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I. 
Dende a última mesa tiña unha visión xeral de todo o 

establecemento. Sentía o constante abrir e pechar da porta, sen 

percibir a friaxe que chegaba dende o exterior. Detíñase uns 

segundos en cada rostro, tentando descubrir nas súas faccións 

un elemento que denotase algún trazo do seu carácter. Coa 

botella de cervexa entre as mans, ía retirando a etiqueta do 

pescozo da mesma coa unlla do polgar, creando unha mestura de 

cola e condensación de auga que ficaba impregnando as xemas 

dos dedos. Debaixo da mesa, entre os pés separados, o resto da 

caixa repleta, a esa hora, de recipientes cheos, que contaba con 

ir consumindo segundo avanzase a noite. Gustáballe beber ao 

seu ritmo e amargáballe ter que erguerse para realizar unha nova 

encomenda. De cando en vez, botaba unha ollada á súa dereita, 

visitando unha imaxe da Terra vista dende o espazo exterior. Do 

outro lado do muro, a anos luz de distancia, a verdadeira, o 

planeta que agora non lucía tan azul, senón dun gris variable, 

segundo as correntes de aire desprazaban a constante nube que 

cubría aquel que fora en tempos o seu fogar. Do outro lado da 

barra, Dora, que recibía aos clientes descoñecidos que se 



achegaban onda ela, cunha man oculta por baixo do mostrador, 

sostendo un bate de madeira de freixo, disposto para golpear o 

cranio de quen pronunciase algún son nun volume superior ao 

que ela, propietaria e única empregada, estaba disposta a tolerar. 

Dora, dedicada en tempos á prostitución, fora albo de máis 

malleiras das que o seu corpo, deforme polos anos e as agresións, 

puidera soportar. Incapacitada para realizar grandes 

desprazamentos, agardaba detrás da barra a que os clientes se 

achegasen á súa posición para realizar a encomenda, esperando, 

con posterioridade, a ser servidos, para acomodarse, finalmente, 

no recuncho escollido. Abandonara a Terra o día que, despois de 

recibir a alta médica tras unha hospitalización que a tivera 

convalecente durante un mes despois dun, en aparencia, 

accidental atropelo á saía dun dos seus bares habituais, onde 

recollía a escoura humana da última hora da noite, aos que 

chamaba clientes tan só por establecer unha relación comercial 

con aqueles aos que axudaba a mexar evitando o vómito que 

saíra, momentos antes, do seu propio aparato dixestivo. Ao seu 

carón, apoiados na madeira brillante da barra, os clientes 

habituais, aqueles que flirteaban coa camareira só antes de estar 



completamente bébedos, momento no que se retiraban 

desexándolle unha boa noite. As feridas comúns crearan sempre 

os lazos que motiva tan só o respecto. Pousou a cervexa. Fregaba 

as xemas dos dedos entre si para separar a cola da etiqueta que 

se solidificara sobre a pel. Ergueuse, collendo do peto da 

chaqueta que penduraba do respaldo da cadeira, un paquete de 

tabaco. Encamiñouse ao exterior. Algún dos presentes seguiuna 

coa mirada, véndoa desaparecer trala porta de saída. Percibía a 

quentura do cigarro entre os dedos e sobre os beizos. Aterecida, 

encollía os ombreiros pregándose sobre si mesma. O 

estacionamento, a poucos metros da súa posición, mostraba 

unha explanada desmesurada, tendo en conta os poucos 

vehículos que se colocaran, sen orde aparente, sobre a superficie. 

A luz dos focos reflectíase no asfalto mollado, creando brillos e 

sombras, figuras ocultas entre a escuridade que a transportaban 

ao seu pasado, noutra cidade, noutro país e, agora tamén, outro 

planeta. No seu momento, considerara aquelas mudanzas, aquel 

xeito de afastarse do seu pasado, un cambio cara a unha vida 

mellor, pero agora, ao tempo que o último grolo de cervexa 

pulaba por facer o camiño inverso, ascendendo pola gorxa, 



decatábase de que, en realidade, todo seguía igual. Premeu o 

cigarro co pé e mirou ao seu redor. Do ceo marcharan as nubes, 

pero o vento aumentara a intensidade, baixando, 

considerablemente, a temperatura. De cando en vez, algunha 

nave con dirección á Terra sucaba o ceo, como un punto brillante 

movéndose a grande velocidade antes de desaparecer. Pola 

fiestra, ollou ás persoas que estaban no interior. Comprobou que 

os mesmos rostros dos que fuxira no seu día, seguírana até aquel 

lugar. Máis vellos, se cadra, pero coa mesma hostilidade fixa na 

mirada, atenuada, a caso, polos anos e os golpes recibidos. Aínda 

que latente, esperaba o momento propicio para mostrarse tal cal 

era, e ela percibía a ameaza constante dun mal sempre presente. 

Chegar a un novo lugar implica pasar por un proceso de 

adaptación, aceptando, a medida que se van presentando, as 

normas e costumes do emprazamento de acollida. Neste caso, a 

chegada viñera acompañada dunha redución dos seus dereitos 

como traballadora, como cidadá e,  incluso, como muller, aínda 

que esta última parte residise implicitamente nas dúas 

anteriores. As colonias do exterior, alén da propaganda inicial, 

serviran para satisfacer a demanda de man de obra barata. 



Amparándose nos elevados custes derivados de crear unha 

sociedade nova partindo da nada, e para previr os posibles 

problemas como consecuencia da mala adaptación dos 

individuos a un medio non completamente coñecido, nin 

compatible coas características do planeta de orixe, as 

liberdades, para unha maioría dos colonos, víanse limitadas e, 

incluso, cuestionadas en canto os medios de comunicación se 

facían eco dalgún incidente relacionado coa facción máis 

humilde. Non quixo volver a entrar aínda, así que acendeu outro 

cigarro. A calor do tabaco volveu aos dedos e aos beizos, pero 

era insuficiente para quentar, cando menos, as extremidades 

superiores. Pensou en que comezara unha viaxe sen retorno. A 

Terra comezara a ser evacuada e, aínda que o proceso 

demorábase máis do que era aconsellable, debido ao alto prezo 

a pagar por construír unha nova vida nas colonias, 

previsiblemente concluiría nun par de anos. «Cantas xeracións 

poderían vivir naquel novo planeta antes de verse na obriga de 

marchar novamente?» Pensou, ao tempo que se refuxiaba no 

soarego para evitar o vento xeado. Aquel transvase non 

significaba máis que unha prolongación da agonía. Na verdade, 



toda aquela estrutura, todo o sistema económico e social, non 

tiña futuro a longo prazo. Deitou o cigarro sen rematar, 

afastándoo ben lonxe e entrou fregando os antebrazos coas 

mans abertas. Enxergou a súa mesa ao lonxe e, sen deterse a 

observar o que había ao seu redor, dirixiuse con présa cara a ela. 

Bebeu dun grolo o que quedaba de cervexa e recolleu da caixa a 

seguinte, antes de sentar. Centrouse novamente na etiqueta do 

pescozo da botella até que unha voz descoñecida interrompeu a 

súa ocupación. «Pensas bebelas todas ti soa?». O descoñecido 

sorría dende o alto. Pousara unha man sobre o respaldo da 

cadeira situada á súa fronte, agardando o preceptivo permiso 

para sentar. Ela mirou cara a barra. Dora botara man do bate, 

esperando un sinal para actuar. Cun aceno, ela devolveu a calma 

a aquela rexión do local. «Se non as bebo todas, quedan para 

mañá. Non van marchar a ningures». El asentiu ao tempo que 

desprazaba a cadeira cara a atrás, facendo sitio para o seu corpo. 

«Podo sentar?». Ela deu un grolo antes de responder. «Podes 

sentar en calquera outra cadeira desocupada do local». Volveu 

mirar para Dora, que se resistía a soltar a madeira. El seguiu a súa 

ollada até onde a xerente os fitaba obsesivamente. «Estoume 



metendo nunha lea?». Sorriu antes de dar outro grolo. «Pódese 

dicir que neste momento non o tes fácil». O descoñecido 

dubidou, pero sen chegar a recuar continuou. «Nunca me 

atrevería a molestarte se non foramos vellos coñecidos». El 

agardou unha reacción, que chegou de inmediato. Ela pousou a 

botella e mirouno fixamente, querendo descubrir naquel home 

un trazo recoñecible. «Son Xosé. É un pracer volver a coincidir 

contigo, Elisa». O seu nome na voz daquel individuo resultáballe 

alleo. «Non lembro ter coñecido ningún Xosé con esa cara». El 

gañou en confianza, como se agardara aquela resposta, e fixo un 

último achegamento, antes de sentar definitivamente. 

«Coñecémonos hai anos, na casa de Héctor, o irmán de Flavia. 

Case se pode dicir que fun eu quen vos presentou a volas dúas. 

Facíache as beiras. Tíñache acurralada contra un andel, cando 

chegou ela ao teu rescate. En canto vos vistes, souben que nada 

tiña xa que facer contigo, e retireime para non entorpecer a vosa 

conversa». Ela creu recordar aquela noite, pero, sen deixar de 

manterse firme na súa decisión de afastar aquel tipo, mantivo a 

tensión, como se realmente non soubese do que lle estaba a falar. 

Pola súa parte, Xosé, decidiu explotar o seu último recurso. 



«Coñezo o motivo polo que desapareciches o mesmo día no que 

Flavia finou». A cervexa esvaroulle das mans sen chegar a perder 

o equilibro. El sentou sen agardar o permiso e, inmediatamente, 

ela fixo un aceno a Dora para indicarlle que todo estaba ben, que 

aquel individuo contaba co seu permiso. «E agora que queres? 

