próxima, coma se algo nela fose coñecido. O cabelo 
mouro e ondulado sobre ambos os lados da cara, disposto sobre a 
cabeza cunha liña, non recta, que viraba lixeiramente cara ao lado 
dereito. Mais, entón, Darío chamou a atención daquela dona, para 
ensinarlle o reflexo nun coitelo sobre o que estaba a traballar. Nun 
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primeiro momento, aquela muller non atendeu a chamada del, que 
dixo en alto o seu nome, «Marta», conseguindo que ela deixase 
o xornal que lía ensimesmada, para erguer a cabeza e sorrir, cun 
aceno de sorpresa e asentimento. A chamada de atención de Darío 
fixo que Lucía se achegase a ver o que estaba a acontecer, facendo 
coincidir a súa mirada coa de Marta que lle devolveu o xesto cun 
sorriso cómplice. Nese momento, Maura soubo o que lle resultara 
tan familiar daquela muller. Lembrou os pasos lentos na noite, até 
perderse na volta da esquina ao final da rúa. Non puido evitar so-
rrirlle cando Marta, paseando a vista ao seu redor, se detivo, duran-
te un segundo, na figura feminina que sostiña un café con ambas 
as mans, moi preto do rostro. Desconcertada, devolveulle o sorriso 
e baixou novamente a cabeza sobre a nova do xornal que estaba a 
ler. Maura volveuse cara á barra, colleu o prato que acompañaba a 
cunca que aínda sostiña entre as mans e, con ambos, camiñou cara 
á mesana que Marta lía. Esta ergueu a cabeza novamente, en canto 
a viu chegar. Ambas ficaron un instante agardando un xesto que 
indicase unha primeira aproximación, unha separación do muro 
que até entón as separara. Marta acenou para que a súa interlocu-
tora sentase e Maura non agardou a que rematase o xesto. Marta 
desfíxose do xornal para que Maura puidese pousar a cunca. Ela 
mirábaa con absoluta admiración, e Marta respondeu cos ollos moi 
abertos, sorprendida pola inesperada abordaxe.Permaneceron aín-
da un pouco en silencio, antes de que Maura fixese unha segunda 
manobra de aproximación, dicindo o seu nome e a localización 
exacta da súa vivenda unifamiliar. Non sencertos atrancos iniciais, 
lograron comezar unha conversa que concluíu cunha Marta impli-
cada na historia dunha Maura que non escatimaba en explicacións, 
coma se tivese que xustificar até o motivo polo que estaba a tomar 
un café a esas horas da tarde, cando comunmente se recoñece que a 
cafeína, a esa hora, resta a capacidade para conciliar o sono.
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Pola súa banda, Lucía desviaba a súa traxectoria, en repeti-
das ocasións, para facela coincidir coa mesa na que falaban as dúas 
mulleres. Intrigada, perdía algún pedido baixo o balbordo xeral, 
deixando, ocasionalmente, algún cliente coas ganas dun tinto ou 
unha tapa acorde coa demanda.

XII

Rían a cachón as tres mulleres ao redor da mesma mesa, can-
do fóra a brétema cubría os espazos. A noite chegou logo, antes de 
que as tres confidentes foran quen de dar por rematada a conversa. 
O reloxo fixera avanzar o tempo sen que elas foran verdadeiramen-
te conscientes. Levando a man ao pulso, Maura virou pálida. Os 
tremores da tarde volveran a aparecer. Sen dar máis explicacións, 
escusouse e, recollendo a roupa de abrigo que pousara nunha ca-
deira baleira ao seu carón, despediuse antes de saír ás présas camiño 
da casa. Aló ficaron estrañadas Lucía e Marta que sorrían para si, 
despois da divertida conversa que viñan de manter.

Tras a marcha repentina de Maura, as dúas mulleres foron 
prestas a recoller a louza sucia, así como a varrer e limpar os restos 
da tarde que viña de rematar. Dando por rematada a xornada, as 
dúas amigas despedíronse na porta do bar, que ficaba ás escuras, 
mentres unha sombra difusa as observaba dende os andares máis 
altos dun predio da outra beira.

Maura decidiu retirarse cedo, unha vez que as súas amigas se 
perderon de vista. Espiu a roupa en silencio, ao tempo que Outei-
ro, dende a sala de estar anexa ao cuarto de ambos, baixaba o volu-
me do televisor para tentar deducir o que ela estaba a facer do outro 
lado da parede. Despois dun murmurio de tecidos a fregarse entre 
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si, alén dalgún pequeno golpe e un breve salaio, Outeiro percibiu 
o interruptor da luz a cortar a corrente. Volveu subir o volume do 
aparello, no que un grupo de homes armados intercambiaba un 
corpo a corpo contra un outro grupo máis numeroso, que se defen-
día coa única forza das súas mans espidas.

Maura evitaba moverse demasiado, mentres escoitaba os gol-
pes xordos, xunto aos laídos que proviñan do cuarto do lado. Aga-
rrou as sabas con ambas as mans e aproximounas ao pescozo oculto 
xa entre os ombreiros. Cerrou os ollos e lembrou a tarde que viña 
de pasar coas súas amigas. Pensando niso, adormeceu. 

XIII

O día comezaba a abrir. Na casa de Maura, o ritual matutino 
tentaba correr con normalidade sen ela. A marcha de Outeiro do 
xeito habitual. Mais Carlos, pola súa banda, esperto, mantíñase no 
leito agardando pola chamada da súa nai, que ía con atraso. Non 
afeito a aquela descoñecida demora, ergueuse e foi petar á porta 
dela, que se mantiña ás escuras perfectamente cuberta entre as sa-
bas. Pousou a man sobre o pomo e abriu amodo, achegando a cabe-
za segundo ía avanzando. A escuridade impedíalle ver con precisión 
a posición semifetal da súa nai sobre a cama. Deu un paso cara ao 
interior e murmurou o nome dela. Tras un momento sen respos-
ta, volveu chamar a súa atención, pero desta volta achegando un 
leve«Mamá». Maura separou lixeiramente as sabas do rostro para 
responder. «Podes facer ti o teu almorzo? Eu prefiro quedar un pou-
co na cama.» El asentiu, pero, tras un primeiro xesto que indicaba 
a súa marcha, volveu polos seus pasos para inclinarse sobre o leito. 
«Estás ben?» Ela non respondeu. Carlos buscaba o seu rostro en-
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tre as sabas, tentando afacer a mirada á escuridade imperante. Era 
consciente de que a última disputa fora algo máis que uns berros na 
cociña, coa porta pechada para amortecer a súa intensidade. Maura 
descubriuse para mirar o seu fillo. Unha mancha escura baixaba da 
sen até o orificio ocular, contrastando coa claridade propia da pel 
dela. Carlos mirou de achegar unha man para percibir o alcance do 
golpe, pero ela impediullo, primeiro afastando o cranio, despois 
sacando unha man para deter a do seu fillo, que se mantiña en si-
lencio, cos ollos moi abertos, incapaz de reaccionar. Permaneceron 
un instante naquela posición. Ela sostendo a man del, el sentado no 
bordo do leito coa mirada posta no perfil magoado da súa nai. Toda 
a indeferenza que motivara unha difícil adolescencia, xunto á falta 
de interacción dos seus proxenitores, volveuse un regreso á infancia 
dun rapaz indefenso, incapaz de atopar a saída xusta diante dunha 
situación traumática. Maura, por primeira vez na súa vida, non 
sentiu a necesidade de consolalo. Non quería ser ela a que mostrase 
empatía co asombro del, non quería, nin tan sequera, percibir a dor 
ou a pena no seu interlocutor. Quería que as cousas fosen doutro 
xeito, quería estar noutro lugar, quería volver a unha noite anterior, 
coas súas amigas, durante a que, por vez primeira, se sentira libre. 
Quería poder repetir aquel momento cada noite.

Cando as primeiras bágoas comezaron a asomar nos ollos do 
seu fillo, Maura tomou a determinación de erguerse. Cun move-
mento brusco, desfíxose das sabas que a cubrían. Incorporouse e 
pediu a Carlos que fixese o mesmo para poder erguerse da cama. 
«Vístete e mete algo de roupa nunha bolsa.» Dubidou. «Veña, pas-
món!» Saíu cara ao seu cuarto termando do pantalón do pixama 
cunha man. Abriu a porta do armario e comezou a remexer na pro-
cura dunha bolsa de deporte. Sacouna e deitouna no chan, brusca-
mente. Dos distintos andeis, extraeu pezas de roupa de distinta cor 
e feitura. Maura fixo o mesmo cunha maleta que apareceu no fon-
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do do seu armario. «Hoxe non pases sen almorzar», berroulle men-
tres intentaba introducir ambas as pernas nun pantalón vaqueiro 
que tiña xa esquecido, pero que lembraba telo posto en tempos, 
se cadra antes do matrimonio. Malia as dificultades para axustalo 
unha vez chegado á altura da cadeira, viu que case mantiña a figura 
doutro tempo, o que a animou a continuar loitando por conseguir 
o seu obxectivo. Mirouse ao espello e, recuperando a beleza de anos 
atrás, deu unha última orde a Carlos, que miraba de beber toda a 
cunca de leite dun único e prolongado grolo:«Colle só o imprescin-
dible para uns días, esta segue a ser a nosa casa!». Para si, pero coa 
mesma forza coa que se dirixira ao seu fillo: «Non temos porque 
renunciar a nada».

XIV

Lucía corría dun lado para outro, sempre cargada coa ban-
dexa metálica. Darío sacaba brillo aos primeiros cubertos da mañá. 
Unha brétema mesta comezaba a ceder diante da luz do sol, que 
abrollaba do exterior cara ás mesas máis próximas á vidreira que 
daba á rúa. Un local ateigado e cheo do cheiro a café propio desas 
primeiras horas abriuse diante de Maura e Carlos, que se afastaban 
da porta e se dirixían cara a un lugar na barra, esperando que Lucía 
aparecese diante deles. Acomodaron a equipaxe aos seus pés. Maura 
pousou un brazo mentres miraba ao seu redor. Dun lado e doutro, 
os clientes non podían evitar ver a estraña parella, cargada coa bolsa 
e a maleta. Detíñanse, sen poder desviar a mirada, no resultado do 
golpe que Maura mostraba no seu perfil. Breves silencios daban 
paso a murmurios, a falanxes e xestos que dirixían miradas cara ao 
rostro danado. Tras a descuberta, un oco meirande fíxose na barra, 
unha liña invisible de sentimentos contraditorios separaba a Maura 
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dos presentes. Non se podía discernir se tiñan medo por ela ou dela 
mesma, se rexeitaban o que lle viña de acontecer ou, pola contra, 
rexeitaban a súa persoa. Indirectamente, por motivo daquela má-
cula, Maura pasaba a ser culpable dun crime descoñecido por ela 
e pola concorrencia en xeral. Sabedora do seu mal, obviou todas 
as miradas, mentres co seu corpo buscaba o corpo de Carlos, para 
acubillarse, sentirse, aínda que fose tan só un espellismo, protexida 
por un corpo miúdo e aínda imberbe. Lucía apareceu de súpeto, 
saíndo da cociña coa bandexa chea de pratos de callos, aínda fume-
gantes. Ao ver a parella que a observaba insistentemente, seguindo 
cada movemento seu, freou en seco, contendo a inercia que im-
pulsaba a bandexa cara a adiante. Maura sorriu e baixou a cabeza 
sinalando a maleta que repousaba no chan. Lucía dubidou duran-
te un momento antes de pousar a bandexa na barra e apresurarse 
para facerlles un sitio nunha mesa que ficaba baleira. Achegouse a 
eles e, retirándolles a equipaxe, fíxolles un aceno para que sentasen. 
Correu á cociña cargando coa bolsa e a maleta e volveu recoller a 
bandexa metálica, chea de pratos de callos aínda fumegantes. Vol-
veu canda eles e deixoulles quedar cadansúa tapa de callos, antes de 
repartir o resto entre os clientes que agardaban. 

Carlos comeu os callos ao tempo que a súa nai, cos cóbados 
fincados sobre a mesa, fregaba as mans diante do rostro. Lucía se-
guía coas habituais carreiras, preparando café e achegándose a cada 
un dos recunchos do local, para servir as encargas.

A mañá pasou, como pasaban todas as mañás naquel lugar, 
con Lucía concentrada en realizar ben todas as tarefas, memorizan-
do os pedidos e a localización exacta de cada un deles, así como o 
nome e o rostro dos clientes que, lonxe de ser habituais, comezaban 
a frecuentar o bar. Maura e Carlos agardaban, un mirando para a 
televisión, a outra coa vista posta no exterior, vendo a xente e os 
coches pasar.
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A hora do xantar deu un pequeno descanso a Lucía, que pui-
do finalmente achegarse á súa amiga. Sentou canda eles descul-
pándose por telos abandonado. «Levo dende as sete da mañá que 
cheguei para facer os callos e non parei dende aquela.» Maura so-
rriulle e estendeu unha man para achegala á de Lucía. «Vou chamar 
a Marta, se che parece.» Ergueuse novamente para coller o teléfono. 
Volveu axiña marcando os números. Detívose durante un momen-
to, ao sentir que o aparello daba ton. Falaron tan só durante uns 
segundos, o tempo suficiente para anunciarlle que Maura e o fillo 
estaban no bar. Colgou e volveu á mesa, pousando o teléfono con 
absoluto desinterese pola súa integridade.

XV

Carlos asistía en silencio á conversa entre a súa nai e Marta. 
A cociña facíase pequena de máis para outra voz. As voces das dúas 
mulleres enchían todos os ocos. Conversaban nunha longa sobre-
mesa despois dunha cea improvisada de pasta e verduras salteadas. 
Maura contaba anécdotas sobre os seus primeiros anos de matrimo-
nio. Historias que non lle resultaban en absoluto indiferentes a un 
Carlos que tentaba manterse a distancia, remexendo nas frangullas 
de pan que quedaran esparexidas pola mesa. Malia a súa aparente 
indiferenza, aos ollos acudíanlle voluminosas bágoas que tentaba 
disimular forzando as pálpebras e engurrando o nariz. Alleas aos 
contraditorios sentimentos de Carlos, as dúas amigas continuaban 
falando, cunha Marta completamente involucrada, comentando 
pequenas historias persoais que complementaban o relato de Mau-
ra. As dúas mulleres sorrían, malia os dramas que estaban a relatar.

Segundo a conversa ía decaendo, para deixar paso ao cansazo, 
Marta recuperaba a figura do rapaz, que loitaba por manter os ollos 
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abertos, no curruncho da mesa que lle fora asignado. Cun aceno, 
conveu con Maura darlle unha pequena tregua ao pequeno. Esta 
volveuse cara a el, pasoulle unha man polo pelo para espreguizalo 
e deu a última orde do día. «Veña, vai descansar, que mañá non 
libras das clases.» Marta miraba para el e sorría. «Podes ocupar o 
meu despacho, coloquei sobre a cama supletoria sabas e mantas 
suficientes para que non pases frío esta noite.» O rapaz deu as boas 
noites e desapareceu por tras da porta da cociña, que levou canda si 
despois de franqueala.

Fíxose o silencio na estancia, mentres escoitaban o peque-
no desprazarse de estancia en estancia. O son das fregas do cepillo 
de dentes sobre os incisivos mesturábase co depósito do váter que 
se reenchía despois de que el tirase da cadea. O renxer do somier 
metálico fixo reiniciar a conversa. «Lamento moito que teña que 
durmir nesa cama. É moi vella e nunca se anovaron os resortes. Hai 
anos, pensamos en poñer listóns de madeira, pero son cousas que 
foron quedando sen amañar e, como practicamente non lle daba-
mos uso, esquecémonos, sen máis, do asunto.» Maura apertou a 
man da súa amiga. «Non te preocupes, a saber en que sitios se anda 
deitando cando vai por aí cos seus amigos. Ha estar ben.» De inme-
diato, ambas erguéronse dos seus respectivos lugares e comezaron a 
recoller a louza, que repousaba dende a cea sobre a mesa da cociña.