Non eramos amigos daquela e non creo que busques retomar, 

despois de todos estes anos, algo que nunca existiu». El sinalou 

a súa cervexa. «Podo coller unha?» Ela asentiu e abaixouse para 

acceder á caixa que permanecía debaixo da mesa. Regresou coa 

botella na man, aproximou o colo ao borde da madeira e, cun 

xesto áxil da man ceiba, desprendeu o tapón. «Acabo de chegar 

a este planeta. O caso é que me estou decatando de que gañar a 

vida aquí é incluso máis difícil que na Terra». Ela apertou 

fortemente a cervexa con ambas mans. O esforzo mostrábaselle 

no rostro e nas falanxes que perdían a súa cor natural. «Se pensas 

que eu che podo axudar, vas mal encamiñado. Con dificultade 

consigo o mínimo para sobrevivir, se cadra, para algunha cervexa, 

como ves. Pero nada salientable». Dende a distancia, Dora ollaba 

para eles periodicamente. Seguía con interese a evolución da 

conversa, centrándose no rostro e nos acenos de Elisa. 



«Conseguín chegar até aquí, pero para poder facelo, tiven que 

pedir prestado algo de diñeiro. Tal é como está a cousa, á maior 

parte da xente que queda alí, non lle vai quedar máis remedio 

que endebedarse ou despedirse da viaxe ás idílicas colonias. 

Sabes que na Terra aínda se vende este planeta como se aquí 

estiverades todo o día a tomar o sol nunha hamaca? O caso é que 

alí abaixo vai quedar moita xente morrendo á miñoca». Ela 

comezou a darlle voltas á botella entre os dedos. De cando en 

vez, daba un grolo curto e rápido, antes de seguir xogando co 

vidro. «Xa che dixen que non teño diñeiro que darche». El bebeu 

á súa vez. «Sabes que unha das cousas que máis me preocupa 

deste lugar é que os delitos son punidos con máis vehemencia 

que alá abaixo, na Terra? A lei estase cebando coas persoas coma 

nós, que nin temos onde caer mortos». Ela, odiando as súas 

digresións, agardaba a que finalmente expuxese a demanda. 

«Con vós, as primeiras persoas en chegar, fixeron a vista gorda, 

pero agora están peneirando aos que viaxamos, no mesmo 

momento do ingreso na nave, unha vez que xa pagamos a nosa 

entrada na salvación, aqueles con antecedentes penais son 

obrigados a abandonar a fila e adíaselles a viaxe sen unha data 



concreta. Moitos e moitas, obrigadas a vender todas as súas 

pertenzas para pagar o billete, non teñen onde volver». Fixo 

unha pausa contendo a respiración. Os ollos enchéronselle de 

bágoas que pulaban por saír. «Obrígannos a conseguir unha 

documentación falsa, un expediente limpo, por dicilo dalgunha 

maneira. Pero iso é caro, é moi caro». Elisa desviou a ollada cara 

a Dora, que atendía a un cliente sen perdela de vista. «Tes un 

minuto antes de que a miña amiga che fenda o cranio». El mirou 

para a muller que se aproximaba, aínda detrás da barra. «Sabes 

o que che van facer se descobren o motivo polo que entraches 

neste planeta con tanta présa?». Ela sorriu, aínda que o aceno 

estaba lonxe de ser sincero. «A túa historia non vai saír deste 

lugar en canto ela che ande co pelexo». Xosé volveu mirar para a 

muller que se aferraba ao bate e camiñaba cara a eles dous. 

«Non son o único que sabe do teu». El aproveitaba os seus 

últimos segundos. Ela acenou para que Dora se detivese. «As 

probas do delito están ben gardadas e da man dun tipo de 

confianza». Ela volveu a aferrar con forza a botella. «Entón, que 

queres?». «Hai alguén que quedou abaixo». Fixo unha pausa 

acompañándoa dun xesto de dor. «Adiáronlle a viaxe por un furto 



de nada cometido cando aínda era adolescente. Ten o diñeiro, 

pero o tempo acábase para ela. Non é fácil conseguir unha 

documentación, pero aínda non é imposible. Tes que volver, 

proporcionarlle a túa identidade para que poida reunirse aquí 

comigo e facerte cunha identidade falsa para poder saír de alí 

abaixo». Ao tempo que Elisa avaliaba as consecuencias do que 

viña de escoitar, Dora, que ouvira o suficiente, negaba coa cabeza 

termando fortemente do bate con ambas mans. Un cliente 

chamou pola camareira dende a barra. Ela mirou para el, 

acenando para que agardase. Xosé, visiblemente nervioso, 

aproveitando a distracción da taberneira dirixiuse a Elisa. 

«Pénsao rápido. O tempo acábase. Tes até mañá para dar unha 

resposta». Depositou unha tarxeta cun número de teléfono 

sobre a mesa e deu a volta para marchar. As dúas mulleres 

quedaron inmóbiles, mirando para o fragmento de papel. Vítima 

dun espasmo, espertando do seu letargo, Elisa ergueuse para 

mirar pola fiestra, seguindo a traxectoria do home que nese 

momento se detiña para falar con outro que o esperaba na 

explanada coa porta dun coche aberta. Ambos miraron para o 

interior do bar e as súas olladas cruzáronse coa dela que tentaba 



memorizar os rostros dos dous tipos, así como as características 

do vehículo. Virouse para Dora repetindo o código alfanumérico 

da matrícula do coche. «Que estás facendo?». Preguntou a 

muller. «Aínda non o sei. Tento memorizar a maior cantidade de 

información posible, polo que poida pasar». Un novo cliente 

volveu chamar a atención de Dora, que se meteu dentro da barra 

para atender ás encomendas. «Non pensarás facer o que che 

dixo, non?». Preguntou, pousando o bate no lugar onde o 

apañara. Elisa tardou en responder. De súpeto, moitas cousas se 

lle removeran por dentro. O que acontecera con Flavia aínda 

percorría o seus soños, en forma de pesadelos. Ao recordar o 

suceso, aínda cría percibir o sangue quente dela sobre as xemas 

dos dedos. O corpo deitado sobre a alfombra do cuarto, espido 

e co sexo con marcas de irritación mentres o seu corpo ía 

quedando exsangüe. Un arreguizo percorreulle o corpo. Mirou 

para Dora e respondeu. «Non o sei». 

En calquera sistema que fomente a precariedade, nalgún ou en 

todos os seus ámbitos, reducindo ao individuo a un mero 

obxecto manipulable e sen dereitos, é posible atopar persoas 

que, aínda a risco de facer perigar a súa integridade material, 



física e psíquica, están dispostas a actuar de forma ilícita ou 

amoral, para conseguir os mínimos que permitan a súa 

supervivencia. Nos casos nos que a supervivencia está garantida, 

sempre haberá quen desexe satisfacer outras necesidades dun 

rango superior dentro da escala de valores e necesidades. Deste 

xeito, cando a vida se pon ao servizo do sistema, calquera 

perversión entra no mercado do posible, atopando, de seguido e 

se a recompensa é suficiente, quen se faga partícipe da solicitude 

en cuestión. Dora experimentara moitas desas perversións na 

súa propia pel, polo que tiña certos coñecementos que poñían 

de manifesto as fraquezas éticas do sistema. Elisa, á súa vez, 

desamparada e carente doutros recursos cos que solucionar os 

seus problemas, precisaba das manifestacións do mercado do 

posible que aportasen luz sobre aquel tobo que a devolvía ao 

pasado. 

 

 

 

 

 



 

II. 

A canción Baby, scratch my back de Slim Harpo resoaba nas 

paredes do almacén do bar de Dora, O Tres Portas, nome que 

lembraba os tempos no que o local, rodeado por completo polo 

estacionamento, contaba con tres accesos. O volume da música 

impedía a comunicación entre os presentes. No centro da 

estancia, dúas cadeiras unidas polos respaldos onde, sentados e 

inmobilizados, repousaban Xosé e o seu compañeiro. O sangue 

baixáballes das tempas, nun regueiro continuo que esvaraba 

polas fazulas até o queixo e de alí, en caída libre, até impregnar 

a roupa. «Dora, a que vén o da música?». Elisa inquiría á súa 

compañeira alzando a voz por riba da harmónica. «Non quero 

que o resto do local saiba o que está acontecendo aquí». Elisa 

fixo un aceno para que a apagase. «Coido que non vai ser 

necesaria, imos falar os catro moi baixo». Dora aproximouse cara 

ao reprodutor bailando de xeito sensual, cos quilos gañados cos 

anos de inmobilización parcial, polas veces que romperan os 

ósos e soldaran incorrectamente, abalando arriba e abaixo 

segundo desprazaba as cadeiras a un lado e a outro. Fíxose o 



silencio trala reverberación das últimas notas contra as paredes. 

«Pareceume acaída para andarlles co lombo a estes dous 

moinantes». Sentenciou sorrindo, mentres camiñaba de volta 

cara aos homes co bate de madeira novamente entre as mans. 

Do lacrimal de Xosé precipitábanse as bágoas que descendían 

até mesturarse co sangue do rostro. Elisa asumía a indefensión 

na que el estaba sumido como un medio para a súa 

supervivencia. «Dime onde podo atopar o que tes sobre a morte 

de Flavia». El, sorbendo os mocos que pulaban por saír, apertaba 

os beizos contra si mesmos para evitar que a súa voz saíse 

entrecortada. «Non teño nada». Concluíu, finalmente. Dora 

comezaba a impacientarse e facía abalar o bate no aire a modo 

de ameaza.  Daba pequenos pasos en dirección ao compañeiro 

de Xosé, que só podía intuílo nas súas costas. «O teu amigo vai 

caer, e logo tocarache a ti a quenda». O outro home, vendo como 

o bate se lle aproximaba cada vez que Dora o facía xirar no aire, 

pechou os ollos ao tempo que forzaba coas extremidades as 

ataduras que o mantiñan ligado á cadeira. «É verdade, non teño 

nada. Souben do caso polo irmán de Flavia. El comentoume o da 

vosa desaparición. Non sabía en que vos meterades. Cría que 



debía ser algo perigoso. Fixo algunhas pescudas e mandoume 

recado para que me reunise no lugar onde apareceu o corpo. 

Entre o que el me contou e o que vin no cuarto onde apareceu o 

cadáver, fixen as miñas cábalas. Souben, por casualidade, que 

estabas aquí, e, desesperado, tentei probar sorte contigo». Elisa 

apertaba os puños para conter a rabia. Tentaba atopar algún 

baleiro naquela historia que lle axudase a discernir se aquel tipo 

estaba a contar a verdade. Dora pousou un extremo da madeira 

sobre o cranio do compañeiro do interpelado. Este podía sentir 

como tremía o seu amigo, ao tempo que botaba a cabeza para 

atrás, tropezando coa súa, para afastarse daquela arma. «Héctor 

soubo que ti estiveras involucrada na morte da súa irmá cando 

tentou localizarte e comprobou que marcharas». O corpo en 

tensión de Elisa deu un paso adiante. «El quería resolver o caso 

e continuou indagando, sempre pola súa conta. Eu perdín o 

contacto con el daquela. Héctor estaba fóra de si polo da súa 

irmá. Vía cómplices do asasinato por todas partes. Logo souben 

que desaparecera. Non sei nada máis. Asegúrocho». A súa última 

palabra serviu de indicación para que Elisa lanzase as 

extremidades superiores alternativamente cara ao seu rostro. Os 



golpes soaban secos e Xosé entornaba a cabeza a un lado e a 

outro acorde coa dirección das labazadas. Choraba ao tempo que 

golpeaba con saña a faciana da súa vítima. «Nós non tiñamos 

nada que ver con todo aquilo. Leváronnos narcotizadas unha 

noite e acordamos, tempo despois, nun cuarto cunha soa cama, 

espidas e sen o resto das nosas pertenzas. Periodicamente viña 

canda nós un tipo que nos inxectaba unha droga e nos 

presentaba homes que, baixo os efectos daquela substancia, 

abusaban de nós unha e outra vez». As forzas de Elisa minguaban, 

así como o ritmo do relato que estaba a contar. Detivo os golpes 

e deu uns pasos atrás encollida sobre si mesma. «Unha noite, un 

dos homes que nos visitaba quixo aumentar a contundencia do 

castigo. Coa punta dun bisturí e, despois de suxeitar con cordas 

a Flavia á cama, comezou a facer cortes diminutos sobre as 

nádegas. Ela, drogada pero consciente, solicitaba que parase. 

Case sen forzas, tentaba infrutuosamente desfacer os nós que a 

mantiñan presa á estrutura. Eu asistía a aquela práctica como se 

estivera no medio dunha nube, as pernas non me sostiñan. 

Tentei arrastrarme até o leito, pero a distancia pareceume 

inasumible. Non sei en que punto se descontrolou a situación, 



pero cando quixen reaccionar, un regueiro de sangue 

enchoupaba as sabas. Deitada ao borde da cama, percibín como 

as pingas caían sobre o meu rostro. Cando souben de que se 

trataba, tentei levantarme. Fixen tanta forza para logralo que 

mexei por min. O fluído quente esvaraba polas coxas 

deslizándose até a alfombra, imbricándose cos tecidos, nos que 

podía percibir, tamén, o mexo que arrefriaba a grande velocidade. 

Pasaron horas até que fun quen de erguerme, soltei o corpo de 

Flavia e acomodeina sobre a cama. Sen nada que perder, 

envolvinme nas sabas e agardei a que alguén abrise a porta». 

Fixo unha pausa como se tentase recuperar do máis escuro 

acubillo da memoria o resto do acontecido. Dora, mirábaa, 

dubidando se soltar a madeira e correr onda ela para abrazala, 

evitando así que acabase de contar aquel terrible suceso. Os 

lamentos de Xosé, devolveron á realidade ás dúas mulleres. 

Centrándose no seu rostro descomposto, cuberto de bágoas, 

descubriron indicios de culpabilidade. «Foi Héctor o que me 

pagou o billete e me axudou a atopar a estancia nas colonias. Esa 

parte da túa historia non se sostén». Elisa indagaba no rostro de 

Xosé a resposta ás preguntas que lle xurdían despois de escoitar 



o relato daquel. «É mellor que digas o que sabes». El rompeu a 

chorar definitivamente. Botaba o rostro cara a adiante buscando 

unha comuñón coas mans que non chegaba por estar estas 

fortemente atadas ao respaldo da cadeira. As mulleres 

agardaron un momento antes de continuar coa presión. «Tes 

trinta segundos para contar algo que aclare o acontecido ou 

voume ver na obriga de esparexer o cerebro do teu amigo por 

todo o cuarto». Aquel ao que se referían as ameazas, choraba en 

silencio cos ollos moi pechados e fíos de saliva desprendéndose 

da boca aberta. «Vinte segundos». Continuou Dora, que 

suspendía a madeira sobre a cabeza do home. «Dez segundos». 

Elisa miraba, impasible, o rostro de Xosé, que mantiña a cabeza 

baixa incapaz de articular ningún son comprensible. «Tres, dous, 

un». Dora espazaba no tempo a pronuncia daquelas tres cifras 

agardando a reacción de Xosé, que seguía ausente. Sen demorar 

máis o prometido, ergueu o bate sobre a cabeza da vítima, 

afastouse un par de pasos e cun movemento lateral precipitou o 

extremo da madeira sobre o cranio. Despois do asubío da arma 

cortando o aire, o golpe, como un martelo que escacha a codia 

dunha noz, propulsou o contido sobre o chan e as paredes, que 



quedaron salpicadas de diminutas porcións de cerebro e sangue 

conformando unha sorte de enorme mandala. O corpo, 

propulsado cara a adiante, rompeu co equilibrio da cadeira, 

depositándose no chan. O sangue, aínda fumegante, comezou a 

colonizar a superficie. Xosé ficou paralizado. Mantiña os ollos 

pechados, percibindo como se lle mollaba a entreperna. Elisa, 

valorando a desfeita, tapou a parte inferior da cara coa parte 

posterior da man, fuxindo do horror daquela imaxe. «Estou 

preparada para o seguinte». Sentenciou Dora, tentando manter 

a compostura, aínda que visiblemente afectada polo resultado 

da súa acción. «Volverei facer a conta atrás dende trinta». Xosé 

ergueu a cabeza. Buscaba as palabras que se perdían no interior 

da gorxa. «Fun eu!». Exclamou agardando o golpe. As dúas 

mulleres miráronse estrañadas. «Eu fun quen vos sinalou, que 

forades as escollidas non foi casual». Fíxose un silencio absoluto, 

como o propio dunha estancia complemente baleira. «Nin eu 

mesmo era consciente das consecuencias. Quería saír cara ás 

colonias, pero non tiña o necesario. A miña esposa está enferma 

e a Terra estábase baleirando de médicos, de menciñas, de 

calquera recurso útil para poder salvala. Fun pedir un favor a un 



amigo que traballa na alfándega. El díxome que ía falar cun 

superior que tiña unha encomenda para me facer. Eu non sabía 

que tipo de superior, até onde ía chegar na pirámide. Chegou moi 

arriba. Existe unha organización á que pertencen grandes 

empresarios, políticos do máis alto nivel, persoas influentes de 

todo tipo. Calquera persoa que pretenda chegar a algo ten que 

pasar, necesariamente, por aí. Nas reunións dese grupo 

cométense todo tipo de atropelos. Escollen homes, mulleres, 

nenos e nenas, para satisfacer todo tipo de perversións. Unha 

vez que alguén entra no seu xogo, está marcado, é imposible saír 

de aí. Daquela eu non sabía nada diso. Só me pediron que 

sinalara dúas persoas. Naquel momento volas dúas erades a 

parella perfecta, o que calquera pode desexar para si. O que eu 

desexaba para min. E pensar que fun eu quen vos puxo en 

contacto». Un sorriso desesperado insinuouse no rostro do 

home que seguía coa cabeza baixa. «E Héctor?». Inquiriu Elisa. 

«Perdéralle a pista dende que atopamos o corpo de Flavia. Sen 

eu ter coñecemento, el seguiu indagando. Non sei como, soubo 

que eu tivera algo que ver no asunto. Apareceu na miña casa 

increpándome e asegurando que me ía arruinar a vida. 



Pelexamos durante un bo anaco. A miña muller, convalecente, 

facendo o esforzo de erguerse da cama, achegouse onda nós e 

interrompeu a liorta. Héctor, sabéndoa inocente, accedeu a 

marchar. Pero o medo xa se instalara en nós. Finalmente 

conseguira os billetes, tiñamos unha posibilidade de atopar unha 

cura nas colonias. Inmediatamente fun falar co meu amigo da 

alfándega. El aseguroume que todo se ía solucionar, que 

poderiamos abandonar en breve a Terra. Non tiven máis 

coñecemento sobre Héctor. Souben da súa desaparición polos 

medios e polas novas dos seus achegados que tentaron iniciar 

unha campaña de busca que nunca se chegou a realizar». Elisa 

recuaba a medida que Xosé avanzaba no relato. Cos ollos cheos 

de bágoas a un aceno de dor tatuado no rostro, resultáballe 

difícil manterse en pé. «Non sabes do que é capaz esa xente para 

manter a súa organización en segredo. Foi o meu contacto da 

alfándega o que me dixo que estabas aquí, que estabas sendo 

vixiada. Por iso foi que me atrevín a facerche esa proposta. Tes 

os días contados. Pouco importa se te collen aquí ou na Terra, 

van vir por ti. Pero aínda estás a tempo de salvar unha vida. Es a 

única que pode dar esperanza á miña esposa». Elisa caeu sobre 



o chan luxado do almacén. Dora, paralizada polo relato, seguía 

sostendo o bate no aire, sen perder de vista o corpo da súa amiga 

que se ía sumindo na dor, encollida, diminuta e vulnerable 

naquel chan inmenso e frío. Pouco a pouco foise incorporando, 

volveuse para Xosé que a observaba en silencio, levantando a 

cabeza só para mirala. Elisa estirou o brazo que apuntaba cara a 

Dora. Esta estendeu o bate que quedou suspendido no aire, 

durante un instante, suxeito polas mans das dúas mulleres. A 

camareira soltouno sen estar certa de que fose unha boa idea. 