Marta asegurouse de que Maura ficaba instalada na sala de 
estar, sobre o sofá cama, antes de dirixirse ao seu cuarto a descan-
sar. Intercambiaron algunha que outra mirada antes de despedirse, 
a última delas coa que Maura, cos cóbados cravados no colchón 
e parcialmente incorporada sobre eles, pretendía demostrar o seu 
agradecemento polo inesperado acollemento. Marta fíxolle saber, 
sen dicir unha soa palabra, que non tiña nin a máis mínima impor-
tancia e pechou a porta tras dela para ir durmir finalmente.
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XVI

Custaba manter a porta do ascensor aberta, mentres Outeiro 
sacaba as poucas caixas coas súas pertenzas do piso. O garda que 
custodiaba a recollida estivo tentado, en varias ocasións, a suxeitar 
a porta mentres el ía enchendo o cubículo do ascensor, pero 
reaccionou a tempo, continuando coa tarefa de seguilo, sempre 
uns pasos por detrás, para garantir as condicións do traslado. 
Bento non seguira a tradición familiar, aquela que impulsaba 
os varóns a dedicarse á construción. Unha tradición que, por 
outra parte, non respondía a ningunha querenza especial pola 
profesión, senón que viñera case que imposta polas circunstancias 
propias do mercado de traballo. Con todo, ás distintas xeracións 
resultáralles cómodo introducirse no sector, posto que a infancia 
de cada unha delas estivera chea de reformas e ampliacións no 
patrimonio inmobilizado. Tarefas que se fixeran sempre utilizando 
man de obra da propia familia, o que marcaba á hora dunha futura 
escolla profesional. A cultura do arrimo, ou da construción por 
fases, fora unha constante na súa vida, o que ficaba patente no tipo 
de vivendas que habitaban os membros da súa estirpe. Pequenas 
vivendas, ampliadas e reformadas durante a vida útil de cada un 
dos seus inquilinos. El optara por unha opción diferente, malia que 
seguía atado a aquela concepción particular de relación co fogar. 
Nas fins de semana, cando a familia se xuntaba para comer ou 
celebrar algún acontecemento sinalado, aínda debía colocar a funda 
e revisar algún punto concreto que merecese a súa atención. Con 
todo, el rexeitara aquela vida e decantárase pola única opción viable 
que se lle presentara, unha vez rematado o bacharelato. Ingresou 
na policía con pouco máis de vinte anos. Quince anos despois, tras 
varios pequenos logros profesionais, conseguira escoller un destino 
co que se sentía cómodo. Bento aínda cría nas relacións humanas, 
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malia que as tarefas que debía desempeñar teimasen en indicarlle a 
imposibilidade destas.

Outeiro cargaba o seu coche cos obxectos que, segundo o 
acordo de divorcio e segundo o ditame do xuíz, debía recoller. Pero 
Bento non estaba alí para inspeccionar as súas pertenzas, el debía 
garantir o afastamento que se marcara na sentenza derivada do xuí-
zo por maltrato.O seu cometido non era só impedir que Outeiro 
seguise naquela vivenda cando Maura volvese co fillo, senón ga-
rantir que esta se mantivese afastada daquel que fora o seu marido.

Bento subiu ao coche patrulla identificándose pola radio e 
dando parte da súa localización e cometido. Unha voz metálica res-
pondeu un «Recibido» frío, sempre distante. Arrincou e dirixiuse 
devagar cara ao final da rúa. O balbordo que proviña dunha porta 
que se abría nun bar próximo chamou a súa atención. Desviou a 
mirada para o foco do rumor e pensou no ben que lle podía sentar 
unha cervexa fría e algo de comer. Ergueu un pouco máis a vis-
ta, para fixarse no nome daquel establecemento. Pensou que non 
lembraba o nome daquela rúa, polo que remexeu no asento do 
copiloto, nos papeis entre os que se atopaba o expediente do caso 
de Maura. Leu o nome da rúa entre outras indicacións referentes á 
sentenza. Volveu a ollada ao carril, preparouse para virar ao final da 
rúa e perdeuse na volta da esquina.

XVII

Ernesto xesticulaba cos brazos moi abertos, dando pequenos 
pasos cara a atrás, cando deu cun obxecto móbil e non particular-
mente sólido. Os compañeiros de barra botáronse a rir, tentando 
non parecer que ridiculizaban o home que termaba aínda do corpo 
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de Ernesto. Este volveuse axiña para pedir desculpas a berros, cha-
mando a camareira para que lle servise un cacharro, á súa conta, a 
aquel co que viña de tropezar. O home escusouno, asegurando que 
non era necesario que o convidase a unha copa por tan pouca cou-
sa, e continuou avanzando devagar cara a un espazo libre non moi 
afastado de onde se atopaba.

Durante o traxecto, topouse con Lucía, que se desprazaba 
con absoluta mestría entre as mesas. Esta saudouno e invitouno a 
acomodarse no recuncho da barra que comezou a liberar e limpar 
para el. O home colocou os brazos sobre a barra, mirando as bote-
llas que se situaban diante del. Proseguiu coa inspección, tentando 
descubrir a marca de cervexa que campaba nos surtidores. Mostrou 
a súa conformidade co observado, fregando as mans, coma se esco-
rrentase a friaxe que aínda resistía sobre a epiderme, e preparándose 
para pedir.

Lucía pasou novamente ao seu carón, pero desta volta por 
detrás del, levando a bandexa na man esquerda, chea de pratos ba-
leiros que nalgún momento da tarde levaran un raxo con patacas 
fritidas, ou un chourizo ao viño, ou mesmo unha cunquiña de caldo 
de nabiza ben quentiño. Ía en dirección á cociña, para baleirar a súa 
carga e traer de volta outra viaxe de pratos para os clientes. Golpeou 
coa perna dereita a portaque se abriu pechándose de inmediato tras 
ela. Segundo accedía ao interior berrou unhas encargas que logo se 
fixeron efectivas, mais da man doutra persoa que se facía dona do 
espazo. Polo interior da barra, dirixiuse cara ao fato de homes que 
escoitaban as historias dun Ernesto atento até os máis pequenos 
acenos do seu rostro. 

«Aquí están esas tapas. Facede o favor de calar un pouco a ese 
home e dádellas que arrefecen.» Pousou, cun golpe de man sobre a 
bandexa chea, os pratos na barra diante de cada comensal e virouse, 
desfacendo o traxecto que viña de realizar. «Eh, preciosa, como sa-
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bes que como da túa man…» Apuntou Ernesto mentres a camarei-
ra paraba diante do home que viña de chegar. Ergueu a mirada ao 
alto, pretendendo unha resposta a unha pregunta intuída. Parou de 
súpeto ao recoñecer o rostro. «Que sorpresa, Bento!Eti por aquí?» 
O home virou vermello, aferrándose ao bordo metálico da barra 
antes de contestar. «Maura, non te facía aquí. Eu estou só de paso 
polo barrio.» Ela sorriulle para liberar a tensión que se acumulara 
tras a descuberta. Houbo un instante de silencio, antes de que ela 
lle preguntase que quería. El, recuperándose, pediu unha cervexa 
de botella, sen vaso, e unha tapa de raxo ben pasado e sen ningún 
tipo de prebe. A Bento gustáballe a carne ben feita e sen adubar, 
o que se contradicía coa elección. Maura entendeu a petición e 
marchou segura de poder satisfacer os seus desexos. Tardou, con 
todo, un chisco en regresar, desta volta acompañada por Lucía, que 
devecía por coñecer o garda que levara o resultado da sentenza por 
maltrato. Saudáronse os tres, mentres o resto dos clientes do bar, 
exceptuando un Darío abstraído no seu labor diario, volvían, sen 
saber o motivo certo, o rostro cara ao exterior do establecemento. 
A través da vidreira, a primavera cubría de novos tons a beirarrúa.

XVIII

Eran as sete e trinta horas da tarde cando soou o teléfono. 
Mario andaba a cubrir o parte diario, coas visitas que realizara du-
rante toda a xornada, reparando as instalacións de gas de varios 
negocios da contorna. Deixou a carpeta e o bolígrafo no asento do 
copiloto e atendeu, con resignación, a chamada. Unha voz rouca, 
do outro lado da liña, cominábao a achegarse a un bar con pro-
blemas de subministración. Despois do nome do establecemento, 
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Mario recolleu o enderezo, mais non atendeu ás explicacións que 
lle daba o interlocutor sobre a localización exacta deste. Respondeu 
cun rotundo «Ben sei, ben sei». Deixou o móbil no mesmo asento 
no que pousara os outros obxectos, introduciu a chave no contac-
to e arrincou. Movía o volante con brusquidade, máis pendente 
dos seus pensamentos que da condución. Día tras día, xornadas 
interminables, co descanso xusto para un bocadillo nalgún bar da 
zona. O mesmo cheiro a fritura que impregnaba cada tecido, fedor 
a mesturarse xornada tras xornada nunha amálgama de olores que 
facían o ambiente irrespirable.

Aproveitou a marcha dun coche estacionado nas proximida-
des do bar para meter o seu, de fronte, deixándoo en diagonal, coa 
parte traseira lindando coa estrada. Colleu a caixa de ferramentas e 
camiñou escorado, debido ao peso desta, da que termaba co brazo 
dereito. Abriu a porta e algo se remexeu no interior. Unha muller 
miúda saíu ao seu encontro. Saudouno sorrindo. Conduciuno cara 
á cociña. Excepto Darío, os clientes todos seguían a súa progresión. 
Onde a barra remataba, para abrir camiño para a seguinte estancia, 
a camareira indicoulle onde podía depositar a caixa de ferramentas. 
Buscoulle un lugar detrás da barra, onde permitise o libre acceso. 
Sen deixarlle marxe a reacción,achegoulle unha cadeira alta e aco-
modouno nun lugar preferente. Preguntoulle polo que desexaba 
beber e, abrindo parcialmente a porta da cociña, fixo unha encarga 
que resoou en todo o local. «Unha especial para un cliente espe-
cial», dixo, ao tempo que se volvía sorrindo cara a Mario. Cortou 
uns anacos de laranxa, buscou a botella de mosto, e preparou o vaso 
introducíndolle unha pedra de xeo. Colocou os distintos elementos 
diante del ao tempo no que Lucía saía da cociña cunha bandexa 
repleta de pequenos pratos, cada un cun tipo de comida distin-
ta. «Esta é toda a nosa lista de comidas, colocada como un menú 
degustación especial, para compensar esta inoportuna urxencia de 



50

última hora. A tarefa que che habemos solicitar esta noite é que 
compartas con nós estas viandas.» O bar enteiro, pendente do que 
estaba acontecendo con Mario, contiña as ganas de rir ás gargalla-
das, coñecedores do segredo. En canto este espertou do seu asom-
bro e comprendeu o que estaba sucedendo, botouse cara a atrás na 
cadeira e comezou a rir con sonoras gargalladas. Unha morea de 
bágoas acudiron, naquel momento, aos seus ollos e temeu que os alí 
presentes se decatasen de que estaba a piques de comezar a chorar, 
mais, un repentino e sonoro golpe nas costas proporcionado por un 
Ernesto incluso máis emocionado ca o propio Mario, desfixo todos 
os temores. Ergueuseda cadeira buscando a Lucía, mais de camiño, 
foi interceptado por Ernesto que agardaba a súa reacción detrás del. 
Perdéronse nun abrazo do que Mario buscaba desfacerse, para ir na 
procura de Lucía, que pousaba a bandexa sobre a barra e agardaba 
impaciente, limpando as mans, suadas polo nerviosismo, sobre o 
mandil.

Os segundos facíanse eternos para a parella que se apertaba 
con forza nun primeiro momento, para ir reducindo a tensión, até 
ficar moi preto, afundidos nun leve e agarimoso apreixo. A eufo-
ria inicial, que se mostraba nos rostros de todos os clientes, foise 
perdendo segundo pasaban os minutos. Aquel abrazo interminable 
pasaba unha fronteira de intimidade entre Mario e Lucía, que in-
comodaba os presentes, que tenderon a volver ao que estaban antes 
de chegaro técnico. O rumor das habituais conversas envolveu a 
parella que seguía abrazada. Maura tentou volver á normalidade, 
servindo copas e retirando a louza sucia das distintas mesas, ac-
tuando coma se no medio da barra, interrompendo o seu natural 
fluír por aquel lugar, non houbese unha parella firmemente fincada 
e inmóbil. 

Cando foron quen de separarse, Maura respirou aliviada. Fi-
nalmente podía acceder aos puntos clave do seu traballo, anterior-
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mente inaccesibles. Acomodounos nunha mesa afastada, liberando 
a Lucía de todas as súas obrigas. Aló ficaron ambos, murmurando 
frases que resultaban imperceptibles para o resto, que foi perdendo 
o interese na parella, até que esta resultou completamente invisible 
a ollos da empregada e dos clientes.

XIX

Carla había anos que desistira de agardar polo seu marido 
para cear. Ao comezo, cando aínda eran eles dous, sentaba na coci-
ña, coa comida preparada, até o seu regreso. Morta de fame, adoi-
taba ir petiscando no pan. De cando en vez, recollía os pratos da 
mesa, onde repousaban xa coa cea, e requentábaos no microondas 
para que, cando chegase el, non atopase a comida fría. Foran anos 
de desconfianza, de longas esperas infrutuosas, sobre todo cando el 
viña cunhas copas de máis e incapaz de introducir un bocado do 
que ela tardara horas en preparar. Coa chegada dos nenos, todo ti-
vera necesariamente que cambiar. Os pequenos non podían agardar 
polo pai sen meter algo na boca, polo que ela tomara a determina-
ción de cear canda eles, deixando algunha sobra fría no frigorífico, 
por se el viña con gana de comer algunha cousa. Carla afixérase 
tanto a aquela situación que incluso a desexaba, detestando aquelas 
noites nas que Ernesto, movido por algunha pouco usual motiva-
ción, chegaba ao dereito do traballo. Carla non sabía como com-
portarse cando o seu marido estaba na casa. Detestaba os seus si-
lencios ou a súa conversa, detestaba tanto o seu compromiso como 
a desatención indebida das súas obrigas como pai.

Cando, aquela noite, Ernesto entrou na casa antes do espe-
rado, os nenos estaban xa deitados e Carla miraba, ás escuras, unha 
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reposición dun dos seus filmes preferidos na sala de estar. El abriu 
a porta con decisión. Detívose un momento no limiar, para tentar 
descubrir onde estaba a súa esposa. Escoitou o leve rumor do televi-
sor e camiñou cara a aló con determinación. Parou diante da porta 
aberta da sala. Miraba para unha Carla ensimesmada na trama da 
película. Saudou sen agardar resposta e achegouse a ela moi amo-
do. Fixo un primeiro xesto de achegamento, ao que ela respondeu 
facéndolle un oco ao seu carón. Ela negábase a miralo, mantendo 
a ollada fixa no aparello. El pretendeu unha aproximación aínda 
maior, inclinando o rostro sobre o dela. Deixou un bico leve na súa 
meixela, decatándose de que chegaba tarde, como habitualmente, 
que todo xesto de cariño chegaba tarde, até o punto de non atopar 
resposta. Agardou un pouco, diante dela, co xesto do bico marcado 
nos beizos. Despois ergueuse sen dicir nada e meteuse no cuarto de 
ambos.

Carla escoitábao remexer no armario, na procura dalgunha 
cousa. Intuía o que podía estar buscando, pero negouse a ir até 
aló para indicarlle o lugar exacto de cada peza de roupa. Foran 
demasiados anos desoíndo as indicacións que ela lle fora dando, 
como para renderse tan axiña, diante do primeiro xesto de cariño 
en moito tempo. Continuou vendo o filme, sentada comodamente 
na cadeira de brazos. Xa non pensaba na trama mil veces vista e re-
construída na súa imaxinación, pensaba no que podía estar facendo 
Ernesto pechado no cuarto. Pensaba na desfeita que atoparía cando 
decidise irse deitar. Con todo, seguiu inmóbil, termando das ganas 
de erguerse e mirar o que estaba en proceso de xestación naquela 
estancia. 

O filme rematou a altas horas da madrugada. Do lado onde 
estaba Ernesto, non se escoitaba máis que o renxer do somier en 
canto este daba unha volta na cama. Carla demorou aínda un pou-
co o feito de retirarse a durmir. En canto entrou, non viu nada 
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fóra do seu lugar. A roupa que sacara o seu marido estaba estirada 
sobre unha cadeira, as pantuflas no lugar habitual, os zapatos aso-
maban por unha porta mal pechada do armario e sobre a mesa de 
noite, os efectos persoais do compañeiro. Ela acendeu a luz, como 
acostumaba facer el cando se daba o caso contrario. Ernesto, aínda 
esperto, non deu sinais de estrañamento pola forma de actuar dela, 
continuou na posición inicial, de costas á porta, coa mirada posta 
na parede. Ela espiuse devagar, colocando a súa roupa noutra cadei-
ra libre. Colleu o seu pixama de dúas pezas dun caixón e desencar-
touno, seleccionando a parte que quería colocar primeiro. Puxo o 
pantalón e despois a parte de arriba. Unha vez colocada esta última, 
introduciu as mans polo interior, para desprender o suxeitador, que 
retirou con absoluta mestría. Meteuse na cama dándolle as costas 
ao seu compañeiro, antes de apagar a luz.