Elisa, termando del coa man dereita, deixouno repousar sobre o 

ombreiro, despediuse do home, que a miraba indefenso e, cun 

movemento circular do seu corpo que rotou sobre si mesma 

noventa graos, propulsou o extremo da madeira sobre o cranio 

de Xosé, que se precipitou sobre un costado debido ao impulso. 

O sangue comezou a brotar profusamente enchoupando o chan. 

Durante uns segundos, as pernas movéronse con espasmos 

rápidos e bruscos. Dora avanzou onda ela, solicitando cun xesto 

a devolución da arma. Lanzouna lonxe ao facerse con ela e abriu 

os brazos para acoller no seu interior a figura de Elisa, que 

permanecía inmóbil observando o corpo sen vida do chantaxista. 



«Dora, que vai ser desa pobre muller?». A interpelada quedou 

en silencio buscando suavizar a resposta. «Resulta demasiado 

duro ter que escoller entre a túa e a vida doutra persoa. Nunca 

ninguén debera verse nunha situación así. Lamentablemente, 

non podemos facer nada por ela». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 

As botellas de cervexa acumulábanse sobre a mesa. Elisa premía 

na etiqueta coa unlla do polgar, completamente abstraída. Dora, 

sentada en fronte, permanecía en silencio, bebendo pequenos 

grolos periodicamente da súa respectiva botella. Baixo os seus 

pés, a caixa ía ficando baleira. Un golpe no vidro da porta de 

acceso chamou a atención da taberneira. Do outro lado, 

aterecido polo frío, un dos clientes máis antigos facía sinais con 

ambas mans para que lle permitisen entrar. Dora fixo un sinal, ao 

tempo que berraba. «Vaite, está pechado!». Indicación que o 

home desouvía intencionadamente. A muller ergueuse para 

repetir exactamente o mesmo, pero de fronte ao home, Claudio, 

que, só dende que lle morrera a esposa, visitaba o local cada vez 

que sentía vontade de falar. Dende aqueles días nos que o 

planeta lucía virxe, e apenas as primeiras construcións 

comezaban a agromar, Claudio visitaba asiduamente o bar de 

Dora. Primeiro, por ser este o único establecemento desas 

características, co tempo, porque á saída do traballo precisaba 

dun instante de desconexión, que se convertía en horas sen el 



decatarse, para poder volver onda a súa esposa e ser aquel rapaz 

agradable e divertido co que ela decidira compartir a súa vida. 

Fregaba as mans unha contra a outra e daba pequenos saltos sen 

moverse do sitio para escorrentar o frío. A muller, apiadouse del 

e abriu a porta. «Díxenche que estaba pechado, ou seica non 

oes?». El dubidou se dar resposta a aquela pregunta. Quería ter 

a certeza de que podería entrar, antes de atreverse a dicir 

algunha cousa. Dora apartouse da entrada co seu camiñar 

pesado e irregular. «Pasaba por aquí e vin luz». A camareira 

pasou para o outro lado da barra e fíxolle un aceno para que 

fixera pública a súa encomenda. Serviulle unha cervexa case sen 

darlle tempo a responder. A muller regresou á mesa coa súa 

compañeira que recollía xa unha nova bebida de entre as pernas. 

«Tendes aí unha boa festa». Comentou Claudio sinalando a 

morea de envases que acumulaban. «Se cadra, apetécevos algo 

de compaña e conversa agradable». A camareira mirou para el 

con desgana. «Hoxe non é o día». El, que comezara a avanzar na 

súa posición, recuou cara a barra pousando a bebida sobre ela. 

«Non me entendades mal. Non vin procurar nada máis que dar 

un pouco á lingua». Decatouse de que algo non ía ben coa 



compañeira da patroa, pero decidiu achegarse de todas formas, 

mostrando un enorme sorriso no rostro. Detívose a medio 

camiño ao descubrir que alguén petaba na porta. Xiráronse os 

tres a un tempo para ver a dous homes encollidos sobre si 

mesmos, na procura dun lugar onde entrar en calor. 

Recoñecendo o desánimo das dúas mulleres, Claudio ofreceuse 

para ir abrir. Antes de que a propietaria puidese cuestionar a súa 

decisión, o home xa estaba dando a benvida aos novos visitantes. 

Dora ergueuse e camiñou cara ao interior da barra con 

resignación. «Vai ter que ser algo rápido, señores, estamos para 

pechar». Os homes avanzaban detrás de Claudio que sorría para 

eles como se lles estivese facendo unha visita guiada. «Que vai 

ser?». Apenas un asubío cruzou a estancia e, inmediatamente, 

Claudio precipitouse pesadamente. Un pinga de sangue da 

cabeza deste salpicou o rostro de Dora que, rapidamente, levou 

unha man ao rostro, inspeccionando, acto seguido, as xemas dos 

dedos para corroborar que aquel fluído pegañento que fora 

parar á súa meixela era, en efecto, o sangue do malpocado. 

Mirou instintivamente para Elisa, que seguía inmersa nas súas 

tribulacións, sen decatarse do que acababa de acontecer. Ollou 



despois para a arma que brandía un dos homes e, como se fose 

vítima dun irresistible magnetismo, saltou sobre a barra, 

colocando a perna esquerda sobre a neveira, e abalanzouse 

sobre a man que sostiña a pistola. Sen impulso suficiente para 

propulsarse moi lonxe, estirou os brazos para aferrarse ao 

pescozo daquel que xa apuntaba sobre o corpo da súa 

compañeira. «Corre!». Logrou exclamar durante a caída. Un novo 

asubío veuse amortecido polo balbordo de cadeiras arrastradas 

despois de que Dora se aferrase ao home, levando por diante 

parte do mobiliario que poboaba a estancia. Sobre o asasino, que 

non fora quen de reaccionar a tempo, a muller mirou de afastar 

a pistola, golpeando a man daquel até que esta ficou ceiba polo 

chan de plaqueta, esvarando lonxe do alcance do agresor. Elisa, 

sen saber o que debía facer naquel momento, apañou dúas das 

botellas que tiña ao seu carón. Cunha en cada man, expúxoas, 

separándoas do corpo, agardando a que o home que aínda 

permanecía en pé fixera algún xesto. Este, sorprendido polo que 

acababa de ver, levou a man ao peto, onde se intuía outra arma. 

Elisa tremía na súa posición, pero sen vontade para recuar, 

continuaba cos vidros nas mans apuntando a aquel que remexía 



no peto da chaqueta de onde a pistola se resistía a saír. O impulso 

que coa man dereita Elisa lle deu á botella foi suficiente para que 

esta cruzase o local, golpeando a fronte do home ao tempo que 

este sacaba a arma. O impacto fixo que inclinase a cabeza para 

atrás, volvéndoa á súa posición no instante. Atordado, abría e 

pechaba os ollos constantemente, tentando enfocar coa mirada 

os obxectos que estaban ao seu redor. O segundo impacto, 

menos afortunado que o primeiro, rozoulle unha tempa. O home, 

véndose asediado polos vidros de cervexa, estendeu a man que 

sostiña a pistola, aínda sen ter restablecido completamente a 

visión. Elisa, temendo non ser quen de atinar novamente no seu 

obxectivo, correu cara a el, con outras dúas botellas nas mans. 

No chan, Dora, continuaba tentando inmobilizar ao agresor coa 

única forza do seu peso. Remexíase, seguindo os movementos 

del e facendo presión co corpo sobre as súas extremidades. Pola 

súa parte, Elisa, sen ver máis aló do rostro do home ao que lle 

tremía a man da pistola, buscando un punto fixo antes de premer 

o gatillo, tropezou coas pernas da súa amiga en constante 

movemento, saíndo propulsada cara a adiante cos brazos 

estendidos. Un novo asubío cortou o ar, acabando nun impacto 



sobre unha das paredes do local, antes de que a muller perdendo 

o control impactase contra o seu corpo, propulsando ambas 

mans contra o rostro daquel que se mantiña aínda en pé. Os dous 

vidros golpearon a face ao tempo que Elisa caía sobre unhas 

mesas. O corpo do home tremeu. Un chorro de sangue saíu 

propulsado do nariz e do interior da boca, tras cuspir algúns 

dentes que, liberados polo golpe, obturaban a saída do aire pola 

gorxa. Doéndose dun ombreiro, Elisa levantouse, procurando a 

arma na man do home que se deixara caer de xeonllos ao tempo 

que se apalpaba o rostro con ambas mans. Ela alzou a perna e 

golpeou ao home para afastalo da pistola que repousaba ao seu 

carón. Abaixouse para recollela do chan e sen pensalo, premeu 

o gatillo, que lanzou un novo asubío que deixou unha profusa 

mancha de sangue sobre a plaqueta. Tomou aire e pediulle a 

Dora que se apartase do corpo que a soportaba. Esta arrolou 

polo chan un par de metros, antes de que un segundo asubío 

percorrese a distancia que a separaba do home que permanecía 

deitado, coas mans estendidas para cubrirse do que estaba por 

chegar. Soltou a arma en canto concluíu que os homes 

permanecían inmóbiles. Correu, entón, onda Dora, axudándoa a 



incorporarse. Ambas quedaron durante un instante ollando a 

escena. As luces dun coche parado no estacionamento 

iluminaron a entrada do local. A porta do vehículo abriuse e unha 

silueta perdeuse entre a escuridade da noite. Elisa volveu coller 

fortemente a pistola. Miraba ao seu redor, a través dos vidros das 

fiestras para tentar detectar algún movemento. Dora avanzou 

cara a porta, abriuna e saíu, facéndose visible no medio do 

aparcadoiro. Aparecendo da nada, a silueta deulle unha puñada 

no rostro. Dora fixo abalar o seu corpo durante un instante, pero 

mantivo a posición. «Recibín moitos golpes na miña vida, como 

para deixarme caer por tan pouca cousa». Abalanzouse sobre o 

home aferrándose fortemente cos brazos ao seu corpo lanzal. 

«Acudídeme veciños! Veciños, acudídeme!». Os berros da muller 

atravesaban a explanada, chegando aos edificios estremeiros. 

Algunhas luces comezaron a abrollar das fachadas. Perfís illados 

enxergábanse dende a distancia. Botando o corpo polas fiestras, 

os habitantes dos predios ollaban para o estacionamento. 

«Quéreme violar. Veciños acudídeme!». Un rumor procedente 

dos edificios próximos comezaba a medrar en intensidade. Máis 

e máis fiestras se acendían para atender a ladaíña de Dora, que 



seguía aferrada ao seu agresor, impedíndolle calquera 

movemento. Nas portas dos edificios máis próximos, a xente 

arremuiñábase, concentrándose antes de avanzar cara a posición 

da taberneira. Intimidado pola situación, o home golpeaba en 

distintas partes do corpo da muller para atopar un signo de 

debilidade que lle permitise afastarse. Ese momento chegou logo. 

A muller, doéndose dos golpes recibidos, soltou ao seu agresor 

que recuou cara ao coche antes de que a masa tivese tempo de 

chegar onda eles. Recolleu do interior do vehículo un 

comunicador, repetindo insistentemente a mesma mensaxe. Do 

grupo que viña ao seu encontro, os primeiros en chegar fóronse 

interesar por Dora, que lles explicaba con calma todo o 

acontecido. Os seguintes, vindos por moreas dende distintos 

puntos da veciñanza, rodearon ao agresor que continuaba 

repetindo a mensaxe ao comunicador en intervalos de poucos 

segundos. A historia que Dora ía relatando corría de muller en 

muller, de home en home como unha vaga, inundando pouco a 

pouco todo o estacionamento. Pouco importaba a precisión e o 

rigor co que se contaba o relato, o importante eran os sucesos 

que se describían. Así toda aquela xente foi sabendo de Elisa e 



de todo o que a esta lle acontecera antes de chegar ás colonias. 

A indignación xeral, materializouse en insultos cara ao agresor 

que continuaba asediado, sen afastarse do coche e do seu 

comunicador, que agora lle respondía solicitando máis 

información. Pasaban os minutos sen que os presentes se 

decidisen a dar un paso nalgunha dirección. Increpaban ao home, 

cuspíanlle os máis afoutos, pero non atravesaban o círculo de 

terra de ninguén que conformaran. Ao lonxe, luces azuis e 

vermellas que se proxectaban sobre as fachadas dos edificios, 

provocaron un silencio que cubriu a escena. Os presentes 

seguían a progresión daquelas luces que se volveron tamén son 

despois duns segundos. Os primeiros vehículos da policía 

aproximáronse á multitude, na procura do asediado que, 

inmediatamente, correu cara aos seus. Tras deles, varias 

furgonetas estacionaron detrás dos coches, permitindo que 

saísen grupos de antidisturbios que se fixeron fortes tras da liña 

de vehículos para avanzar xuntos construíndo un parapeto que 

separaba a multitude dos vehículos dos axentes de policía, que 

deron marcha atrás permitindo o acceso do que estaba por vir. O 

desconcerto inicial, deixou paso a unha masa enfurecida pola 



desproporcionada reacción dun poder que, primeiro, conculcaba 

os dereitos fundamentais do ser humano para despois exercer a 

forza disolvendo así as lexítimas protestas. As consignas non 

tardaron en chegar. A improvisación converteuse na súa mellor 

arma, defendendo a súa postura diante do brazo armado do 

poder. Unha demostración de forza que non tardou en ser 

reprimida, dispersando á masa que se foi xuntando en distintas 

posicións en grupos cada vez máis pequenos. Os berros de dor 

mesturábanse co fume lacrimóxeno e cos disparos de pelotas de 

goma que rebotaban contra todas as superficies na procura 

dalgún corpo vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

Dora camiñaba polo medio da estrada, coa cabeza erguida, 

iniciando as consignas que secundaban unha multitude de 

mulleres tras dela. Ía á cabeza sostendo unha faixa sen lema, só 

unha grande cinta violeta que ocupaba o ancho da vía. Berraba 

por Elisa, oculta nalgún lugar indeterminado para non ser albo 

de máis atentados, e polo resto de mulleres que non podían estar 

alí por diferentes motivos. As grandes ausencias que motivaban 

a marcha. «Só hai espazo para un poder, o da maioría». 

Puntualizaba, despois de repetir varias veces algún dos lemas da 

manifestación. Encaraban o final da rúa, onde se erguían os 

edificios institucionais, no que deran en chamar a Cidade 

Gobernamental. Aló, os poderes militar e policial agardaban 

cinguindo as súas roupas de guerra. O contraste de indumentaria 

entre unhas e outros, levou a improvisar outra ladaíña. 

«Védesnos espidas, pero non somos submisas». Tentaban 

acomodar aquela letra á melodía predominante. Tras dun 

desconcerto inicial, a multitude logrou xuntar nun único berro 

aquela descrición que lles devolvía, na súa indefensión aparente, 



os azos precisos para enfrontarse a aquela outra masa que as 

agardaba poucos metros rúa arriba. Unha muller tentaba facerse 

un oco nas primeiras filas, camiñando en dirección a Dora. Esta 

deixou de berrar para atender a aquela que lle pousara unha man 

sobre o ombreiro. «Un convoi está levando ás detidas nas outras 

demostracións de forza cara ás plataformas de lanzamento, para 

devolvelas á Terra». En tan pouco tempo e con tantas frontes 

abertas, resultara difícil pensar en todas as medidas que o 

goberno tomaría para desmobilizar ás manifestantes. Un grupo 

numeroso optara por facer actos masivos, demostrando que a 

maioría estaba en contra do sistema e das agresións estruturais 

deste que afectaban en maior medida ás mulleres e, sobre todo, 

ás mulleres con menos recursos. Esta opción, deixaba 

desatendidas outras actividades complementarias que puidesen 

xurdir durante as grandes manifestacións. Alzando a voz o 

suficiente como para ser escoitada polas compañeiras que a 

secundaban a poucos metros, repetiu o que lle acababan de dicir. 

Creouse unha asemblea en marcha, nas que un grupo 

significativo declarou a necesidade de parar os lanzamentos cara 

a Terra. Axiña, e para sorpresa de todos os enfrontados, houbo 



unha división da marea que avanzaba cara aos edificios do 

goberno. Nunha áxil manobra de dispersión, desapareceu un 

nutrido número de boicoteadoras, ao tempo que a lingua  

principal continuaba cara ao seu destino. Pararon a poucos 

metros do muro humano que as separaba dos predios 

institucionais que albergaban aos secuaces electos dos grandes 

poderes. As consignas retumbaban nas paredes dos edificios, 

prolongándose nos grandes espazos abertos da Cidade 

Gobernamental. O nerviosismo das partes enfrontadas 

manifestábase nas actitudes de ambos, querendo salvar a 

distancia que as separaba. O primeiro golpe recaeu nunha das 

compañeiras que termaba da faixa, na primeira fila da 

manifestación. Vendo caer á camarada, Dora chamou á calma 

para que a liña non se desfixera. O segundo golpe veu 

directamente contra ela. Unha porra golpeou o ombreiro dereito 

e desprazouna cara ao lado contrario. Ela, sen chegar a caer, 

endereitouse e volveu ao seu lugar. O terceiro dos golpes, incidiu 

sobre ela novamente, punindo a súa actitude contra o medo e a 

derrota. O impacto na cabeza, deixouna deitada cun fío de 

sangue atravesándolle o rostro. A masa que representaba aos 



poderes fácticos saltou sobre as manifestantes que tentaron 

manter posicións malia ser agredidas brutalmente. Despois dun 

primeiro momento de incerteza, as mulleres tomaron a iniciativa, 

sacando de entre as roupas as armas que lograran conseguir nos 

seus fogares, nos insignificantes arsenais que legalmente 

posuían amigas e compañeiras. Pequenas pistolas, coitelos, 

porras e bates serviron de defensa a quen non estaba disposta a 

dispersarse ou retroceder. Outras, as máis, loitaban por 

desarmar aos corpos belixerantes. Un pequeno exército xurdiu, 

entón, de entre a barafunda de corpos en contenda. No comezo 

da rúa, provindo daquelas persoas que aínda non chegaran ao 

epicentro da loita, aínda se escoitaban as consignas que 

alentaban á avanzada. Os primeiros disparos con fogo real 

causaron aínda máis desorde. Partes da rúa quedaron baleiras 

trala dispersión desordenada, quedando ao descuberto o grupo 

que pretendía romper as filas das milicias reaccionarias, para 

tomar os predios públicos e facerse co control dos distintos 

ministerios. Un berro unánime serviu de contrasinal para abrir 

unha vía de paso entre  as forzas do poder. «Arriba a igualdade, 

abaixo a oligarquía». Nese instante, as prazas que antecedían aos 



edificios administrativos enchéronse de manifestantes. As 

mulleres corrían organizadamente cara ás distintas portas, 

introducíndose, malia aos impedimentos que dende o interior 

poñían para evitar o seu acceso. A forza das masas, imparable xa, 

rompeu completamente o cordón que as limitaba a unha única 

rúa, abrindo novas rutas que as levaron ao interior de todas as 

construcións daquela Cidade dentro da cidade. Das fiestras máis 

altas dalgúns edificios, precipitábanse os inquilinos das 

institucións, atemorizados polo que estaba por vir. O berro 

desesperado dunha maioría fixérase forte no lugar dende o que 

só o silencio fora proxectado durante séculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. 