Ambos permaneceron espertos, en silencio, durante un bo 
anaco, analizando a situación persoal de cada un deles. Nun mo-
mento, antes incluso do casamento, tomaran a determinación de 
permanecer xuntos, ambos pensaran, en innumerables ocasións, 
rachar con ese acordo tácito, mais ambos desbotaran esa opción. 
Naquel momento, no que a distancia se convertera xa en insupe-
rable, recoñeceron os efectos prácticos do seu acordo. Malia que 
ambos, ao longo dos anos, pensaran en relacións baseadas noutros 
termos, ningún dos dous se atrevería nunca a renunciar ao conse-
guido. Ficaron a durmir horas despois, pensando nas obrigas da 
mañá seguinte.
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XX

A claridade das últimas horas da tarde entraba pola crista-
leira do bar. Un cartel na porta que anunciaba un peche temporal 
contrastaba cun interior repleto de persoas que acondicionaban un 
espazo de mesas separadas, para que ficase apto para unha cea en 
grupo. Uns entraban e outros saían da cociña, cargados con pra-
tos. Uns levaban cubertos, vasos e outros obxectos de uso frecuen-
te nesas xuntanzas. Dúas persoas abeirábanse unha canda a outra, 
tentando descubrir o ano dunha botella de viño que un deles sos-
tiña entre as mans. Maura, Lucía, Mario, Herminia, Darío, Ben-
to, Marta e Carlos achegaban o preciso para comezar a cea. Unha 
enchente desproporcionada, que había quedar para as tapas de días 
sucesivos.

O balbordo do interior transcendía o perímetro que deli-
mitaban as paredes daquel predio, acariñando agarimosamente as 
inmediacións. Algúns peóns chamados pola calor que desprendía 
aquel lugar achegábanse á porta, e quedaban decepcionados ao ver 
a nota que indicaba que deberían volver noutro momento.

Os espazos, malia que pequenos e aparentemente insignifi-
cantes, teñen o poder de mudar vidas, sempre e cando estas mante-
ñan a capacidade intacta de transformación.

Ao chegar a noite, a luz que atravesaba a vidreira volveu ilu-
minar, unha vez máis, aqueles recantos da beirarrúa que para os 
farois, aló no alto, eran inaccesibles.







EUFEMISMO UN E DOUS
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I. Galiza. Hemisferio sur

A noite cinguíase sobre as luces de festa que cubrían o cam-
po. A herba seca recortada até facer abrollar o fino po no que se 
convertera a terra enxoita. O xa numeroso público incrementaba o 
seu número segundo o eco da orquestra avanzaba cara ás casas máis 
afastadas. Os estoupidos das bombas de palenque chamaran polos 
primeiros curiosos horas atrás. O fume do carbón que facía suar o 
churrasco ascendía non sen antes cubrir todos os recantos da su-
perficie iluminada. Uns e outros alternaban pan e viño, lambendo 
os dedos da graxa última de cada fracción de porco que se adhería 
fortemente á comisura dos beizos. Apertábase aquela, preceptiva-
mente, ás físgoas interdentais, dando un uso extraordinario a unha 
lingua que percorría os máis escuros recunchos da súa caverna.

Fíxose un lixeiro silencio no balbordo xeral, mentres a or-
questra dirixía as súas disonancias cara a un público enfastiado, en 
canto os primeiros refachos das botas laboriosamente pulidas per-
cutiron sobre as pupilas da masa que ollaba absorta. Longuísimas, 
superando a articulación e lidando coas coxas polo movemento, 
apertábanse delimitando a figura das pernas, donda e sensual. So-
bre elas, un corpo espido cunha pel branca que contrastaba coa 
escuridade da noite e as cores apagadas das luminarias que cubrían 
o lugar de lecer.Con cada paso, unha nube ascendía de cada un dos 
seus pés. Dirixíase amodo cara ao posto de avituallamento, afun-
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dindo os tacóns de agulla no chan que cedía. Loitando por manter 
o equilibrio, facía avanzar o outro pé, áxil, para continuar cun des-
prazamento voluptuoso, alleo ás imperfeccións inherentes ao lugar. 
Aló, os crioulos reptaban pola grella, redondeando as súas formas 
antes de estoupar en leves regueiros de graxa que caía sobre o lume 
para desfacerse en pequenos estalidos. Remexíanse polo efecto da 
calor que os secaba, deixando a epiderme apertada contra a carne 
mol, endurecendo o conxunto. Ela achegábase e o fume reborda-
ba o posto, xerando unha mesta néboa pegañenta que se adhería 
ás superficies lisas. A madeira e o metal esperaban inmóbiles, coa 
pátina dos anos acumulada en forma de nova pel impermeable, á 
chegada de novas vítimas, como o espellismo dun oasis no medio 
do deserto. Abeirouse á barra e, pousando a man sobre a madeira, 
reclamou ao dependente. Do outro lado, unha boca aberta deixaba 
ver un anaco de costela rumiada incesantemente, até precipitarse 
lentamente apegada a un exceso de salivación, que se facía forte na 
queixada, como un longo fío escuro loitando por manter a posi-
ción. Parte da sección feminina presente disimulaba a súa sorpresa, 
facendo que atendía aos desacordes da orquestra, pero, de esguello, 
filtraba a súa atención cara aos peitos, pequenos pero turxescentes, 
que apuntaban coas súas mamilas cara ao sentimento de culpa de 
todos os presentes. Desexarían facer coma que non existía aquela 
muller ou, pola contra, que contaban co poder suficiente para facer 
que deixase de existir. Pero non era así. Aló estaba, coa súa pel bran-
quísima ofrecendo as apuntadas mamilas á conciencia de cada un 
dos presentes, que se ocultaban no seu exceso de roupa, xuntando 
aínda máis as distintas pezas nun peito que sentían espido.

—Oes, ponme aí un gin tonic!
A sentenza resoou nos oídos dos presentes, que deixaron caer 

as súas consumicións. Na súa maioría, precipitáronse sobre unha 
herba que agardaba a salvación dun pouco de fluído elemento, coa 
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boca aberta dirixida cara ao ceo. Mais unha pequena porcentaxe es-
varou polas formas obtusas dos abdomes do seus respectivos donos, 
que baixaron a cabeza para lamber as roupas destinadas integra-
mente a ornar as súas formas nos días de festa. As linguas raspaban 
o tecido sintético producindo un son característico. Un borracho, 
que non podía permitir que nin unha soa gota da súa beberaxe 
fose desperdiciada por un descoido intolerable, e carecendo dun 
bandullo prominente que amortecese a caída, deitouse sobre o 
chan, lidando coa herba por recuperar o seu fluído elemento. Aló, 
anicado, tentando discriminar o líquido da terra pola que este se 
filtraba, descubriu as coxas da muller, relucentes, entre a segunda 
pel que as cubría. Mantendo a súa posición sobre a terra, camiñou 
por debaixo da barra até achegarse á muller, que agardaba a con-
sumición. Cuspía o po que recollía de entre os dentes, procurando 
a hixiene necesaria para achegarse a un monte de Venus poboado 
por un mato baixo que se perfilaba para rematar en punta na boca 
do manancial. A primeira lambida apegou a muller á barra, men-
tres unha esfera chea de nós se formaba na parte final dunha das 
súas extremidades. Anicándose parcialmente e cunha soa puñada, 
deitou o bébedo coa cabeza repousando sobre o espazo baleiro que 
deixaban os seus pés sobre a herba. 

O altercado non deixou indiferente a ningunha das persoas 
que aló estaban. Dando un paso atrás, reafirmáronse no seu rexei-
tamento á estraña.

Un teléfono deixouse oír, e un calafrío percorreu o corpo da 
muller. Estendeu a man e introduciuna no interior das súas botas. 
De aló emerxeu un teléfono que vibraba, emitindo unha luz inter-
mitente que iluminou o rostro da súa propietaria.

—Dime. Si, eu saín a tomarlle unha. Non pasa nada, ven en 
canto poidas. 
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Os presentes seguiron a traxectoria do teléfono mentres vol-
vía ao seu acubillo. Pasaron a lingua polos beizos en canto percibi-
ron o morno contacto da pel sobre a superficie plástica.

A sección masculina miraba de irse achegando á barra, 
espreitando fixamente a descoñecida e pasando a man pola 
queixada. No canto de buscar a traxectoria que describise unha liña 
recta, ían e viñan de esquerda a dereita, como obxectos delicados, 
de densidade baixa, ao precipitarse irremisiblemente sobre o 
chan. As mulleres que acudiran acompañadas termaban dos seus 
sementais, facéndolles virar a cara en canto a inercia a impulsaba 
en dirección ao terreo prohibido. Pola súa parte, o terceiro grupo, 
menos numeroso, axeitábase a roupa, con insistencia obsesiva ao 
ver que ningunha das súas pezas de roupa, delicadamente escollidas 
durante as horas previas ao comezo do festexo, tiña ningún efecto, 
nin positivo nin negativo, sobre o outro sexo. De cando en vez, 
volvíanse cara á intrusa para dedicarlle unha aterrecedora ollada 
de odio. A visitante, pola súa parte, sacudíase coa palma da man as 
miradas acusadoras ao tempo que repetía a media voz un sintético 
«Alimentamos bestas!».

Novos inquilinos da barra, como plumas sobre o pavimento, 
arremuiñábanse ao redor da turista. Os vasos bulían de man en 
man, con certa groseira mestría, mentres o camareiro se preparaba 
para proporcionarlles o contido asignado. Durante ese tempo de 
espera, os acabados de chegar zugaban das súas propias comisuras o 
fluído que loitaba por saír impelido das mucosas. Apertábanse con 
descontrolada fruición ao corpo espido da visitante, que se remexía 
cortesmente para aumentar a distancia de seguridade. En canto o 
camareiro chegou coas bebidas, a estraña loitaba por manter o seu 
espazo intacto entre os homes que a rodeaban. Durante a pugna, 
o contido dun dos vasos foi deitado por acaso sobre a herba seca, 
que se remexeu axiña, para apertalo forte entre as súas numerosas 
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extremidades, antes de que mans profanas puidesen facerse con el. 
De súpeto, unha nube de cólera cinguiuse sobre a intrusa. Os ho-
mes mostraban a súa ira estendendo violentamente as extremida-
des, perforando o espazo vital da protagonista, e dese xeito apreciar 
o mol da súa pel morna. As acompañantes dos máis deles defendían 
a fidelidade das súas parellas creando unha terra de ninguén entre 
eles e a agredida. As mulleres solteiras requirían do espazo obxectos 
contundentes cos que bater na impetrante. Cheo de carraxe, o gru-
po incidía sobre a muller que caeu ao chan inconsciente. Nese mo-
mento, o home bébedo que repousaba entre as súas pernas espertou 
do seu letargo e descubriu un corpo inmóbil do que chuchar nova 
substancia. Percorreu, con fortes movementos de fortes movemen-
tos de brazos e pernas, a distancia que o separaba da intersección 
das dúas coxas. Cerrando os ollos lambeu, acompañando o move-
mento da lingua cun xesto de rotunda afirmación. Os golpes, alleos 
a todo deleite, caían sen orde por todas as partes descubertas da 
súa fisionomía. O sangue comezou a abrollar e a derramarse sobre 
a terra enxoita. Unha vez máis, a herba seca, sen querer prescindir 
da súa parte proporcional e ponderada de suculencia, aferrábase 
ao corpo exsangüe xa, estirando os últimos indicios de vida do seu 
ocre e moribundo corpo.

A calma volveu co tempo. Aos poucos, os golpes fixéronse 
menos frecuentes, até que tan só o borracho prestaba atención ao 
corpo sen vida da visitante. Con absoluto desprezo, os últimos re-
sistentes despedían a situación cuspindo sobre as costas do home 
que seguía deitado boca abaixo, co rostro afundido naquel, nun 
tempo, gorentoso monte de Venus. Dunha pancada que abrollou 
por baixo da barra do bar, foi extraído do seu acubillo. Molesto, 
remexeuse un anaco antes de ceder á presión exercida por un es-
forzado camareiro, que brandía unha machada de carniceiro en 
expresión ameazante. Apertándoa con forza por unha perna, ocul-
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touna dos ollos curiosos dos asistentes ao festexo. Golpes secos do 
machado sobre un tallo rompían o habitual decorrer harmónico da 
orquestra. Acompañando a cada golpe, os asistentes, así como os 
músicos dende o palco, subían os ombreiros para tratar de ocultar 
o cranio no seguro agocho formado entre eles. A intranquilidade 
entre os presentes durou o mesmo que dura un despezamento. As 
vísceras, concentradas no fondo dun balde. Fumegantes, liberaban 
agudas flatulencias ao tempo que se remexían polo efecto do meta-
no a circular polo seu interior. Rostros de felicidade volveron xurdir 
cando a primeira costela pousou sobre a grella. Aquel crepitar tan 
familiar retrotraía ás primeiras celebracións da infancia, nas que os 
sabores eran sempre exóticos e o padal aprendía a desfacer a carne, 
recoñecendo coa lingua os matices diversos de cada porción, men-
tres a graxa campaba por mans e rostro, como mostra inequívoca 
de vitoria. O ser animal rillando os merecidos ósos, zugando da 
soá o nutritivo alimento, facendo limpeza no máis esquivo orificio. 
Sentido a presión dos tecidos máis duros, volvéronse cara ao palco 
convidándose uns e outros a botar unha peza, mentres lingua, car-
ne e dentes lidaban.

II. Galiza. Hemisferio norte

Afundía o fociño no alpiste, mentres ollaba con desconfianza 
para o camareiro. 

—Diría que estes grans están abondo salgados!
Cuspía pequenas frangullas sobre a cunca da que era contra-

rio a sacar a faciana. 
—Seica non sabedes descansar nin en festas? Todo se vos vai 

en gañar cartos! —Aseguraba volto sobre a barra, á que permanecía 
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fortemente anexionado, grazas a uns brazos endurecidos polo tra-
ballo e a unhas mans non menos contundentes que se aferraban ao 
extremo metálico, co brillante dourado dos anos relucindo entre a 
penumbra da estancia—. Esta cousa non a come nin mariasantísi-
ma! —Comía emporcando o rostro con fruición e miraba a indi-
ferenza do camareiro que, a uns metros de distancia, fregaba con 
insistencia obsesiva unha copa apenas saída da lavalouza—. Pensa-
des que somos bestas. Que habemos achegarnos aquí por calquera 
merda, só porque non temos onde ir? Pois sabede que eu teño casa, 
que non me dades nada que eu non poida conseguir aló, da miña 
muller, que cociña ben mellor ca ti e ca esa fulana que chamades 
cociñeira. Si, ti, porcona, que non lavaches as mans dende que che 
trouxo o teu chulo por unha orella, hai xa vinte anos! —Deixou de 
falar, por un instante, tan só para coller aire e tragar a masa informe 
que rebulía, abalada polos recorrentes movementos da lingua que 
procuraba buscarse un oco para emitir sons recoñecibles entre toda 
aquela maseira—. Oes ti. Hasme poñer outro viño! Tinto, si. Este 
que me puxeches antes xa queceu e non hai quen o trague. —O 
camareiro, consciente de que a espera aínda ía ser longa, accedeu a 
poñerlle outro viño, afastándose deseguido ao lugar que ocupaba, 
para realizar a idéntica tarefa. 

Fóra ía frío e caía unha auganeve en diagonal, procedente do 
nordeste. As luces penduradas na noite sobre a estrada, loitando 
por prevalecer, inducían a cuestionar a conveniencia da festa. 

O murmurio dun vehículo íase facendo máis perceptible a 
medida que andaban os persistentes segundos do inverno. O ruído 
da freada silenciou o comedor de alpiste e detivo a actividade do ca-
mareiro, que, ofrecendo a ollada á fiestra abafada, viu as luces dun 
coche fronte ao establecemento. As portas abríronse e pecháronse 
deseguido e uns pasos húmidos e pastosos dirixíronse ás carreiras 
até a porta do bar. Os brazos inertes dun chuvasqueiro fluían entre 
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a tormenta, caendo pesadamente no momento no que o impetran-
te accedeu ao interior. 

—Oes ti, pasmón! Seica os teus pais non che ensinaron a po-
ñer ben o chuvasqueiro? —falou o comedor de alpiste, provocando 
un silencio que o camareiro, na súa natural indiferenza, procurou 
non romper. 

—Teñen que desculpar, pero ando buscando unha estación 
de servizo. Hai uns trinta quilómetros que quedei na reserva. O 
GPS do coche indícame que neste lugar hai unha gasolineira, pero 
só hai este bar. Poderíanme indicar onde podo atopala? 

Calquera dos dous homes podería terlle indicado ao desco-
ñecido que detrás mesmo do bar había un dispensador de diésel, 
tanto para maquinaria agrícola como para outros vehículos de trac-
ción. Poderían chamar incluso polo dono deste, que durmía na 
casa, ao quente, mentres os clientes se ausentaban para satisfacer 
outros compromisos. Poderían, incluso, ofrecerlle un paraugas para 
realizar o traxecto, de escasos cincuenta metros, que o separaban 
do ansiado combustible. Pero preferiron que o silencio gobernase 
a estancia. 