Elisa repousaba nunha cadeira de brazos cos ollos pechados e a 

cabeza colocada sobre o respaldo. Tentaba regular a respiración 

para non semellar alterada. Abstraída, evitaba atender ás 

argumentacións das interlocutoras que a increpaban para que 

non levase a cabo a súa idea. Interrompeu o seu discurso, 

falando sen abrir os ollos nin levantar a cabeza do respaldo. «Fai 

dous días, non tiña nin idea de que este obxecto sobre o que 

agora descanso, se chamaba canapé. Para min sempre fora un 

sofá dunha praza. Dende que coñecín esa outra denominación, 

preguntei a máis xente se a coñecía. As poucas persoas que 

escoitaran anteriormente esa palabra, pensaban que era algo 

semellante a un bocadillo pequeno cunha soa rebanda de pan. 

Levo todo este tempo reflexionando sobre cal é o motivo real 

polo que nin eu nin esas outras persoas coñecemos o nome 

deste asento. Tentei recordar se vira con anterioridade un coma 

este. O  caso é que nunca tiven un así, nunca pousei as nádegas 

sobre nada semellante. Concluín fai un anaco que a causa do 

meu descoñecemento é a miña orixe humilde. O meu 



coñecemento sobre mobiliario do fogar redúcese ao contido da 

tenda de saldos do meu barrio. Cando aínda existía. Recordo 

aquel cheiro a tecidos sintéticos que inundaba o local ao 

traspasar a porta. Na miña ignorancia, non sabía, e é probable 

que aínda hoxe non saiba, diferenciar unha pel natural daquel 

plástico marrón co que estaban forrados os sofás da miña casa. 

Sobre os que non podía sentar sen roupa, porque, en canto se 

quentaba o material, adheríase á pel provocando irritacións e 

queimaduras.» Fixo unha pausa, que as interlocutoras 

interpretaron como a finalización do discurso. Dora, situada de 

pé ao carón da porta por tras da recentemente proclamada 

ministra de exteriores, tentou reconducir a conversa. «Non nos 

estás escoitando». Elisa levantou a cabeza para continuar. «No 

sistema que queremos derrocar, eu nacín para non saber o que 

era un canapé. Nada, no que eu estaba destinada a facer coa 

miña vida, podería nin tan sequera permitirme intuír que algo 

como este sofá existía. Nacín para cometer erros ao falar cun 

acento que me identificase despois da primeira palabra 

pronunciada e que marcaría os lugares vetados para min a partir 

dese momento. Non estaba prevista ningunha alternativa, 



ningunha oportunidade que me desviase da liña marcada. Nacín 

para ser unha escrava. Se realmente queremos que este sistema 

revente dende a base, temos que darlles unha oportunidade a 

todas as persoas que aínda fican na Terra sen recursos para saír. 

Se pechamos as fronteiras, estamos condenando a todas esas 

persoas a unha lenta agonía.» Mirounas con severidade, dando 

así por rematado o discurso. A ministra de exteriores pasou a 

man pola fronte buscando unhas palabras que non acudían. 

«Eu». Dubidou. «Até fai dous días era auxiliar administrativa nun 

despacho de avogados e hoxe véxome na conxuntura de decidir 

pola vida de milleiros de persoas. Descoñezo se outra persoa con 

máis formación ou experiencia podería facelo mellor, pero si sei 

que temos unha serie de condicionantes que nos obrigan a 

tomar todo tipo de precaucións. Temos o poder económico e 

militar en contra do noso goberno, ao que cualifican de golpe de 

estado e de terrorismo. Os propietarios das principais empresas 

están resolvendo as diferenzas existentes entre elas para facer 

unha fronte común en contra da nosa política de nacionalización 

dos recursos. Os medios de comunicación lanzan proclamas en 

contra do goberno provisional, estanse recrutando a persoas nos 



barrios máis humildes, ofrecéndolles cantidades de diñeiro aínda 

por determinar para que bloqueen os almacéns de 

subministración e cren o caos nas rúas. O único que nos salva é 

que o groso do exército atópase na Terra, até o de agora 

coordinaban as labores de evacuación. Se, abrindo as fronteiras, 

permitimos que regresen ao planeta, todo o que levamos feito 

nestas semanas será destruído por completo. Actualmente, a 

ministra de interior en persoa está compoñendo as filas do noso 

propio exército de liberación, pero son só civís con máis vontade 

que experiencia. Dubido que puidésemos conter o ataque dun 

exército organizado.» A ministra falaba rápido, para evitar 

interrupcións. Descargaba unha preocupación tras outra, 

poñendo énfase naquelas palabras que para ela eran máis 

significativas. Finalmente, cos ollos cheos de bágoas e como se 

viñese de ter unha revelación, pronunciou a última frase 

asumindo a derrota como unha opción moi posible. Houbo un 

profundo silencio. Pola fiestra penetraba un balbordo 

procedente das rúas anexas. Dora aproximouse ao vidro para 

identificar a procedencia. Co seu camiñar pesado prolongaba a 

espera. «Están lonxe, aínda non chegaron á praza, pero non creo 



que tarden». Mirou para as mulleres alí presentes, que, 

abstraídas, non atendían ás súas indicacións. «Xa sae o exército 

de liberación. Están rodeando o edificio para impedir que os 

manifestantes accedan.» A ministra volveuse cara a Dora, que 

seguía con atención os progresos das tropas. «Van armados?». 

Dora aproximouse máis á fiestra antes de responder. «Non». A 

ministra encheu os pulmóns e soltou o aire lentamente á vez que 

sentenciaba. «Se acceden ao interior e nos expulsan, poderemos 

saír coa certeza de que non renunciamos, malia a todo, ao 

principio fundamental de non usar as armas contra o pobo que 

aseguramos defender.» Elisa incorporouse, estarricou o corpo 

todo e fregou o rostro coas mans. «Só preciso unha nave e 

combustible suficiente para realizar varias viaxes.» As dúas 

mulleres miraron para Elisa. Co rostro grave a ministra 

remexeuse no asento. «Dáste conta de que se te vas, é posible 

que cando volvas xa non esteamos aquí? Pode que nada do que 

comezamos a construír exista para daquela?». Elisa camiñou en 

dirección á fiestra. Ao lonxe, no final da rúa, comezaban a 

aparecer os primeiros manifestantes avanzando cara a praza. O 

exército de liberación colocábase en filas perpendiculares á 



estrada, encadeando os brazos, para realizar un muro humano 

que contivese ás masas. «Se preparamos as evacuacións na Terra, 

podemos aterrar, cargar e despegar en moi pouco tempo. É 

posible facer varias viaxes antes de que o exército nos impida 

continuar.» Elisa miraba para a ministra que se mostraba 

contraria a devolverlle a mirada. «Calquera cousa é mellor que 

esta espera. Mentres vós permanecedes aquí, estabilizando as 

cousas, eu podo coordinar os traballos coa Terra. Sei que non vou 

poder sacar de aí a todo o mundo, pero farei o que poida». Fóra, 

as tropas do exército de liberación empurraban á multitude para 

afastala das inmediacións dos edificios gobernamentais. Sen 

romper a cadea, daban pasos firmes avanzando moi amodo, 

mentres un grupo de mediadoras espalladas por distintas zonas 

facían unha chamada á orde. Por tras do cordón de seguridade, 

fileiras de autobuses estacionaban para ir levando aos 

manifestantes aos distintos barrios residenciais, a medida que o 

exército de liberación os ía separando da multitude. «Colle unha 

nave e vai. Redactaremos un documento oficial para que poidas 

dispoñer de todo o preciso, pero non poderemos darche apoio 

de ningún tipo se a cousa vai mal». Elisa recuperou o ánimo, daba 



voltas ao redor do canapé pola excitación, mentres a ministra lle 

daba permiso para saír. Marchou do cuarto ás carreiras deixando 

ás compañeiras na estancia, coa atención centrada nos 

disturbios do exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. 

Elisa permanecía atenta ao exterior, aferrada con ambas mans ao 

apoia brazos da cadeira, durante o despegue. Á súa esquerda, a 

capitá e única tripulante da nave. Esta mirábaa de esguello, 

preocupada polo seu estado. Elisa miraba o alén, coa ollada 

posta no destino, cunha idea preclara de como deberían 

sucederse os acontecementos. A suor baixo as palmas das mans, 

o ricto impasible, cunha expresión forzada que lle deformaba as 

faccións, os músculos de brazos e pernas tensos premendo a 

estrutura da cadeira. A capitá, sorrindo, procuraba a forma e 

iniciar unha conversa. «Debemos marcar unha ruta, pero para iso 

temos que coñecer a estación de destino». Agardou un instante 

antes de continuar. «Podemos iniciar a marcha poñendo só 

unhas coordenadas aproximadas, pero nalgún momento é 

preciso marcar un lugar de aterraxe». Elisa, coas pálpebras 

sempre abertas, deixaba escapar algunha bágoa lúbrica que lle 

permitía seguir atenta aos seus pensamentos no máis profundo 

do subconsciente. A ausencia de resposta levouna a pousar unha 

man sobre o seu ombreiro. Un estertor nervioso devolveu a Elisa 



á realidade, facendo recuar á súa acompañante, que comezou a 

tomar consciencia da gravidade da misión que estaban a piques 

de emprender. «Teño as coordenadas dun punto no deserto do 

Sáhara. Alí poderemos aterrar». Pasoulle un fragmento de papel 

no que figuraban uns signos que a capitá interpretou antes de 

incorporalos á ruta no ordenador de a bordo. «Nese punto en 

concreto non consta ningunha estación. É só unha explanada 

baleira. É por iso que levamos carburante suficiente para unha 

viaxe de ida e volta sen reencher os depósitos?». Elisa demorou 

na resposta. Por primeira vez, mirou para a súa interlocutora, 

que xa non esperaba unha contestación a aquela pregunta tan 

banal. Non se trataba dunha viaxe ordinaria, aquilo era moito 

máis. Unha ruta descoñecida cara a unha estación inexistente, 

sen tripulación e cos tanques cheos de combustible, significaba 

prescindir de calquera protocolo establecido na academia de voo. 

«Cando cheguemos, terás que ocuparte de subir a carga, eu 

deberei ausentarme. En canto estea todo listo, realiza as 

manobras para o regreso aínda que eu non estea. Unha vez de 

volta, enche os depósitos de combustible e prepárate para unha 

nova misión. Neste outro documento aparecen as coordenadas 



dos distintos lugares aos que deberás dirixirte. Non podemos 

usar as estacións habituais e tampouco podemos repetir dúas 

veces un mesmo destino. En cada un deses lugares, atoparás a 

carga lista para ser subida. Repite a operación cantas veces che 

sexa posible». Unha nova pausa precedeu a un leve sorriso. 

«Agardo poder acompañarte nalgún deses traxectos de regreso». 

A capitá tentou corresponder ao seu aceno cun outro sorriso, 

mais o desconcerto apenas lle permitiu realizar un movemento 

leve do beizo superior. Ambas centraron a atención nun 

horizonte que desaparecía baixo os seus pés. Ambas apertaron 

con forza os repousa brazos sumíndose nun profundo silencio de 

preocupación. As horas transcorrían no fluír dunha paisaxe 

estática. Elisa percibía a suor que lle enchoupaba as roupas. A 

calor húmida baixo o tecido, facía que se sentise incómoda. 

Quixo modificar a postura que mantivera dende o inicio da viaxe, 

pero os músculos, entumecidos, apenas lle permitían lixeiros 

movementos que precedían a intensas punzadas nas 

extremidades. Sentiu como os músculos do pescozo se volvían 

duros como pedras, e unha forte punzada que se estendía até o 

interior da columna vertebral. Un salouco rompeu o silencio e 



espertou do seu letargo á capitá, que se volveu rapidamente cara 

a súa acompañante. «Que foi?». Incorporouse para ter unha 

mellor perspectiva, anicándose ao carón dos xeonllos dela. «Non 

me podo mover. Teño os músculos petrificados e dóeme 

absolutamente todo». A capitá pousou as mans sobre as 

articulacións, desprazándoas polas extremidades para coñecer a 

magnitude do problema. «Estás ríxida!». Exclamou finalmente. 

Aumentou, entón, levemente a presión practicando unha lixeira 

masaxe que aliviase a rixidez. Axudouna a estender as pernas, 

colocando alternativamente unha man sobre o xeonllo e 

apertando coa outra o nocello para desprazalo cara a si, 

liberándoo, dese xeito, da tensión que o anquilosaba. Pouco a 

pouco, foi conseguindo que as extremidades quedasen ceibas, 

co que conseguiu que puidese incorporarse. Moi de vagar, 

avanzaron até un dos leitos, nunha das cámaras privadas. Alí, 

Elisa deitouse e a capitá ausentouse durante un instante para 

volver cun pano e un recipiente con auga morna. Axudouna a 

espirse e, delicadamente, foi pasando o pano húmido sobre o 

seu corpo, deixando que as pingas de auga se precipitasen 

delicadamente sobre a pel de galiña. A auga lubricaba o traxecto 



do pano, deixando unha fina capa que se retraía en suaves pingas 

que reflectían a luz dos focos da estancia. Elisa humedeceu 

tamén os beizos coa punta da lingua, imitando o efecto do pano 

sobre as extremidades, que ascendía xa polo interior das coxas, 

afectando ao centro das pulsións máis íntimas e instintivas. A 

capitá retirou a súa propia roupa, descubrindo fragmentos dun 

corpo que se ía mostrando lentamente, para depositarse sobre 

aquel húmido de Elisa que a recibía contraendo os músculos do 

abdome, anticipándose ao peso dela que non se deixaba caer 

por completo, buscando só un leve contacto de pel con pel. Os 

beizos da capitá rozaron o pescozo de Elisa e o alento dela alzou 

o queixo desta, arqueando o pescozo, estendido para recibir un 

novo agarimo. Os minutos sucedéronse frutíferos, e trala fruición 

do contacto, os corpos foron ficando inertes, un ao carón do 

outro, durmidos nun sono reparador. 

 

 

 

 

 



 

VII. 

A terra aproximábase a grande velocidade. O final das 

turbulencias, tras entrar na atmosfera terrestre, debuxou un 

mapa perfecto da área sobre a que se ía incidir. As formas 

definíanse durante o descenso. O ordenador de a bordo definiu 

o punto concreto da aterraxe. Definiuse, entón, unha multitude 

que se movía errática, cubríndose do remuíño de area que se 

formou tralo achegamento da nave. «Son persoas. A carga son 

persoas?». Sorprendeuse a capitá ao descubrir a masa 

desorientada que se ocultaba do efecto dos motores do aparello 

tralas súas pertenzas, pequenas montañas de maletas e bolsas 

de viaxe cargadas con todo tipo de elementos dos que non foran 

quen de prescindir. Elementos cargados dun valor simbólico que 

debería ficar esquecido e soterrado naquela area, para garantir 

que o máximo número de persoas puidesen acomodarse no 

exiguo espazo que ofrecía a nave. As portas abríronse e, 

timidamente, os primeiros viaxeiros comezaron a saír dos seus 

agochos para aproximarse á entrada. Pronto se formou un 

tumulto de persoas que se arremuiñaban ao redor do acceso ao 



aparello. «Como sabían onde era o lugar de recollida?». A capitá 

falaba ao tempo que Elisa se preparaba para saír. «A revolución 

chegou xa a todas partes. Só era preciso darlles un motivo polo 

que traballar en conxunto. Serán o noso soporte». Elisa recolleu 

unhas mínimas pertenzas que introduciu nunha pequena 

mochila. Mirou para a capitá por última vez, estendendo unha 

man para acariñarlle o rostro. Logo, partiu. A capitá viuna 

marchar facéndose un oco entre as persoas que, desesperadas, 

desexaban ser as primeiras en penetrar na nave. Permaneceu 

estática até que a perdeu de vista entre a multitude. Despois, 

baixou até a plataforma de carga, para iniciar o proceso e indicar 

que cousas debían ficar en terra e que outras poderían levar 

consigo. A berros anunciaba as normas básicas de convivencia no 

interior da nave e durante a viaxe. Asignou as cámaras privadas 

a familias con fillos pequenos, acomodando ao resto no almacén. 

Miraba a toda aquela xente, compartindo o chan metálico do 

aparello, que cubrían coa súa roupa de abrigo para amortecer o 

contacto coa superficie dura e fría. Non puido evitar que as 

bágoas agromasen e retirándoas coa man, continuou dando 

indicacións, identificando ás persoas responsables que se farían 



cargo do racionamento dos alimentos e a auga precisos para 

sobrevivir durante o longo traxecto. 

Horas despois, coas persoas acomodadas no seus acubillos 

improvisados, a capitá dirixiuse á cabina de pilotaxe. Pola fiestra 

enxergaba o horizonte esperando o regreso de Elisa. Pero 

lembrou as súas palabras no inicio da viaxe e comezou co 

protocolo de ascenso para iniciar o retorno. Tras dela, o balbordo 

propio dunha multitude atemorizada polo inicio dunha viaxe só 

de ida a un lugar descoñecido, sen máis pertenzas que algunha 

roupa e outros obxectos de primeira necesidade, convertidos en 

exiliados sen dereitos que dependían da autoridade do planeta 

de acollida e da súa vontade de prestarlles auxilio, fornecéndoas 

de todo o preciso para un novo comezo. A capitá actuaba 

mecanicamente, seguía as indicacións de condución establecidas, 

sen saber se ao volver atoparía derrocado o goberno, se a 

agardaría un consello de guerra por actuar fóra das ordes 

estipuladas polo exército oficial, confiando cegamente na misión 

que Elisa lle encomendara, asumíndoa coa convicción de que as 

persoas que ficaban na Terra debían manter a súa dignidade e os 

seus dereitos intactos con independencia de que pertencesen a 



un ou a outro planeta. Ao fin, pensaba, quen ten o dereito de 

establecer as fronteiras e de negar, en consecuencia, o acceso a 

un determinado lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. 