—Ben, marcho, entón. A ver se ides mamar ti e esta merda 
de viño que serves, mamalón! —Entorpeceu a calma o comedor de 
alpiste para saír fóra, apartando o estraño dun empurrón. O cama-
reiro, pola súa banda, deixouse caer nunha banqueta permitindo a 
fuxida, de entre os beizos, dun salouco.

—Desculpe, non sei se entendeu a miña demanda? —rom-
peu a falar o estraño. 

—Ben sei, ben sei. Tómelle unha cunquiña. De tapa temos 
lura á romana, tortilla, orella, macarróns con tomate e paella. Se 
prefire algo frío, temos lacón, chourizo ou queixo.

Absorto na resposta, o estraño virouse cara ao exterior sina-
lando o coche aínda aceso e cun aceno mostrou o seu destino máis 
inmediato. 
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—Non se preocupe, ho! Total, co gasoil que lle queda non 
había chegar moito máis aló do acceso á autoestrada, e coa noite 
que vai, ningún guindastre se ía achegar por vostede até mañá pola 
mañá. Chame por teléfono a quen queira e sente, á primeira con-
vido eu.

Deu os pasos precisos para coller o auricular do teléfono pú-
blico e marcou. O camareiro ollaba para el, interesado no que tiña 
que dicir. En canto o home se volvía para a barra, o camareiro reti-
raba rapidamente a mirada e volvíase cara á copa que manipulaba 
entre as mans.

—Ola, cariño. Aproveitando a festa? Eu quedei sen gasolina. 
Estou nun bar. Vou tentar deixar este hemisferio o antes posible, 
pero se cadra aínda demoro un pouco. 

Fíxose o silencio e o home encamiñouse cara a un banco 
próximo á barra.

—Algunha cousa, entón? —Reiterou o camareiro o seu ofre-
cemento.

—Póñame entón un viño, mentres miro nas páxinas amare-
las de atopar algunha gasolineira ou, no seu defecto, un servizo de 
guindastre.

—Veña logo ese tinto. Un petisco de tortilla para facer algo 
de masa no estómago? —preguntou o camareiro cun amplo sorriso.

—Perfecto —respondeu el, sen apenas levantar a mirada dos 
grosos volumes de anos sucesivos que se amoreaban nun recuncho 
ao carón do teléfono.

Foi servido de inmediato, cunha copa arrastrada por toda 
a barra dende o lugar de enxugado, até o punto no que debía ser 
manipulada polo cliente. Cun xesto que denotaba certa destreza, a 
rolla foi liberada da súa prisión de vidro, para que este fose envor-
cado sobre o canto da copa, liberando un tinto lixeiramente turbio, 
ao tempo que cun certo ton tella. Segundos máis tarde, despois 
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dalgún sinal de aprobación por parte do cliente que non chegou 
nunca, absorto como estaba entre as páxinas dos distintos volumes 
que manipulaba con soltura, deu uns pasos cara á cociña para pedir 
a tortilla.

—Unha de tortilla para un novo cliente! —berrou o cama-
reiro dende a porta.

Ao pouco de resoar a encarga polas paredes da estancia, a 
cociñeira, coa indumentaria branca do seu cargo, preceptivamen-
te luxada nos costados, polo efecto de ambas as extremidades a 
desprenderse dos sobrantes, facía aparición na estancia, portando 
un pequeno prato branco de louza, con dúas porcións de tortilla. 
Achegándose ao cliente, chamou a súa atención cun clarificador:

—A tortilla é para o señor?
—Si, grazas —respondeu o afanado visitante.
A camareira, sorteando as dificultades iniciais, insistiu coa 

interacción ao permanecer coa vista cravada no home. Este, ao per-
cibirse observado, levantou a mirada e dedicou un tímido sorriso á 
camareira que petou na mesa antes de comezar a falar. O seu corpo 
groso rebordaba por baixo do traxe, deformando puntos concretos 
onde a acumulación de graxa se facía máis patente. Cun rostro que 
apenas superaba a altura da barra, víase na obriga de levantar o 
brazo por riba do ombreiro para poder acceder á parte superior. 
En canto concluíu o xesto de deixar o prato a poucos centímetros 
da copa de viño, no frontal da súa vestimenta abotoada, abrollou a 
regaña duns peitos caídos na súa inmensidade, tan só cubertos por 
un sostén de encaixe, que deixaba intuír unha pel turxescente, chea 
dunha materia case fluída. 

—Pois si que tivemos sorte hoxe, non é? Non acontece moi a 
miúdo que nos visite un mozo tan novo e guapo —falou a señora, 
volvéndose parcialmente para o camareiro que sorría asentindo coa 
cabeza dende o outro extremo da barra.
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O receptor dos tan amables comentarios ergueu novamente a 
cabeza, para sorrir con aínda máis intensidade. Axiña volveu sobre 
as páxinas que repasaba unha e outra vez, agardando a que aquela 
señora molesta volvese á súa caverna. Lonxe de ceder ante a desgana 
do seu interlocutor, volveu dirixirse a el, pousando as mans sobre a 
barra a modo de ameaza:

—E logo que, esperando a que escampe? —Apertaba forte-
mente o canto da barra mirándoo fixamente.

—Non. Quedei sen gasolina, pero coido que xa teño o telé-
fono dun guindastre. Agardo que poda vir e non tarde moito. Teño 
gana xa de chegar á casa.

—E logo, vive moi lonxe? —Ela continuaba coas mans apoia-
das na barra, nun xesto que lle requiría un esforzo sobrehumano. 
En canto acababa cada frase, o seu peito inchábase para coller aire, 
o que deixaba ao descuberto a regaña dos peitos, oprimidos polo 
tecido branco do traxe, loitando por saír.

—Bastante —sentenciou el, tentando, á mantenta, non ser 
moi preciso nas súas respostas—. Vou facer logo esa chamada e a 
ver se hai sorte. 

Ergueuse axiña para cubrir a distancia existente entre a súa 
posición e o teléfono.

—Non creo que lle collan a estas horas. 
O camareiro deu uns primeiros pasos na dirección do home 

deixando a louza que estaba a manipular bruscamente sobre a ba-
rra. Detívose no momento en que o home se volveu cara a el.

—Terei que tentalo. A verdade é que teño compromisos para 
esta noite —dixo el, volvéndose cara ao obxecto do seu desexo.

—O único compromiso que pode ter esta noite é co mal 
tempo —retrucou o camareiro, dando aínda outro par de pasos en 
dirección ao teléfono, onde xa se atopaba o home.

A cociñeira, coa mirada posta no camareiro, tentaba condi-
cionar o discurso deste para que continuase desanimando o visitan-
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te no seu propósito de marchar. Aquel, carente de argumentos que 
achegar á conversa, daba pasos tímidos que non semellaban con-
ducilo a ningún lugar. O auricular foi erguido da base do aparello, 
facendo audible o asubío propio do seu correcto funcionamento, 
cando a cociñeira, vendo que o seu compañeiro era incapaz de re-
orientar a situación, decidiu tomar a iniciativa. Volvéndose cara ao 
estraño e dubidando un instante, meteu a man por baixo da barra, 
para acceder a unha táboa fina, coas arestas redondeadas polo uso, 
cunha inscrición en letras vermellas: «Táboa de negociacións».

O primeiro golpe na caluga impulsou o seu cranio en direc-
ción á base do aparello telefónico. O impulso deste fixo que caese 
de costas, coma unha lousa, sobre o chan do establecemento.

—E agora que? Iso era xusto o que tentaba evitar —recrimi-
nou o camareiro, sinalando o corpo tendido do visitante.

—Estaba a piques de chamar. Para un que vén, alén dos ve-
llos cheirentos que nos frecuentan habitualmente, cun porte así tan 
apetecible, non podiamos correr o risco de perdelo. —A cociñeira 
utilizaba o seu ton máis grave, para argumentar sobre a súa de-
cisión. Intimidaba o camareiro, que daba en recuar os pasos que 
dera previamente—. Non sexas pasmón e axúdame. Trae a corda. 
Pendurámolo da cociña para o sangrado.

As contundentes palabras da cociñeira puxeron en marcha o 
seu compañeiro, que comezou a remexer entre os caixóns colocados 
detrás da barra, na procura do adival que lle pedira aquela domi-
nante muller.

O nó semellaba elástico entre as súas mans destras. Xunto 
ao corpo tendido tomaba medidas para o nó dos nocellos e o do 
pescozo, de forma que, unha vez pendurado boca abaixo no teito 
da cociña, se puidese modificar a curvatura do corpo, por medio 
da corda que se estendería ao longo do espiñazo até o colo do in-
dividuo, regulando así a cantidade de sangue extraída do cadáver.
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—Non pode callar o sangue nos músculos, doutro xeito 
quen había querer a carne? —anunciou a camareira a modo de 
xustificación.

—O malo vai ser desperdiciar esa carne mazada. O golpe 
comprometeu o lombo.

El replicaba, pero mantiña as distancias coa cociñeira, que 
facía os preparativos oportunos para pendurar o protagonista. Evi-
taba darlle as costas á muller, como medida de precaución, diante 
dos seus arroutos violentos. El miraba de colocar a corda nos pun-
tos clave, para que, unha vez trasladado ao lugar definitivo, tan só 
houbese que tirar do cabo do outro lado dunha polea, para erguer 
o corpo con pouco esforzo.

—Pero íspeo, langrán! —berrou ela—. Como has pretender 
sangralo coa roupa? 

El rectificou de inmediato, desfacendo o traballo realizado 
até o momento. Espiuno completamente, non sen as dificultades 
propias de manipular un corpo inerte, e, despois de atalo coa cor-
da nos puntos correctos, para que fose o propio movemento de 
ascenso o que cinguise o cabo sobre o corpo, arrastrouno cara ao 
centro da cociña, onde o depositou agardando novas indicacións 
da camareira.

—O caso é que o rapaz non está nada mal —salientou ela, 
mentres mostraba a lingua que rozaba a comisura dos beizos, ao 
tempo que pasaba unha man polo ventre—. Vai para fóra atender 
os clientes, aquí non te preciso máis.

—Pero… —sen rematar a frase, percibindo a ollada de odio 
que a cociñeira vertía sobre el, camiñou cara a atrás, sen perder de 
vista o corpo dela, até a porta, pola que se precipitou de inmediato.

Ela ficou a soas coa vítima, á que ollaba con insistencia. Pa-
saba as mans por riba do uniforme, á altura dos peitos e as coxas. 
Aproximábase a el aos poucos, coa mirada perdida no que estaba 
por vir. Ergueu o traxe até os cadrís e mirou de recolocar a roupa 
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interior para deixar á vista os labios dunha vaxina que comezaba 
a falar por si propia. Estes movíanse arriba e abaixo, denotando a 
colocación dos músculos interiores, prontos para a dilatación. Sen 
demora, anicouse sobre o membro espido e aínda retraído. Sobre 
el, cos xeonllos fincados fortemente no chan, procuraba a excita-
ción del, con lixeiros movementos cara a adiante e cara a atrás, aos 
que el respondía con leves cambras que afectaban ao corpo todo. 
A excitación involuntaria do seu sexo arrincou un sorriso no rostro 
da cociñeira, que, introducindo unha man entre as coxas, mirou de 
dirixir o pene cara ao interior da vaxina, antes de recomezar os mo-
vementos rítmicos, desta volta máis animados. Ela sorría e xemía a 
un tempo, mentres o camareiro, recluído detrás da barra, fregaba 
con fruición a entreperna, sempre por riba do pantalón, por obvios 
motivos de decoro. Os berros máis intensos facíano espertar do le-
targo previo ao clímax, co seu membro erecto por baixo da roupa. 
Eses berros dela aumentaban o ritmo da súa man aberta sobre o te-
cido sintético, até un último berro final, discordante cos anteriores, 
pero que connotaba un breve pero intenso orgasmo. Movido pola 
excitación, decidiu botar unha ollada á escena na estancia conti-
gua. Percorreu a distancia que o separaba da porta, sen deixar de 
tocar coa man aberta a entreperna. A irregular postura facía que os 
seus pasos fosen máis torpes do habitual, pero chegou igualmente, 
pousando unha man sobre a madeira da porta que tentou antes de 
chegar a abrila parcialmente. O simple pensamento do que estaba 
por ver facía que o seme abrollase pola punta do pene. El procuraba 
conter a súa saída, abaixando o corpo e botando o cu para atrás, 
o que lle facía máis difícil abrir a porta. De súpeto, e para a súa 
sorpresa, unha man facía forza dende a outra banda. Temendo a 
reacción da súa compañeira, recuou uns cantos pasos e preparouse 
para a aparición dela incorporándose completamente, con axuda 
da barra, sobre a que colocou unha man, forzando a postura.
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Agardando con impaciente disimulo a aparición pola por-
ta da súa compañeira, finxía un sorriso cómplice. Ese sorriso mu-
dou en canto viu aparecer o rostro do visitante que, desconcertado 
pero coa rabia e animación propia dunha dose extra de adrenalina, 
saltou sobre o camareiro en canto foi consciente da súa presenza, 
cun coitelo de trinta centímetros e unha folla de máis de tres, que 
espetou no peito daquel que aínda o miraba inmobilizado pola es-
trañeza. Caeron ambos ao chan, o visitante sobre o corpo sen vida 
do camareiro, que mantiña os ollos moi abertos e a boca cun xesto 
a medio camiño entre a dor e o pánico.

O estraño ergueuse mirando insistentemente ao seu redor, 
na procura das roupas que lle foran subtraídas. Apañounas dunha 
cadeira e comezou a vestirse novamente. Fronte a el, a porta aberta 
da cociña mostraba a mole graxenta da cociñeira, sobre un chan 
que fora branco, agora vestido do seu sangue que escorregaba cara 
á abertura dun sumidoiro colocado no centro da estancia. Evitaba 
sen éxito recuperar aquela visión, cando unhas primeiras bágoas, 
fillas da emoción, abrollaron entre as pálpebras.

Saíu do establecemento, recuperando o seu vehículo estacio-
nado a poucos metros da entrada. A choiva, que deixara momenta-
neamente de caer, facíase patente nas físgoas que as imperfeccións 
do trazado asfáltico deixaban entrever. Arrincou axiña, perdéndose 
pola volta da rúa, a unha ducia de metros do bar.

III. Galiza. Hemisferio sur II

Unha lixeira brisa abalaba as luces que tendían sobre os últi-
mos resistentes da festa. A orquestra tocaba, anicada sobre o chan 
do palco, pezas que se facían irrecoñecibles pola cadencia a cada in-
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tre máis lenta coa que eran interpretadas. Algunha que outra pare-
lla, e un bébedo que gostaba de facer coma quen, bailaban aínda no 
medio do campo, compasando os seus movementos cos do ritmo 
dos músicos. A irrupción dun vehículo nas proximidades do campo 
deu por concluída a penúltima sesión da orquestra, que rematou 
de deitarse sobre as madeiras húmidas, despois de que unha bré-
tema mesta abrollase de entre a mata leñosa das proximidades. As 
parellas danzantes deron un último paso en común, para separarse 
e camiñar novamente cara á barra. De aló xurdían aínda os fumes 
graxos dos últimos restos de churrasco por se facer. O descoñecido 
irrompeu na escena correndo dende onde parara o vehículo. Visi-
blemente nervioso e extasiado, tentaba recuperar os azos encollén-
dose apoiado con ambas as mans na barra. Os presentes miraban 
para el con certa indiferenza, amplificada polo cansazo lóxico a esas 
horas da madrugada. Imposibilitado para articular algún son com-
prensible, o visitante continuaba recollendo o ar cos pulmóns moi 
inchados. O camareiro, temendo causar mala impresión ao resto de 
clientes permitindo que un desleixado permanecese nas inmedia-
cións do seu establecemento móbil, acercouse a el cun vaso de auga 
proveninte do depósito que nutría a lavalouza.

—Oia, sírvolle un grolo? —preguntou, ao tempo que pousa-
ba o vaso en fronte do visitante, recuando un chisco, acto seguido, 
para previr calquera tipo de reacción pouco axeitada.

—Veño… —sen ser quen de recuperar os folgos, remexía-
se antes e despois de cada palabra emitida non sen dificultade—. 
Veño dunha viaxe moi longa. Acabo de chegar do hemisferio norte 
—fixo unha dolorosa pausa, para recuperar o alento.

—Pois si que vén de lonxe —respondeu o camareiro, apro-
veitando o silencio do seu interlocutor—. E que tempo ía por alí? 
—preguntou, curioso.

—Chovía —fixo outra pausa antes de continuar—. Caían 
chuzos de punta —rematou.
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—Pois conducir así debe resultar moi desagradable —conti-
nuou, algo máis falangueiro.

Ao ver que existía certa interacción co visitante, os presentes 
fixéronse partícipes da conversa.

—E ademais de noite. Porque de día as cousas se levan dou-
tra maneira, pero de noite e chovendo, cámbiache moito o conto 
—falou un home, dirixíndose á súa acompañante, que asentía coa 
cabeza. Ambos quedaron satisfeitos da apreciación e sorriron para 
si, cun xesto que denotaba certa empatía co visitante.

—Busco unha muller. —Esta intervención do estraño al-
terou un pouco os presentes, que deron un pequeno chimpo sen 
moverse en absoluto do seu lugar—. Unha muller morena, de pelo 
liso e longo. É posible que levase unhas botas de pel negras, altas, 
por riba dos xeonllos. 

Os asistentes, en silencio, ollaron para o camareiro, buscando 
nel algunha reacción.

—Pois non sei que lle dicir. Por aquí pasou esta noite moita 
xente, pero alguén con esa descrición, non sei. Coido que non vin 
ninguén así. 

Despois de dirixirse ao visitante volveuse cara aos demais 
clientes, para percibir neles algún tipo de aceno de conformidade. 
Eles asentiron e corroboraron a versión daquel.

—Non, non. Non nos soa de nada alguén con esa descrición 
—repetiron todos a un tempo.

O visitante recolleu o vaso de auga e deu un longo grolo 
que resoou na súa gorxa, coma un fluído en réxime turbulento que 
atravesara un conduto excesivamente estreito. Incorporouse, en-
cheu unha vez máis os pulmóns e soltou o aire aos poucos, antes de 
comezar a respirar con normalidade.
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—Agora que se atopa algo mellor, quérelle tomar algo un 
pouco máis forte? Se lle presta aínda teño algo de churrasco facén-
dose na grella. 

Compracente, o camareiro miraba para o interlocutor con-
fiando no seu propio poder de persuasión.

—Debo seguir buscando. Veño dende moi lonxe para este 
encontro —concluíu cun salouco.

—Veña, home! Unha cervexa e un bo churrasco para recupe-
rarse —animou o camareiro.

—É posible que, mentres espera, apareza a súa amiga —co-
mentou un dos presentes.

—Moi ben. Veña logo ese churrasco. 
Mirou para o prato de plástico mentres llo achegaban aínda 

fumegante. A carne mol e con certo gusto doce desfacíase facil-
mente entre os dentes, ao tempo que unha fina capa de graxa se 
depositaba baixo o padal. Mentres dixería aquela suculenta carne, 
recordaba o tempo coa súa compañeira, esquecendo, a cada intre, 
as penurias da viaxe que daba xa por rematada.







ALICIA
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I

Os ollos de Alicia tentaban seguir a traxectoria do coello, 
mentres inspiraba tapando unha das ventas do nariz co rostro sobre 
a tapa do váter. Desprazaba o queixo sobre a inmundicia acumu-
lada en días de uso continuado. Naquela postura, anicada sobre o 
chan húmido, percibía aínda, como anos atrás, o mango do peite 
que, impregnado de crema hidratante, un seu proxenitor lle in-
troducía polo ano. Os berros xordos de quen perde a inocencia 
nun único golpe de man producíanse ao mesturarse o sangue das 
ínfimas feridas cos acedos produtos químicos, que se inserían po-
las físgoas practicadas nunha pel que miraba de contraerse. «Ven», 
solicitaba o coello mentres as horas se detiñan no seu reloxo de 
man, e as vermellas pingas que abrollaban do nariz dela facían unha 
pausa no ar. «Ven», repetía antes da irrupción inesperada doutra 
visitante. O rumor do exterior penetrou dunha forma inusitada na 
reducida estancia, xusto para que Alicia recobrase o coñecemento e 
as gotas que levitaban por baixo da súa probóscide deixasen pegada 
na noutrora branca superficie. «Ven», repetiu o coello por última 
vez, antes de ocultarse tras o inodoro. A porta ficaba aberta na parte 
posterior do sanitario, pola que a silueta do lepórido se confundía 
entre as sombras, mentres no seu costado a muller dubidaba se dar 
un novo paso cara a adiante. «Unha pílula faite máis alta e a outra 
pílula faite encoller, as que a túa nai che proporciona non fan nada en 
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absoluto», penetraba distorsionada a música antes que dun golpe a 
porta do baño se pechase para garantir a intimidade necesaria, dada 
a idiosincrasia da actividade que se estaba a desenvolver. Levantou-
se Alicia desprazando a visitante. Abriu a porta con determinación 
e dirixiuse á parte central do establecemento, que estaba ateigada 
de xente que bailaba desordenadamente cos rostros virados cara a 
un ceo imaxinario. Cunha extremidade adiantada interrompía os 
bailaríns e abría un camiño que cruzaba a tombos, lidando consigo 
mesma para manter a verticalidade. A noite fíxose dona do espazo 
aberto á saída do local. Un estacionamento cheo de vehículos fíxoa 
dubidar sobre a traxectoria que debía seguir. Daba pequenos pasos 
cara a adiante e miraba ao seu redor, onde se descubriu un edificio 
de planta cuadrangular coas esquinas iluminadas por protectores 
fluorescentes que anunciaban a mesta escuridade dos lugares con 
menos luz. Unha pequena man animal fíxose perceptible sobre un 
deses protectores, ao que seguiu un pequeno cranio branco, de coe-
llo, que miraba oculto tras o muro da construción a unha Alicia 
indecisa. «Ven», exclamou finalmente, chamando a atención dela. 
Alicia mirouno fixamente, como querendo recuperar o sentido da 
orientación. «Vai para o carallo!», solicitou ela finalmente, facendo 
un xesto desprezativo coa man que descendía dende a altura do 
ombreiro dereito. Deu os pasos necesarios para ocultarse parcial-
mente entre a multitude de coches estacionados e anicouse aper-
tando a saia curta contra a cadeira, ao tempo que baixaba as bragas 
manténdoas á altura dos xeonllos. Un regueiro esvaraba veloz polo 
asfalto até ocultarse por baixo dun vehículo, ao tempo que nova-
mente o coello aparecía asomándose por detrás dunha das rodas. 
«Ven», repetiu. Alicia alzouse co mexo aínda caendo en fervenza e 
dirixiu a fonte dos seus ouriños cara ao coello, que correu a ocul-
tarse do outro lado da máquina. Ela subiu a roupa interior e re-
compuxo a indumentaria. Sacou dun peto da chaqueta un teléfono 
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móbil. Argallou algunha combinación de números e aproximou o 
aparello ao ouvido:

—Dixeches que non volvería molestarme nunca e aquí o 
está. Non podo soportalo máis.

Alicia volveu introducir o teléfono no peto e deixouse caer 
sobre un dos vehículos. Levou conta de non pisar o mexo que viña 
de deitar sobre o asfalto, pero a imprecisión dos seus movementos 
fixo que este lle salpicase as pernas espidas ao bater o pé sobre a 
masa líquida. A figura branca volveu facerse visible repetindo a súa 
ladaíña: 

—Ven —insistiu. 
—Non, non, non. Déixame en paz, oíches? Déixame en paz 

dunha puta vez! Escoitas? 
Virou a cabeza cara ao ceo, mentres cubría o rostro cunha 

man, que miraba de adecuar aos contornos daquel. Pasaban os mi-
nutos, mentres o animal permanecía inmóbil a poucos metros de 
Alicia, que procuraba acomodo naquel repouso improvisado, de-
buxando a silueta do coche co seu corpo. 

Cando as sirenas da policía se fixeron audibles, o perímetro 
do lugar estaba completamente cuberto de axentes que apuntaban 
o pequeno lepórido coas súas armas escuras coma a noite. Este mi-
rou de fuxir correndo en distintas direccións sen moverse realmente 
do lugar que ocupaba. Deixouse capturar finalmente por un axente 
que se apresurou a administrarlle un forte sedante. Levárono así, 
adormecido no colo dun dos homes que o cercaran, nun coche 
patrulla.

—Non o podemos encadear, posto que non deixa de ser un 
coello, pero a protectora tentará que, cando menos, tarde bastante 
tempo en saír.

—Agardemos que sexa así! —exclamou Alicia a un home 
que, con absoluta familiaridade, lle axudaba a incorporarse. 
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Ela comezou a camiñar entre os vehículos sen vontade nin 
para despedirse. 

—Podo achegarte a algures, se queres.
—Hoxe non che había prestar, teño as bragas húmidas e 

apesto. 
Seguiu camiñando sen volverse, pero fixo un lixeiro aceno 

coa man, erguéndoa sobre o ombreiro.

II

Soportada pola estrutura da pía do baño, Alicia tiraba as 
bragas, separándoas do seu corpo, para introducilas no cesto da 
roupa sucia. Periodicamente, botaba miradas furtivas cara ao exte-
rior, lixeiramente alterada polo continuo bulir dos naipes sobre a 
mesa redonda da sala de estar. Ivonne tentaba ordenalos, con máis 
ben pouca fortuna, entre as súas grandes mans brancas. En canto 
conseguía reter unha maioría entre ambas as palmas, un elemento 
disidente conseguía alterar as restantes para que ocupasen o maior 
espazo posible na superficie plana, e así facerse fortes nun acto de 
resistencia, agardando a liberación das súas compañeiras.

Sen previo aviso, a chamada do timbre fixo centrar a aten-
ción sobre a porta aínda pechada. Alicia iniciou uns pasos erráticos 
que a obrigaron a cruzar a estancia, na que Ivonne e as súas cartas 
facían unha pausa.

Alicia abriu a porta cun movemento brusco do seu brazo de-
reito. Baixaba coa outra man a saia até que a maraña de pelos da súa 
pube asomou pola apertada cintura daquela. O silencio fíxose entre 
ambos os interlocutores. Un rapaz pequeno e apuntando unha cer-
ta propensión ao sobrepeso tatexaba algunha cousa inaudible.
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—E entón? —comezou ela, apremando o visitante.
—Boa noite, viña porque pensei que se cadra estaría ben que 

ti e mais eu unha noite, se cadra, poderiamos, se a ti che presta, pois 
non sei, se cadra, saír e pasalo ben. 

El utilizaba as mans como extremidades inútiles fóra de con-
trol, ás que se vía na obriga de situar nun punto neutral, que non 
denotasen a súa vulnerabilidade.

Ela, que apoiaba o seu perfil no canto da porta, fixo un ace-
no afirmativo baixando o queixo e ampliou o ángulo de apertura 
desta. Tras un tímido paso cara a diante do rapaz, que comezaba a 
bosquexar un sorriso, Alicia impulsou a estrutura de madeira en di-
rección ao seu marco natural, o que propiciou un golpe seco sobre 
o rostro do incauto, que berraba dende o outro lado todo tipo de 
improperios apenas comprensibles.

Ivonne, volvendo á súa tarefa adiada tan só pola inesperada 
visita, axeitaba o seu longo e crecho cabelo roibo, tentando intimi-
dar as súas adversarias cunha mirada intensa dos seus ollos verdes. 
O joker, dende o seu recuncho apartado, sorría ao tempo que falaba 
polo baixo cara ás súas compañeiras.

—Este cabrón! Lembra que es unha carta prescindible.
Alicia camiñaba cara á mesa da sala, para sentar xusto en 

fronte de Ivonne, que lle sorría. A primeira devolveulle o sorriso, e 
sacando as pantuflas que lle cubrían os pés nus, alzou unha perna 
para inserila entre as coxas da súa compañeira e xogar coa vulva 
daquela, que pechaba os ollos en canto percibía a prominencia do 
dedo máis groso pasear lentamente pola contorna dos labios. 

—O que máis me gusta é que sempre respondes ás miñas 
demandas e non te cansas nunca de satisfacerme —anuncioulle 
Alicia á súa compañeira, que facía perceptible a súa conformidade, 
ao tempo que, cos ollos cerrados, impulsaba a cabeza cara a atrás, 
alzando o rostro cara ao ceo—. Pero o que máis odio son estes teus 
xogos de cartas.
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—Estou soa no mundo, elas son o meu pequeno exército. 
Fanme sentir segura, ademais da compaña que me proporcionan. 
—Ivonne volveu á postura inicial, facendo visible o seu sorriso—. 
E ademais, non sei de que te queixas, foron elas as que pagaron o 
viño que deixei sobre a mesa da cociña.

Proxectándose sobre a mesa, Alicia finalizou a conversa cun 
bico nos beizos, que se prolongou uns segundos, agardando polo 
bosquexo dun sorriso no rostro de Ivonne. Camiñou cara á cociña 
e volveuse durante o traxecto cara á súa compañeira, buscando a 
súa mirada cómplice. Recolleu dúas copas e alzou unha das botellas 
que repousaban sobre a mesa. Con todos os elementos precisos, 
achegouse a Ivonne e ofreceulle o viño, aínda sen abrir. Repousou 
as nádegas sobre as pernas dela, que separaba a mesa para ofrecerlle 
o lugar preciso. Pasando un brazo por encima do seu ombreiro, 
Alicia achegouse outra volta aos beizos da súa compañeira, que es-
peraba cerrando os ollos lentamente.

III

Asubiaba unha coñecida canción, premendo as costas á pa-
rede do edificio, coas pernas flexionadas rodeando o sombreiro de 
copa onde recollía as moedas que se precipitaban no seu interior. O 
chan frío dispersaba a calor que desprendían as súas nádegas. Sentía 
un formigueiro a bulir sobre o esfínter, que o obrigaba a remexerse 
no seu improvisado asento. Incomodado, interrompía intermiten-
temente a peza, para queixarse en voz alta pola pouca hixiene da 
vía pública.

Viu aparecer a Alicia pola volta da rúa e seguiuna coa mirada 
mentres se aproximaba. Os pasos dela premían no asfalto que tras-
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ladaba a presión até as tempas del, que resoaban coma as pulsacións 
do seu propio torrente sanguíneo. 

—Unha moeda para un vello sombreireiro! —exclamou, sen 
conseguir chamar a atención dela—. Unha moeda por compaixón! 
—Alicia, absorta nos seus pensamentos, continuaba a marcha coa 
vista fixa sobre o pavimento—. Alicia, a senda agarda por ti dende 
hai moito tempo. Todas as respostas están da outra banda do túnel. 
Teño comigo a chave da porta de entrada. 

Ela, que xa camiñaba uns pasos por diante da figura estáti-
ca, volveuse e retrocedeu até o interlocutor. Fitouno con calma, 
fixándose en cada un dos elementos que cubrían o corpo daquel 
malpocado. 

—Estou aquí para mostrarche o camiño, Alicia. Xa que con-
to coa graza da túa atención, podo solicitar tamén un pouco de 
empatía cara a un pobre indixente?

—Eu procuraría xustiza para un pobre indixente, nunca 
empatía. Non podería poñerme no teu lugar. Tampouco o desexo. 
Non creo que nos fixese ben a ningún dos dous, nin por xunto, 
nin a cada un individualmente. Se queres empatía, ou fomentar o 
sentimento de culpa, tes unha igrexa un par de rúas máis adiante, 
se cadra atopas algunha anciá á que dar pena, solicitando un pouco 
da túa empatía.

—Evitas o camiño, Alicia. Hai quen espera dende hai moito 
tempo sumida na máis absoluta desesperanza. Son moitos os que 
chaman por ti.

—Tamén queren a miña empatía?
—Grandes pesares atorméntanos. —O sombreireiro fixo 

unha pausa, para chamar a atención sobre o seu sombreiro—. No 
fondo deste sombreiro está a porta. —A súa man perdeuse na es-
curidade do chapeu, para reaparecer coa palma observando o ceo, 
portadora dunha minúscula bolsa cun fino po de múltiples cores 
no seu interior—. No fondo a porta, na miña man está a chave. 
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Tendeulle a bolsa, moi pendente do xesto dela. Alicia inspec-
cionouna dende a seguridade que proporcionaba a distancia.

—Tanta historia para isto! Cando menos será boa? —pregun-
tou, tendendo a man para recoller o pequeno fragmento de plástico 
pechado sobre si mesmo. Pasouno repetidas veces pola xema dos 
dedos, sosténdoo co índice, medio e polgar—. Canto pola bolsa?

—Nada máis que a vontade.
—A vontade? Nin que fose un paquete de panos. —Alicia 

remexeu no bolso na procura da carteira—. Aí van cen. 
Apresurouse a meter o po de cores no bolso aínda aberto e, 

apertándoo posteriormente contra o peito, comezou a camiñar con 
présa até perderse na liña do horizonte, xunto ao sol que se ocultaba 
xa entre os predios.

O sombreireiro miraba para o horizonte, coa man cubrindo 
a vista da luz ferinte do ocaso. Asubiaba unha coñecida canción, 
dun coñecido autor, mentres a súa figura minguante desaparecía 
perdida entre as físgoas do firme.

IV

A súa voz, dentro do cubículo, reverberaba polo efecto da 
proximidade das paredes. O forte cheiro a desinfectante ofrecía 
certas garantías de hixiene, que Alicia utilizou para sentar sobre o 
váter, sen evitar o contacto directo coa pel. Coa man esquerda sosti-
ña, á altura do ombreiro, un espello sobre o que se descubrían dous 
regos dun po de múltiples cores, que xogaba coa luz que o soporte 
reflectía, iluminando o rostro dela. A man dereita afundíase nas 
coxas, producindo un leve movemento circular, que se debuxaba 
na saia recollida sobre o colo, suxeita aínda polo antebrazo. Cerrou 
os ollos e inspirou con forza, pasando o nariz por riba do espello.
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—Vou marchar, nena, non creo que ao resto lle faga moita 
graza verme no baño das mulleres —anunciou el, que falaba dende 
o cubículo adxacente.

—Non marches, Maxi, agora necesítote! Polo que a min res-
pecta es máis muller que moitas das nosas compañeiras, que pegan 
a cara á pantalla e fan coma que están enleadas co traballo, para 
coñecer as últimas novas da súa serie preferida —replicou Alicia, 
tentando non esbirrar, ao tempo que aceleraba o paso das súas xe-
mas polo perímetro do clítoris.

—Son escravas da cultura Cosmopolitan. Pero, no fondo, sin-
to unha profunda envexa. Están tan centradas nas súas cousas, que 
non teñen tempo para pensar en nada máis. E eu, preocupado pola 
miña nai, a súa enfermidade, de que a empresa de luz non lle corte 
o servizo…, de tantas cousas… —El subía os pantalóns, ao tempo 
que baixaba a tapa do sanitario, para poder sentar sobre ela.

—Que dirías dun home que paga varios centos por un úni-
co encontro sexual? —falaba para tentar manter os ollos abertos, 
centrando a atención sobre o espello que aínda sostiña coa man es-
querda, á espera de atopar as forzas suficientes para unha nova raia.

—Diría que vai facer unha muller moi afortunada —respon-
deu el, contendo unha sonora gargallada.

—Aí é onde te equivocas. Que alguén estea disposto a pagar 
unha cantidade anormalmente alta denota certa superioridade, o 
que aumenta aínda máis as desigualdades entre as partes. —Fíxose 
un silencio esperado. Alicia recompuxo o rostro despois dun se-
gundo tiro e mirou de deitar o espello dentro do bolso aberto, que 
permanecía ao seu carón, apoiado nunha das paredes do cubícu-
lo—. Xa non ten nada que ver co sexo, é unha simple relación de 
dominación. O masculino debe certificar a submisión do femini-
no, polo que acode ao único instrumento moralmente admisible, 
antes de chegar á coacción violenta, que resulta das necesidades 
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pecuniarias. Entre as esixencias que debe cumprir a vítima, nas que 
son importantes as que teñen relación cos valores denominados de 
éxito, como a beleza e a xuventude, atópase, necesariamente, unha 
actitude absolutamente reverencial. 

Alicia botou o corpo cara a atrás, cerrando os ollos e elevando 
lixeiramente o queixo, até que bateu coa caluga na parede posterior. 
Caeu nun profundo letargo que deu por rematada a conversa.

El, apremado pola posibilidade de que algunha outra muller 
entrase no lavabo, saíu ás présas, despedíndose cun par de golpes 
dos cotenos na porta do cubículo no que Alicia repousaba. Ela, 
sobresaltada, incorporouse parcialmente e mirou ao seu redor, para 
recoñecer novamente a súa localización. 

Contrastando co branco inmaculado do espazo, descubriu 
un punto negro que se mostraba intermitentemente na porta do 
cubículo. Fixou a súa atención para descubrir a súa natureza, pero 
en canto se aproximou a el, este desprazouse rapidamente por toda 
a superficie, facendo movementos en zigzag. Alicia cerrou os ollos 
para evitar a náusea. Ao abrilos novamente, o punto tomara a po-
sición central, á altura dos seus ollos e comezaba a aumentar de 
tamaño. A evolución deste lembroulle a un buraco negro que se 
abrira camiño no espazo exterior. Do fondo do túnel aberto, xurdiu 
unha luz cambiante, un espazo aberto que quixese mostrar todas as 
súas tonalidades a aquel minúsculo orificio rodeado do nada máis 
absoluto. Aquela luz facíase máis forte e reducía a extensión do 
espazo baleiro. As cores víanse difusas, sen mostrar figuras recoñe-
cibles, pero en constante movemento, coma se quixesen recolocarse 
até definir perfectamente o seu contido. Tras un segundo, unha 
figura animal descubriuse entre toda a enramada. Ocupando a par-
te central do círculo, mostrouse un gato de cores que sorría, nun 
estraño xesto que o identificaba aínda menos cun humano.
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—Ola, ola, ola. Que figura se mostra aos meus ollos? —pre-
guntou o gato, que mantiña un xesto amable, deturpado polos seus 
afiados dentes.

—Vaia viaxe! —exclamou Alicia, sorrindo e mirando fixa-
mente para o gato que sorría á súa vez.

—É posible que perdeses o camiño? —proseguiu.
—Teño moi claros os meus camiños. Non se pode dicir o 

mesmo de ti, que irrompes nun servizo ocupado. Se tanta é a ur-
xencia, podo deixarche o meu lugar, eu xa rematei hai tempo co 
que estaba a facer. Estou tan afeita a satisfacer as miñas necesidades 
por min mesma, que certos actos se comportan como reflexos e 
alleos a toda vontade. 

Alicia calou, agardando unha resposta. Pero a figura do ani-
mal comezou a descompoñerse novamente en milleiros de cores 
distintas. Un remuíño tomou o espazo da imaxe central e comezou 
a separarse da porta formando un pequeno tornado. Os cabelos de 
Alicia dispersábanse polo aire, flotando desordenados. O seu corpo 
foi lixeiramente elevado do punto no que se situaba inicialmente e, 
comezando polas extremidades anteriores, empezou a ser engulido 
polo fenómeno.

—Non quero ir! Estou dicindo que non quero ir! 
Alicia extraía, non sen dificultade, os brazos do interior do 

tornado, ao tempo que se aferraba coas pernas á estrutura do sa-
nitario. A forza da absorción separaba as unións da parede ás que 
estaba fixado. Ela seguía loitando contra o poder da corrente. Li-
berou os brazos da prisión de vento e colocounos a ambos os lados 
do cubículo, aproveitándose do rozamento coas paredes para reter 
o seu corpo no interior da estancia. 

—Non vou ir! —exclamou novamente con rotunda deter-
minación. 
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Tras esa mostra de forza, o tornado remitiu de xeito repen-
tino. Alicia caeu ao chan, colocou as súas roupas, incorporouse e 
recuperou os seus obxectos persoais. 

—Hai quen espera por ti, precisan da túa axuda. —O animal 
reapareceu, mais desta volta xa non como unha imaxe dentro dun 
círculo negro, senón como unha entidade translúcida aboiando no 
interior do cubículo.

—Quen precisa de axuda? É esta a maneira de reclamar a 
miña presenza nalgún lugar? —Alicia enfrontouse ao animal que 
recuaba.

—A imaxe especular deste mundo é unha entidade física 
noutra dimensión. Unha parte dos individuos do noso mundo, 
cunha presenza constante entre vós, ameazan a paz. A raíña ver-
mella e o seu exército de naipes emprenderon un xuízo sumarísimo 
debido a unha estraña desaparición. Ela ten unha debilidade enfer-
miza polos doces. Esa exacerbada querenza é motivo para as súas 
máis que esaxeradas expresións de ira. Tan só ti tes a capacidade de 
cambiar as cousas. —O gato falaba, sentíndose acurralado contra a 
porta pola hostilidade que Alicia desprendía cos seus xestos.

—Vaia viaxe! —exclamou novamente Alicia, virando a cabe-
za dun lado a outro, como expresión de desconformidade—. Vós 
o que padecedes é unha grave indefensión aprendida. Tedes unha 
absoluta e rotunda fe cega na vosa incapacidade para afrontar a 
situación. Non necesitades unha heroína que vos salve, necesitades 
unha psicóloga que vos libere. Ide a terapia e deixádeme en paz! 
Parece mentira, unha xente capaz de crear un tornado nun baño 
público e con medo dun fato de cartas animadas. 

Alicia agardaba unha resposta por parte do animal que non 
daba chegado. Este recluíuse nun dos currunchos do cubículo, 
avergoñado e cheo de medo pola reacción dela.
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—Ademais, quen vos di que manter unha monarquía basea-
da tan só nunha tradición arcaica é o que precisades? Evolucionade 
dunha vez! Pero como pode ser posible? 

Comezou a remexerse no limitado espazo. De súpeto sentiu 
a necesidade de respirar aire fresco, de saír a un espazo aberto e 
amplo. Aquel, dominado polo medo, desapareceu de súpeto, dis-
persando o seu corpo fluído por toda a estancia.

V

A luz avanzaba pesada pola estancia, deixando ao seu redor a 
pegada das sombras que proxectaban cada un dos elementos que a 
compuñan. Alicia cubríase cunha fina bata de costas ao leito. Aló, 
Ivonne repousaba seguindo con atención cada un dos movementos 
da súa compañeira.

—Até cando tes pensado ficar? —preguntou Alicia sen vol-
verse. 

Ivonne, que recollía o pelo por tras da cabeza para non sentir 
a friaxe da parede ao apoiar a caluga, parou de súpeto, prolongando 
un silencio incómodo.

—Mañá debería volver á casa —respondeu agardando por 
unha nova pregunta. 

Alicia manipulaba a bolsa que horas atrás recibira do 
sombreireiro, cos restos do po de cores que aínda restaba. Volveuse 
repentinamente cara á súa interlocutora e lanzoulle sobre o colo a 
pequena peza de plástico. 

—Un día proveitoso, polo que vexo —concluíu, sorrindo. 
As sombras, provocadas pola tenue luz que se proxectaba 

dende a mesa de noite, comezaron a abalar sobre as superficies, 
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cara a un lado e cara ao outro, a cada intre máis rápido, até parar 
bruscamente, ao redor da figura de Ivonne, que quedou oculta tras 
unha cortina inmaterial. 

—A dominación é un exercicio non exento de certo magne-
tismo. Proporciona a calquera persoa capacidade de decidir sobre 
un grupo máis ou menos numeroso de individuos e creará un feudo 
sobre o que exercer a súa vontade, expresando os seus máis íntimos 
desexos. Será cruel canto máis sentimento de culpa sexa quen de 
experimentar, redefinirá á súa vontade os conceptos de bondade, 
outorgando á maldade todas as capacidades que non satisfagan a 
súa querenza insaciable por acadar un equilibrio, a felicidade in-
dividual plena. As mentes máis simples, deste xeito, buscarán al-
gún tipo de recompensa material sobre o obxecto dominado, pero 
aquelas máis instruídas, sempre curiosas, experimentarán coas dis-
tintas formas de sufrimento, para coñecer os límites da resistencia 
humana. E para conter a masa, apréndelles a decidir por si sós, 
sinxelamente porque así crerán ser donos de si mesmos, pero non 
lles proporciones as ferramentas precisas para elaborar un discurso 
analítico. Eles mesmos deturparán o concepto de tolerancia para 
abrirlle camiño á estupidez e, en nome da paz social, perseguirán 
toda disidencia. Pero até cando, Alicia? Que medida definirá o lí-
mite das súas forzas? Pensa na súa pobre iniciativa. Achegarse a ti 
para mirar de influenciarse dalgunha maneira. Adecúanse ao con-
texto, no canto de derruír a estrutura. Realmente non queren ter 
que escoller por eles mesmos. No fondo desexan que sexa eu quen 
lles sirva de guía. —Ivonne fixo unha pausa para incorporarse sobre 
a cama. As sombras movéronse ao seu redor, deixando o seu corpo 
espido completamente iluminado. Tendeu unha man, agardando a 
resposta de Alicia. Esta mirouna detidamente, suspendida sobre o 
ar, agardando un soporte para non sentir a ausencia—. Que tal a 
túa experiencia do outro lado? —Ivonne retirou a man e agardou.
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—Negueime a entrar. —Alicia calou, tentando coller aire e 
as forzas precisas para que as bágoas non abrollasen das concas dos 
seus ollos—. Sabes cantos anos levo evitando unha serie de figuras 
ridículas que solicitaban de min cousas que non era quen de com-
prender?

—Incluso os máis sólidos cárceres teñen portas de saída. 
—Ivonne sorriu, agardando da súa compañeira unha resposta 
semellante—. O coñecemento implica dor, recoñecer que o noso 
espazo vital non é máis ca unha mínima parte daquel posible. 
A ruptura coa idea que proxectamos de nós mesmos resulta 
extremadamente traumática. Pensar que a nosa concepción da 
realidade non é máis ca unha simplificación absurda dun todo 
meirande. Para que senón crear un deus? Para que cada resposta que 
rache as barreiras do noso limitado coñecemento se poida incluír 
no caixón do inexplicable, ou mesmo da herexía. Para eles non 
existe o progreso, negarán por sistema toda evolución. Quererías ti 
acender un foco de luz na súa escuridade? Canto tempo cres que 
tardarían en propoñer para ti unha fogueira? Eles son o problema e 
a solución do problema. 

Alicia virouse para sentar no bordo da cama. Sentiu os bra-
zos de Ivonne percorrendo o seu corpo, apertando fortemente os 
seus peitos e proxectando o seu alento sobre a caluga, levemente, 
provocando a contracción da epiderme e alimentando os calafríos 
que percorrían o corpo de Alicia. Aos poucos, esta foi cedendo, 
para estender o seu corpo sobre o leito, deixando ao descuberto 
o seu corpo espido, vulnerable ao desexo carnal, que agudizaba a 
súa amiga, percorrendo coas xemas até os máis escuros currunchos 
da súa fisionomía. Demoraba o paso polas zonas que incidían no 
pracer, humedecéndoas coa lingua, para despois soprar sobre elas, 
facendo percibir o contraste de temperatura. Alicia aspiraba e inspi-
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raba con prolongadas pausas entre ambas, nas que se deixaba levar 
polos movementos de Ivonne, que a percorría co seu corpo suave-
mente adherido, reptante, dona absoluta da tensión xerada entre 
ambas. 

VI

Espida, coas folerpas dunha mañá tinguida de gris esvarando 
pola súa pel aterecida, camiñaba fincando os tacóns sobre o asfalto. 
Os vehículos abeiraban para vela pasar. Sorrindo algúns, ausentes 
e distantes a maioría. A vista fixa nun horizonte que se esluía entre 
as sombras dunha brétema, que espertaba a unha cidade allea á me-
tástase dun mal que se fixera forte no seu interior. Alicia levaba ben 
dentro unha memoria coa que suar en longas noites de insomnio. 
Presa e anicada, sentindo a friaxe das mans, como un resorte im-
perturbable, sosténdoa cunha forza xa nunca máis experimentada. 
As rúas convertíanse en enormes sendas que se abrían a ambos os 
lados, distanciando o mundo ao seu redor. Tan só Alicia e o eco 
dos seus pasos reverberando no silencio. Un pé despois do outro, 
como os anos que pasara ligada á memoria, aferrada á culpa duns 
feitos que falaran por ela en tantas ocasións que xa non sabería 
distinguirse deles.

Ivonne durmía aínda, cando escoitou o bater da porta e uns 
pasos afastarse escaleiras abaixo. Ergueu lixeiramente a cabeza da 
almofada e observou ao seu redor na procura dalgún elemento que 
indicase o próximo destino de Alicia. A súa roupa sobre a cadeira, 
a bata dela cubríndolle os pés sobre as sabas e a desorde propia 
dunhas horas aínda intempestivas. Fixo silencio, afastándose da 
fricción da caluga sobre o tecido que a soportaba. Algún asubío 



97

mecánico inesperado nas rúas e conversas pouco usuais chamaron 
a súa atención. O ruído da persiana deu paso ao fugaz instinto de 
fuxir da luz. Durante un segundo, mentres recuperaba o dominio 
dos seus sentidos, creu percibir a sombra de Alicia camiñando cara 
á anoitecida. Como vítima dun espasmo, recolleu as pezas de roupa 
que a noite anterior dispersara polo chan do cuarto e dispúxose a 
saír ás présas.

Unha paisaxe cambiante demostraba a velocidade á que Ali-
cia era quen de desprazarse. Dos bocexos da urbe pasou á zona 
baixa, cara ao mar, sempre cara ao mar, no que imperaban vivendas 
baixas e intermitentes, salteadas entre bancais e pequenos porreiros 
onde aínda as estacións intercalaban diferentes cultivos. Dubidou 
uns segundos antes de encamiñarse a unha porta azul, que rom-
pía a inercia dunha parede branca. Deu os pasos precisos, mentres 
olladas indiscretas miraban de recoñecer aquel rostro. Deu varios 
golpes sobre a madeira, no canto de utilizar o timbre que esperaba a 
luz da mañá para desprenderse do resío. Un corpo a arrastrar unhas 
pantuflas esgotadas polos anos sobre a plaqueta dun chan que se 
adiviñaba xeado e húmido. Un «Quen é?», antes de aproximarse á 
porta, agardando unha resposta que non había chegar nunca. A en-
grenaxe cedeu pola presión dunhas mans pesadas e abriuse a luz, e 
nela unha silueta portadora da mensaxe. Emisor e receptor recoñe-
céronse de súpeto, como un acontecemento inesperado. Alicia viu 
as faccións coas que soñaba aínda con demasiada frecuencia, entre 
as engurras que acumulaban anos, distanciándose da súa nenez. 
Viu aquel rostro que lle golpeaba as tempas para facelas estourar. 
Quixo retirar a mirada daquel ser empequenecido, aparentemente 
feble e indefenso, pero retívoa para experimentar a sorpresa del, que 
fregaba aínda os ollos, para espreguizalos antes de fixar a atención 
na súa visita. Permaneceron en silencio dicíndoo todo. Se cadra 
unha desculpa insuficiente abrollou daquelas faccións, que Alicia 
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interpretou como un signo de debilidade. Pode que algún xesto de 
remorso, de renuncia ou de resignación. Semellaba estar tan en paz 
consigo propio que Alicia viu na súa actitude unha provocación. 
Alzando unha perna, cravou o tacón do seu pé dereito sobre o peito 
del, que se retirou uns pasos atrás, doéndose do golpe. Dando os 
pasos precisos, achegouse a el e, prendéndoo por unha orella, le-
vouno ao baño, tirando do seu corpo con inusitada determinación. 
Tras un segundo de dúbida, pousou o seu cranio sobre un mo-
ble que irrompía no andar recto, para soster algunhas fotos dunha 
parella de novos namorados que xa non recoñecía. Obrigándoo a 
mirar unha daquelas imaxes, sinalou pausadamente unha muller de 
pelo escuro e recollido que repousaba xunto a el, de novo. 

—Ela morreu… —bosquexou o inicio dunha frase—. Ela 
morreu para non vivir este momento. Pero de vergoña, de odio cara 
a si mesma debería ter morto. 

Recolleu o corpo do home que choraba en silencio. Ambos 
camiñaron até o baño, cara a onde o empurrou facéndoo caer a es-
casos centímetros do váter. Tras unha breve pausa xunto a un andel, 
para recoller un peite de sección circular, continuou até que as súas 
pernas se converteron nunha ponte sobre o corpo deitado del. Coas 
mans na caluga, recolleulle o cabelo e, alzándolle a cabeza, fíxoa 
repousar sobre a tapa baixada do váter, ao tempo que introducía, 
coa contundencia xusta para superar todos os obstáculos, o mango 
do peite no seu ano. Un berro xordo perdeuse entre os fluídos que 
saían expelidos das súas mucosas. 

—Lembras, papá? Eu aínda cada día. E a mamá chorando en 
silencio detrás da porta da cociña, ocultándose de min, da súa pro-
pia conciencia. Aínda son quen de percibir o morno viscoso do teu 
seme escorregando polos meus costados, mentres sacabas o peite 
para depositalo na pía, antes de que mamá viñese limpar todos os 
restos e sorrir, coma se nunca nada tivese pasado, en canto saïamos 
por esa porta camiño da escola.
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Unha voz irrompeu na vivenda, Ivonne fíxose visible como 
unha silueta cegada pola luz que penetraba pola porta aínda aberta. 
Cunha gabardina recollida entre as mans achegouse a Alicia. Co 
aceno dun lixeiro abrazo cubriuna e separouna do home que se 
doía anicado no chan. Xuntas camiñaron cara á saída, Alicia sen 
recoñecerse aínda, Ivonne véndose reflectida en cada xesto da súa 
compañeira.

VII

Elevou a cabeza uns centímetros sobre a almofada e mirou 
para os pés descubertos entre a desorde das sabas. Moveu as de-
das para recoñecerse a si mesma do outro extremo da cama. Á súa 
dereita, o espello devolvíalle unha imaxe de si mesma que a trasla-
daba á infancia dun domingo á mañá, apenas esperta e co cheiro 
a café quente fuxindo da cafeteira que, na cociña, anunciaba a súa 
eminente saída. Agardaba escoitar a voz da súa nai chamando para 
o almorzo, cos sons das súas pantuflas a arrastrarse polo terrazo. 
Buscou a Ivonne ao seu carón, pero non percibiu xa nin a quentura 
da cama.

Incorporándose sobre o leito, mirou de recolocar o cabelo, 
buscando un peiteado informal, pero correcto. Pescudou na súa 
mirada as horas de sono que lle faltaban, individualizando os di-
ferentes signos que o insomnio fora deixando ao longo dos anos. 
Percibiu entón leves modificacións na estrutura especular do seu 
rostro, case imperceptibles deconstrucións da súa figura, que ían vi-
rando máis escura a superficie de vidro. Estendeu unha man, como 
querendo tocar o espello, pero ao mesmo tempo permanecía sobre 
a cama, evitando desprazarse en dirección a el. Tras virarse comple-
tamente negro, comezaron a aparecer pequenas manchas brancas 
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que se desprazaban desordenadamente por todo o plano. Xuntán-
dose en distintos puntos, foron definindo unha figura que ía ga-
ñando en matices ao tempo que se perfilaban as formas compostas 
por aqueles pequenos puntos de luz sobre un fondo en negro. Ou-
tras cores comezaron a abrollar polos vértices do espello, facendo 
máis patente a figura central, que tomaba forma de hábito. Unha 
silueta feminina comezou a intuírse dentro daquelas pezas de rou-
pa que non eran máis que un bosquexo, e o ambiente dun xardín 
fíxose apreciable nun segundo plano contrarrestando co negro da 
indumentaria. Cando a figura se fixo completamente perceptible, 
Alicia descubriu un longo sorriso que a observaba dende o outro 
lado do espello. Dende alí acenaba coa man un saúdo e unha peti-
ción para traspasar o marco. Alicia accedeu, sorprendéndose da súa 
propia resposta, e asistiu atónita á transferencia do corpo daquela 
muller de hábito dun lado ao outro do espello. Ambas miráronse 
en silencio. Aquela sorría incombustiblemente, cun xesto forzado 
dos músculos da cara.

—Bos días, Alicia. Son a Raíña Branca. —Fixo unha pausa 
que durou uns interminables segundos—. Entendo que ninguén 
che falou de min. Nin sequera ela. —Parou novamente, sinalando 
co queixo en dirección ao lado da cama que permanecía baleiro—. 
Veño a ofrecerche a posibilidade de participar da senda da rectitude 
e a bondade de corazón. Non queres unirte a min, a nós, no cami-
ño da liberación do espírito e a exculpación dos pecados? 

Esperou unha resposta, forzando aínda máis o xesto do seu 
sorriso.

—E ti quen vés sendo? Vés de parte do coello, do vagabundo 
ou do gato que desaparece?

—Eu veño de todos os lugares onde aínda reside a bondade. 
Percorro todas as sendas, recollendo as almas perdidas e dirixíndoas 
cara ao lugar da salvación.
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—E iso que efectos secundarios ten? —dixo Alicia, recollen-
do os xeonllos sobre o corpo e pousando o queixo na cima das 
pernas dobradas.

—A felicidade eterna!
—Iso debe ser esgotador. Eu non quero vivir eternamente, e 

moito menos se teño que sorrir desa maneira. Esa é outra forma de 
tortura. Eu quero chegar a unha idade na que deitarme a descansar 
e morrer, sabendo que finalmente poderei desfacerme do que fun, 
do que construín para ser a cada intre máis eu durante os meus 
anos de existencia e despois desaparecer para sempre, podrecendo 
aos poucos nalgún lugar apartado, húmido e silencioso. Hai alguén 
que acepte esas condicións?

—Por suposto, son moitos, a maioría que nos seguen, que 
confían no camiño e teñen fe na bondade e que se afastan do mal. 
Observa sen máis e compróbao por ti mesma. 

Fixo un espazo para que Alicia puidese mirar dentro do espe-
llo. A sección perimetral dunha lagoa chea de plantas. No centro, 
lixeiramente ladeado, aproveitando as liñas de forza da composi-
ción da imaxe, un narciso mirando fixamente a súa imaxe reflectida 
no vidro da auga. 

—Aquí o tes, Narciso en absoluta contemplación da beleza 
como camiño recto da salvación.

—Pois máis lle vale ir mirando de non caer.
—Iso non importa, do outro lado está o paraíso.
—E que diría Narciso se lle quitasen a súa imaxe especular? 

Seguiría crendo nese paraíso e na salvación da súa alma?
—Tan feble cres que é a fe? Por suposto que seguiría crendo 

na salvación eterna, sen desviarse da senda da rectitude. 
—Non estaría mal ver iso.
A Raíña estendeu a man cara ao espello e, de inmediato, o ni-

vel da auga comezou a descender. Narciso, temendo perder de vista 
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a súa propia imaxe reflectida, facía intentos inútiles por desembara-
zarse da terra que contiña as súas raíces. Erguía a cabeza, mirando 
ao lonxe na procura de si mesmo, pero o caudal minguante facíalle 
máis difícil recoñecerse no fondo lamacento. Angustiado pola per-
da, comezou a desfacerse aos poucos dos pétalos que compuñan 
o seu cranio, que acababan confundíndose co lodo. A un tempo, 
o seu talo erguido foi perdendo a súa turxescencia natural, min-
guando aos poucos, até caer anicado xunto á beira da lagoa onde 
noutrora repousara a súa imaxe.

—Ves? A el espéralle a vida eterna. Porque, malia a per-
da, non perdeu a fe, desviándose do camiño certo —anunciou a 
monxa, dirixíndose a Alicia na procura dunha resposta afirmativa.

—Agardo que o que gañe a partir de agora lle compense polo 
que vén de perder.

—Que é a vida terreal comparada co paraíso? 
—Non sei o que é. Non se pode probar antes e vemos como 

funciona o tema?
–O paraíso non é para xente frívola, reporta moito sufrimen-

to na vida terreal, para poder gañar esa recompensa.
—E se escollo pasar?
—Marcharás con ela. —A Raíña volveu sinalar co queixo o 

lado da cama que permanecía baleiro—. Padecerás o castigo da súa 
compaña eterna.

—Mal vendes o teu paraíso. Xa fixen unha escolla semellante 
hai tempo. Se cadra a eternidade é un tempo que non nos podemos 
ofrecer, pero si hai intervalos máis breves nos que a intensidade dos 
nosos encontros supera a de calquera paraíso.

—A fortaleza de espírito fronte ás adversidades, e non a sim-
ple decadencia do corpo luxado polos praceres mundanos, pode 
ofrecer unha recompensa moito maior ca a que describes.

—E se non me gusta, hasme devolver o que perda nesa obse-
sión túa polos padecementos?
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—O paraíso é irrenunciable. Nada che pode facer volver.
—Xa que logo, vou prescindir da túa oferta.
—Se fas a escolla errada, a túa vida pode dar un cambio moi 

brusco. —A Raíña descontraeu os músculos que mantiñan o sorriso 
e con ambas as mans ofreceu unha pequena masaxe ás súas fazulas, 
con movementos xiratorios das xemas. Alicia bocexaba e fregaba o 
rostro coa man dereita para espreguizarse por completo—. Non tes 
máis que mirar o que lle acontece a quen perde a fe. —A imaxe do 
Narciso morto no espello foi mudando até aparecer un primeiro 
plano dun muro de tixolos vermellos, rodeados cada un deles por 
unha franxa de morteiro que os mantiña en íntima conexión. So-
bre o muro, un ovo xigante que tremía á hora de dar cada paso—. 
A vida ofrece moitas dificultades, pero é a fe a que nos mantén a 
salvo no noso lugar. Pero a máis mínima dúbida nas nosas crenzas 
pode derrubarnos para sempre. —O ovo, despois dun momento de 
distracción, caeu do muro, esparexendo as súas vísceras polo chan, 
despois do impacto—. Esas son as consecuencias da perda de fe.

—O que se resume en que ti me ofreces un inferno agora 
para vivir un paraíso futuro que non sei se me vai agradar, e disme 
que, vivindo no pecado que anuncias, vou pasar o meu tempo coa 
persoa coa que xa decidín pasar gran parte da miña vida. 

Alicia deitouse outra vez sobre o leito e, virándose sobre si 
mesma, ocupou o lado da cama no que Ivonne repousara horas 
antes. Aspirou forte, percibindo o aroma da súa compañeira que 
permanecía impregnado nas sabas e quedou durmida bosquexando 
un sorriso que a levou a percorrer coas xemas o interior das coxas. 
Flexionando as pernas, permitiu que un espasmo atravesase com-
pletamente o seu corpo.
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VIII

A luz do cuarto rompía a noite. Alicia pasaba reiteradamente 
por diante da fiestra do cuarto, encartando e colocando no armario 
algunha roupa. A respiración dentro do coche condensábase nas 
superficies de vidro, en contacto directo cun exterior a cada intre 
máis frío. Víaa pasar sen deterse, mentres reunía as forzas para saír 
do vehículo e camiñar, cruzando a rúa, até o portal de acceso ao 
predio dela. O punto límite da espera concretouse cando Alicia se 
ocultou do exterior pechando a cortina. Precipitouse fóra do coche 
e apresurouse a procurar o botón do seu apartamento no porteiro 
automático. Presentouse, malia ser recoñecido de inmediato polo 
seu ton de voz característico. Fixo presión na porta antes de que 
o sinal de apertura fose audible e caeu proxectado cara ao inte-
rior cando o pecho do portal permitiu o acceso. Aquela noite, o 
ascensor pareceulle lento de máis, e a luz no interior, algo máis 
tenue. Saíu novamente ás carreiras e esperou un segundo, o tempo 
suficiente para tomar aire, antes de premer o botón de chamada. 
Os rostros encontráronse dando paso a un silencio que ningún dos 
dous semellaba querer romper.

—Podo pasar? Teño que comentarche un par de cousas e pre-
feriría que o falásemos nun lugar menos exposto. Estou de servizo, 
debería vir en misión oficial, pero quería falarche primeiro como 
amigo.

Alicia deixou o espazo suficiente para que puidese acceder. 
Ambos camiñaron cara á sala de estar. Alí Alicia fixo un aceno para 
que tomase asento. Ela ficou de pé, suxeitando a bata que lle cubría 
o corpo en roupa interior.

—Non che vou ofrecer nada para beber, porque entendo que 
marcharás axiña.

—Non te preocupes, non quero nada.
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—Ben, pois dime de que se trata. —Continuou de pé, incó-
moda pola presenza del, que, sentado no espazo central dun sofá de 
tres prazas, fregaba as mans pensando no modo de afrontar o que 
estaba a piques de dicir.

—O outro día, no estacionamento, díxenche algo da protec-
tora. Ben, esta mesma mañá o animal foi sacrificado. Despois dos 
preceptivos quince días de espera en corentena, e sen haber unha 
reclamación sobre el, procedeuse a dar por clausura o expediente 
co sacrificio. Pensei que quererías saber que xa non terás máis no-
vas del. —Fixo unha pausa, buscando no rostro de Alicia algunha 
resposta de alivio ou satisfacción—. Despois de tantos anos con 
este tema, pensei que che agradaría sabelo. —Mirouna novamente, 
pero Alicia permanecía de pé, en silencio—. A outra cousa é que… 
Ben, teño ordes de levarte comigo, pero non ten por que ser hoxe, 
pode agardar a mañá. O xulgado dáme tres días para o teu arresto. 

Desta vez, Alicia deu un paso cara a atrás e soltou momenta-
neamente a bata, que deixou ver a súa silueta espida, limitada polo 
encaixe que cubría os seos e a cadeira. Recompúxose deseguida e 
recolleu os extremos do tecido para ocultar o seu corpo da mirada 
del, que se centraba na súa silueta. 

—O teu pai interpuxo unha denuncia contra ti por agresión. 
Di que fuches á súa casa e que lle deches unha malleira, ademais 
de obrigalo a experimentar unha práctica… —Fixo un silencio na 
procura das palabras exactas—. Unha práctica pouco decorosa. 
Non sei se concordas coa súa versión? 

Alicia pechaba con forza os brazos sobre o seu corpo. Visi-
blemente alterada, tentaba manter a posición. Cos ollos postos no 
seu interlocutor, pero atravesándoo coa mirada, relembraba cada 
instante da visita á casa do seu pai. Nos ollos abrollaron unhas bá-
goas que loitaba por conter. El ergueuse e estendeu os brazos cara 
a ela, ao tempo que se aproximaba. Alicia recuou até tropezar coa 
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mesa que presidía a estancia, separando os ambientes da cociña 
americana e a sala de estar. 

—Hoxe podes quedar, pero mañá deberías presentarte na 
comisaría para declarar. Mellor que o fagas voluntariamente. Doutro 
xeito, levariámoste á forza. Quixen vir agora, porque, se ti quixeses, 
eu podería forzar a situación para que o teu pai retire a denuncia. 
Podo ir esta mesma noite falar con el, se o desexas. —Colocou as 
súas mans sobre os ombreiros dela, e tentou achegala cara a si—. 
Só tes que mostrar o teu desexo de querer rematar con isto. —
Alicia moveuse bruscamente, abalando cara aos lados, mirando de 
tomar distancia—. Ti entendes que eu levo moitos anos intentado 
axudarte. Sigo o teu caso dende que eras tan só unha nena.

—Que pase o que teña que pasar. Irei mañá a primeira hora 
onde ti me digas. Grazas por virme informar. Agora, é mellor que 
marches. 

Alicia camiñaba, evitando todos os obstáculos, en dirección 
á porta de saída. Recuaba sen quitar a vista del, que a seguía cos 
brazos parcialmente abertos, buscando o seu abrazo.

—Pero, se ti quixeses, isto podería rematar esta mesma noite. 
Acompañaría persoalmente o teu pai a sacar a denuncia. Non me 
había custar moito convencelo de que é o mellor para el. Doutro 
xeito, espérante anos de lides xudiciais. Estou certo de que moitas 
cousas desagradables habían saír á luz. Asuntos que, moi probable-
mente, preferirías que quedasen no ámbito do privado. —Retro-
cedendo até a porta, Alicia colocou a man sobre o pomo para pro-
ceder á apertura—. Xa estivemos xuntos. Podemos volver estalo. 
Eu miraría de que o teu pai non te volvese molestar. Entendo que 
tiveches as túas razóns para ir á súa casa. Eu vexo casos deste tipo 
todos os días, pero non todas as persoas xuntan os azos suficientes 
para actuar do mesmo xeito ca ti, e o asunto queda para sempre 
pesando como unha lousa no seu subconsciente. Entendo que en 
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ocasións pode parecer que denunciar non é unha opción, pero ese 
pode non ser o teu caso. Eu podo mirar por ti. Só tes que deixar 
que che axude. 

Abalanzouse sobre Alicia no momento no que ela comezaba 
a abrir a porta. Esta pechouse cun forte golpe tras a presión do seu 
corpo contra a superficie de madeira. El suxeitáballe os brazos por 
riba da cabeza, unindo madeira e pel nunha amálgama selada polo 
seu propio peso sobre ambos. Alicia remexíase nun intento infru-
tuoso de separarse do seu agresor. Este, sen perder o control dos 
pulsos dela, que suxeitaba fortemente cunha man, tentaba separar 
a fina peza de roupa que aínda cubría o seu corpo. Apenas un be-
rro xordo xurdía da gorxa de Alicia, que morría na súa boca seca e 
pastosa.

Un súpeto golpe do outro lado da porta detivo a acción. Am-
bos quedaron a escoitar, antes de que Alicia esgotase os seus últimos 
folgos, tentando zafarse do home que a sostiña. 

—Alicia, son Ivonne. Estás aí? Non podo abrir a porta. 
Unha segunda forza de contracción, dende o exterior, premía 

aínda máis o corpo de Alicia contra o do seu atacante que se negaba 
a recuar. O ar comezaba a faltarlle nos pulmóns, e o que noutrora 
fora apenas o bosquexo dunha chamada de auxilio, convertérase 
nunha loita constante por recuperar o ar para o interior da súa caixa 
torácica. El afrouxou a presión nos pulsos, pero tapoulle a boca 
cunha man, mirándoa fixamente na procura da súa complicidade.

—Axudareiche, Alicia. Podes estar certa de que si, pero agora 
imos ter que facer coma se isto non acontecese nunca. 

Agardou a ter unha resposta afirmativa antes de soltala e eli-
minar a presión sobre o seu corpo, que a mantiña presa. A porta 
abriuse de súpeto, e o home acenou unha despedida, antes de saír, 
procurando de Ivonne o espazo necesario para acceder ao exterior. 
Ela, estrañada, miraba fixamente a Alicia, que buscaba recuperar a 
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peza de roupa que escorregara até caer por baixo dos ombreiros. A 
súa compañeira accedeu ao interior na procura da ollada perdida 
de Alicia que fixaba a súa atención nalgún lugar que traspasaba o 
parqué do chan. Ivonne acompañouna rozando lixeiramente o seu 
ombreiro para dirixir a marcha, sen dicir nin unha soa palabra. 
Acomodouna no sofá, antes de encamiñarse á cociña para coller un 
vaso con auga que ofrecerlle á súa amiga.

IX

—Hai unha sorte de ética na dominación —comezou Ivon-
ne, mentres Alicia simulaba durmir—. Reflexionar sobre as con-
sideracións de superioridade intrínseca, unha superioridade que 
adoutrina, que non é, polo tanto, exclusivamente estética, senón 
que supón unha supremacía ética. O fin último da dominación é 
provocar pracer, un pracer supremo, liberador, que excede a todo o 
coñecido, inabranguible. A lección ética da dominación tamén li-
bera, faino porque instrúe, comporta unha aproximación ao coñe-
cemento. Todo o que se aparta da consecución dese pracer entra no 
rango do perverso. Na sutil liña que os diferencia, radica a esencia 
da dor punitiva e a dor pracenteira. Non pretendas atopar na do-
minación calquera asomo de democracia, pois existe unha distancia 
entre quen ensina e quen debe aprender. Atoparás, en consecuen-
cia, o castigo con moita frecuencia, esa dor que busca corrixir a 
conduta desviada. A dominación non se practica por egoísmo, pois 
está dotada dunha compoñente importante de interacción que se 
basea no feito de compartir, de socializar un determinado modus, 
mantendo sempre o equilibro do statu quo. Coido que é o momen-
to de reparar a desviación, de facer que o coñecemento prevaleza 
sobre o perverso. 
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Ivonne tendeuse sobre as sabas, ao carón de Alicia, que man-
tiña os ollos cerrados, buscando fuxir de todo contacto. Aquela 
rodeouna cos brazos e aproximou o corpo ás súas costas. As dúas 
ficaron naquela posición durante longo tempo.

X

O brillo do látex negro reflectía a luz do foco que abalaba no 
centro do cuarto. A estrutura de pedra filtraba a humidade do exte-
rior, que creaba o lugar perfecto para a proliferación da carriza. Sen 
fiestras, o ar facíase mesto ao penetrar até os pulmóns, e dificultaba 
cada inhalación, coma se elevase co peito unha pesada carga. As 
cinchas premian a carne até cortar a circulación. Os dous corpos 
semellaban anicados, pero penduraban por medio dun adival de 
dous enganches do teito. Coas puntas dos pés espidos, lograban 
rozar o chan sobre o que se desprazaban despois de cada asubío do 
látego que Ivonne sostiña e co que acariñaba, de cando en vez, as 
nádegas de ambos. Logo dun movemento áxil do pulso, o extremo 
do fío duro pero flexible rompía o ar superando a velocidade do 
son. Sen roupa e co corpo proxectado cara a adiante, expuñan as 
nádegas a unha Ivonne que xogaba a xirar os seus corpos en dife-
rentes sentidos, amplificando a súa sensación de vulnerabilidade. 
Cos xeonllos parcialmente flexionados cara ao abdome e os brazos 
suxeitos por detrás das costas, lidaban por respirar aquel osíxeno 
viciado que envolvía o lugar. A friaxe húmida afectaba ás articula-
cións, que perdían capacidade de movemento, insensibilizando, ao 
mesmo tempo, o resto das extremidades.

—A frustración atopa o seu final cando aceptamos que a fa-
milia nunca deixou de ser un elemento alleo ao propio individuo. 
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Lonxe de ser unha escolla consciente e voluntaria, dáse por feito 
que constrúe unha unión sólida e xerada para a protección de cada 
un dos seus membros, fundamentada nun sentimento que non 
deixa de conter certa ambigüidade. O amor pode resultar unha fe-
rramenta de tortura, unha máquina que aniquile a individualidade, 
deixando un estigma permanente. É por iso que hoxe é o pai quen 
nos acompaña. —Ivonne moveu lixeiramente o extremo elástico 
do látego polas costas dun dos corpos que penduraban no centro da 
sala—. Ese tipo máis egoísta de amor, que busca satisfacer o propio 
desexo, sen considerar o pracer do outro, dos outros. Representado 
tamén no pretendente que coacciona, fai presa a vítima dun sen-
timento que esgaza, que corrompe a carne e a consciencia. —Os 
movementos de cabeza de ambos os corpos fixaban a súa atención 
na súa interlocutora, movéndose a un lado e a outro, en función da 
posición relativa con respecto ao eixe estacionario, a emisora que os 
facía xirar amodo á súa vontade. Cun impedimento físico cortando 
a capacidade de falar, rosmaban exabruptos case indescifrables, de 
non ser polo ton con que eran proferidos. —Estades do outro lado 
do espello, da outra banda do tobo do coello e aquí eu teño plena 
potestade sobre vós.

XI

Baixo a luz dun farol, dúas figuras fusionábanse nun único 
corpo, premendo o muro dun predio que lles devolvía unha forza 
de igual intensidade pero de sentido contrario. Os reflexos verdes 
do ante do abrigo do sombreireiro cubrían o corpo parcialmente 
espido dunha vella prostituta no seu posto habitual. Os anos de 
friaxe acumulada apreciábanse na súa pel cuarteada, nas engurras 
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que se acumulaban baixando do sobrazo até o cóbado. Rodeaba 
o pescozo del, aliviando o peso deste, que engulía o seu peito de-
reito, nun xesto forzado no que o cranio descendía por baixo dos 
seus ombreiros. Aos seus pés, pequenos naipes con extremidades 
humanas permanecían en círculos berrando sonoras apostas, que 
rompían o natural silencio da madrugada. Miraban fixamente para 
os adversarios que competían por salivar a pel enxoita pola espe-
ra. De cando en vez, desprazábanse cara a algún lado, con rápidos 
desprazamentos laterais, esquivando grosas e escumosas gotas des-
prendidas de ambas as comisuras en frenética fruición. Un gato 
azul, que camiñaba despistado pola rúa, pasou ao carón do grupo 
e, dedicándolles unha mirada de desprezo, cuspiu de lado un avul-
tado esgarro que recuperou do máis fondo do veo do padal, onde 
gorxa e orificios nasais se comunican, para proxectalo con saña cara 
a un dos naipes que desprendía xuramentos mencionando o nome 
do seu deus en vano. Este percutiu con tal contundencia contra o 
corpo espido daquel, que o proxectou contra os pés da parella que 
se movían ao son figurado dun fox-trot que ateigaba as súas infra-
valoradas percepcións, quedando fixado ás solas de ambos, que se 
separaban a mantenta para desfigurar o corpo daquel, que xemía 
de dor, mentres fixaba a ollada na roupa interior daquela que se 
mexía sobre o seu torturado plano. Camiñando, un ovo facía equi-
librios na liña branca que definía o límite interior da beiravía, ao 
tempo que sacaba o sombreiro acenando un saúdo. Cruzándolle o 
peito descuberto, unha cinta illante unía as fraccións previamente 
seccionadas. Co lento rumor diésel dun vehículo de tracción sim-
ple que atravesaba a estrada representando un paso seguro entre as 
feras, Alicia atravesaba a escena, observando cada un dos seres que 
a compuñan. Víaos pasar, como militantes abnegados da acción so-
cial desvalorizada dun circo pleno de figuras deformes, alleas a toda 
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humanidade agás por unhas faccións que personificaban dando 
un alento de vida aos máis estraños individuos. As paredes daquel 
vehículo resgardábana de calquera interacción, facéndoos alleos, 
potencialmente agresivos, hostís na súa diferenza, provocadores, 
insinuando o mal en cada mostra de deformidade. Amparados en 
cadansúa desviación facíanse fortes tomando a rúa na noite a cada 
intre máis mesta.

XII

O balbordo na rúa elevábase por riba dos predios. Os berros 
de alerta chegaban dende distintos puntos, mesturándose á altura 
na que Alicia e Ivonne esperaban. No máis alto do tellado daquel 
edificio as horas quedaban impresas no horizonte, mentres a luz do 
sol caía por detrás do punto de fuga onde morrían as rúas ateiga-
das de construcións verticais en perspectiva minguante, escurecidas 
pola brétema que se achegaba dende a costa. Os primeiros disparos 
marcaron o inicio da persecución. Aló, no alto, as dúas mulleres 
prendíanse das mans sen ollarse, fixando a mirada tan só no final 
daquela caída onde os seus pés asomaban.

—A porta permanece aberta, as criaturas timidamente aban-
donan a protección dos pais para proceder a unha emancipación 
xusta. Os dous mundos quedan aínda unidos por ese fío umbilical 
imperceptible que dirixe o seu fluxo nunha única dirección de saí-
da. Pronto se romperá todo vínculo nunha simple porta pechada de 
non retorno. —Ivonne mirou a Alicia cun leve xiro do seu cranio, 
volvendo de inmediato á súa posición orixinal. Ambas agardaban 
pola chegada das masas que confluirían naquel cruzamento de ca-
miños, por baixo dos seus corpos suspendidos no abismo. 
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—E eles dous? —Alicia temía o final, coma quen recoñece, 
alén da morte, o sufrimento eterno.

—Ficarán para sempre, en canto o tobo de coello, sen un 
anfitrión que o frecuente, se perda na memoria daqueles que prefi-
ren esquecer. A senda borrarase como se eslúen os soños co paso da 
brétema matutina. 

As primeiras figuras comezaron a aparecer dez pisos máis 
abaixo. Facíanse recoñecibles polo seu andar desordenado, coa des-
esperación marcando o ritmo dos pasos. Aos poucos, e intercalados 
cos personaxes da outra dimensión, os habitantes dunha cidade que 
se afixera a unha uniformidade incorruptible, procurando a ani-
quilación da diferenza. Os disparos brillaban na escuridade dun 
primeiro serán, polo que avanzaba unha néboa que asimilaba os 
corpos deitados, inermes, exsangües.

—Desta banda non terán ningunha oportunidade. —Alicia 
mirou a Ivonne, que permaneceu coa vista posta no chan, vendo 
caer os diferentes corpos feridos, agonizantes. Esperando a morte 
cos brazos estendidos e as mans proxectadas cara a adiante, nun 
aceno que os cubrira do que estaba por vir, o remate a sangue frío, 
cun elemento punzante atravesando a silueta indefensa, que pedía 
clemencia co último suspiro.

—A dominación é a nai da inocencia. Esa inocencia que só 
coñece unha única expresión da dor. Que a protexe, distancián-
doa, doutras moitas formas de sufrimento. As masas que medra-
ron neste lugar preferirán volver ao útero materno que adaptarse 
a unha nova condición, por moito que o cambio anuncie novas 
expectativas. A liberdade doe moito máis que calquera outra forma 
de tortura. Para defender os seus límites fronte ao nada do espazo 
baleiro, haberá quen se exprese como verdugo e quen como vítima. 
Os lindes autoimpostos converteranse en muros máis firmes ca as 
fronteiras oficiais de calquera nación. Os sumidoiros tinguiranse 
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do sangue dos que morran por defender a súa inocencia. —Ivonne 
apertou con forza a man da súa compañeira, que a miraba abstraída 
no seu discurso. 

Por un instante, Alicia deixouse levar pola magnética presen-
za da súa compañeira, que deixaba caer o seu cabelo roibo sobre os 
ombreiros, até tocar as mamilas dos seus peitos, por riba da rou-
pa. Asumindo o inapropiado dos seus máis íntimos pensamentos, 
volveu a mirada á rúa, sentindo unha mágoa indescritible polos 
corpos que ían caendo amoreados a ambos os lados da estrada, por 
onde os vehículos comezaban a transitar, parando tan só para reco-
ller as formas ríxidas que, sen vida, repousaban, carentes de rostro, 
sen unha identidade que puidese figurar nalgún rexistro de defun-
ción. Pasarían a ser, irremisiblemente, un número nunha folla de 
papel sen máis información ca unha data e unha breve descrición 
física, redactada por algún funcionario sobrecargado de traballo, 
nuns tempos convulsos que esquecerá en canto recupere a rutina 
necesaria. 
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