Malia a ser mediodía, a xornada mostrábase escura debido á 

nube gris que cubría a atmosfera terrestre. As correntes de aire 

facían que o interior desa masa fluída se desprazase como unha 

serpe enrodelada. Un vento frío baleirara as rúas. Apenas a luz 

dos negocios ofrecía algo de vida á estampa. A sucidade, 

omnipresente, desprazábase a un lado e a outro, facendo 

remuíños no ar. Elisa camiñaba encollida, tentando resgardarse 

do frío. Camiñaba ás présas, evitando as patrullas militares que 

facían rondas regulares por toda a cidade, converténdose nos 

únicos vehículos en circulación. Introduciuse nun bar e camiñou 

até o final, sen apenas ollar para os presentes. Sentou mirando 

para a porta de entrada e solicitou unha cervexa ao camareiro 

que seguira a súa progresión dende a porta coa mirada. Coa 

desgana propia de quen sabe que o seu traballo ten unha data 

de caducidade próxima, o camareiro camiñou amodo, coa 

botella presa coa man dereita e un abridor na extremidade 

oposta. Pousou o vidro sobre a mesa e, economizando xestos, 

sacou a chapa arrastrando, posteriormente,  a botella até o lugar 

onde Elisa a agardaba coa man aberta. Retirouse logo, sen máis 



interacción que un aceno a modo de saúdo. Bebeu un primeiro 

grolo longo, manifestaba un evidente nerviosismo por medio 

dunha vibración constante da perna dereita por debaixo da mesa. 

No local, tan só os berros dun borracho rompían o silencio. 

«Habemos morrer á miñoca, aquí. Ninguén se ha lembrar de nós. 

Para aló foron os que podían pagar. Nós xa non valemos nada». 

O camareiro evitaba o contacto visual e agardaba, cos brazos 

cruzados, detrás da barra a que chegara a hora de pechar. Unha 

muller sentada a unha mesa ao carón da entrada, mirábao con 

indignación, até que, incapaz de escoitar o seu discurso, 

ergueuse enfurecida, buscando a réplica máis dolorosa. «Ti si 

que non vales nada, non es máis que un borracho!». Contendo 

as bágoas, depositou unhas moedas sobre a barra e saíu ás 

carreiras. Un peón parou, nese momento, diante da cristaleira do 

establecemento, ollando con insistencia para o interior. Entrou 

de seguido e avanzou até a posición de Elisa. Sentou á mesa, de 

costas á porta e agachou a cabeza, como querendo compartir 

con ela unha confidencia. O camareiro seguiuno coa mirada coa 

mesma indiferenza que mostrara na interior irrupción e agardou 

a que solicitase algunha encomenda antes de cambiar de postura. 



O home, ollou para a consumición da muller e volveuse cara a 

barra para solicitar o mesmo. Agardou a ser servido para 

comezar a falar. «Esa muller que buscas. A enferma. O seu home 

marchou, ninguén sabe onde está». A Elisa un arreguizo 

atravesoulle o corpo. «No hospital negáronse a atendela porque 

non tiña seguro nin diñeiro que cubrise os custos do tratamento. 

Disque perdeu a casa cando o home marchou. Acollérona nun 

albergue da beneficencia rexentado por monxas. Se non morreu, 

seguirá alí. Non estaba en condicións de ir a ningures». Fixo unha 

pausa antes de continuar. «Como se tivese onde ir!». Engadiu, 

pasándolle unha nota co enderezo do lugar. Ergueuse case de 

inmediato, con intención de marchar, pero recuou, volvendo a 

sentar despois de mirar cara a fóra con desconfianza. «Unha 

cousa. Hai un movemento estraño de tropas. Están mobilizando 

até aos soldados do servizo de cociña. Creo que están 

preparando unha evacuación total de efectivos. Con todo o que 

teñen aquí, non creo que poidades evitar que rompan o veto de 

entrada». Buscou na expresión de Elisa algunha resposta. Ela, 

pensativa, mantíñase ausente. «Están espallando o arsenal por 

distintos puntos do planeta». Fixo unha pausa e buscou ao 



camareiro coa mirada. «Non quero especular, pero sexa o que 

sexa quédanos pouco tempo». As faccións de Elisa cambiaron, 

connotando unha pregunta. «Hai quen di que queren facer 

estourar todo o arsenal trala súa partida. O planeta quedaría 

completamente destruído». Buscou novamente algún aceno no 

rostro da muller antes de erguerse, perdéndose definitivamente 

na volta da rúa. Elisa temeu o efecto das súas omisións. Non 

soubera como inducir confianza á xente da Terra cando só 

contaba cunha nave para as evacuacións. Naquel momento, 

levada pola súa necesidade de emprender a súa misión persoal, 

optara polo silencio, infundindo unha esperanza estéril a unhas 

persoas necesitadas dunha causa pola que loitar. Levou a botella 

aos beizos e bebeuna até o final. Percibía as burbullas baixar pola 

gorxa e acumularse no estómago. Apañou a cervexa intacta do 

seu interlocutor ausente, e deu un grolo prolongado antes de 

levantarse para pagar, saíndo, acto seguido do local. Colleu a 

nota do peto e fixo un cálculo rápido do que lle levaría chegar até 

o albergue. Daba pasos longos que, en ocasións, volvíanse un 

trote suave, que lle permitían escorrentar o frío. Camiñaba 

pegada ás paredes dos predios, ocultándose das patrullas nos 



portais abertos, en moitos casos sen pechadura, forzados por 

saqueadores que procuraban obxectos de valor nas numerosas 

vivendas baleiras. O albergue apareceu, finalmente, no extremo 

oposto dunha longa recta rodeada de edificios. Situado nunha 

igrexa reconvertida, abrías as enormes portas polas que saía a 

música dun coro cantando salmos, gravación que repetían 

durante as horas hábiles nas que as portas permanecían abertas. 

Ao acceder ao interior, unha monxa interceptouna a poucos 

pasos da entrada, inspeccionándoa de pés a cabeza. Elisa 

preguntou pola muller daquel Xosé co que se topara semanas 

atrás. A monxa acompañouna até unha das ábsidas, onde se 

amoreaban unha cantidade inxente de camas. Do único leito 

ocupado a aquela hora, un vulto deformaba o plano conformado 

polo colchón. «Aí está, a pobre». Dixo a monxa sinalando á muller. 

Elisa avanzou até o leito, sentou no contiguo pousando unha 

man sobre o ombreiro dela para chamar a súa atención. A 

resposta tardou en chegar, un leve fío de voz fíxose perceptible 

como un murmurio. A monxa, que observaba dende a distancia, 

retirouse en canto Elisa se volveu cara a ela, facendo un aceno 

de agradecemento. A  muller volveuse para ver o rostro da 



visitante. Tentou incorporarse, pero as forzas non lle permitiron 

máis que encetar un movemento torpe que derivou nunha dor 

intensa no peito. «Non fai falla que se mova». Elisa apreciaba o 

seu rostro carente de carne, cos ollos afundidos nun buraco 

escuro, case imperceptibles, e unha leve respiración propia de 

quen apenas ten folgos para recoller aire do exterior. O 

murmurio fíxose novamente perceptible, aínda que Elisa non foi 

quen de comprender o que saía xunto con aquel alento infecto. 

«Non fale. Non se esforce. Vin darlle novas do seu home, que 

non se esquece de vostede». Un reflexo de luz apareceu 

momentaneamente naqueles ollos apagados. Elisa mentiu 

pensando que aliviaba a dor dunha muller que padecera sen 

apoio nin compaña a enfermidade que a estaba levando á morte. 

Faloulle sen parar até que percibiu que durmía. Continuou ao seu 

lado, sentindo o ruído que se desprendía dos seus pulmóns ao 

respirar. O regreso da monxa fíxoa acordar da abstracción na que 

caera, sumida nos seus pensamentos. Viña a anunciar que os 

albergue ía pechar até o día seguinte. As súas palabras viñan 

acompañadas do rumor dunha multitude que comezaba a 

dirixirse aos seus leitos. Elisa tardou en reaccionar, sen saber que 



responder. A monxa, pousando unha man sobre a súa cabeza 

indicoulle que ficara  a durmir naquel mesmo leito no que 

sentara ao chegar. Ela asentiu coa cabeza e viu como a monxa se 

afastaba dirixindo ao resto de inquilinos cara ás camas baleiras. 

Incorporouse para xuntar os dous catres e tombouse de lado, 

achegando unha man ao corpo da muller para sentir a súa 

presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. 

Un golpe nas costas espertou a Elisa, que durmía de lado de cara 

á muller. Tardou uns segundos en reaccionar e decatarse do que 

estaba acontecendo. Abriu os ollos e viu o fusil dun soldado 

apuntándoa moi de perto. Inmobilizada pola impresión, 

permaneceu un instante sen saber como reaccionar. Mirou ao 

redor, e descubriu á monxa nun segundo plano, detrás doutros 

dous soldados que cubrían ao primeiro. O rostro da relixiosa 

mantíñase impasible, sen demostrar ningunha emoción. Malia 

saberse atrapada, detívose naquela face, na falta de expresión, 

na conduta pasiva até o extremo, capaz de afrontar calquera 

atrocidade sen empatía, sen xenreira. Podía ser aquela, entón, 

unha manifestación da caridade cristiá ou o comportamento 

propio de quen pensa que os acontecementos sobreveñen por 

unha causa ulterior e allea á propia vontade do individuo? 

Apresada por un brazo e obrigada a erguerse, virouse cara a 

muller que ficaba deitada ao seu carón. Facendo forza con todo 

o corpo na dirección contraria á da marcha, soltouse do home e 

correu cara ao leito, abrazándose á muller e saloucando unha 

desculpa. Cando foi novamente apresada, aferrouse fortemente 



contra ela separándoa das mantas que a cubrían. Por baixo, un 

rostro exsangüe anuncioulle o falecemento. Foi soltando o corpo 

pouco a pouco. Vítima da conmoción, confesoulle a realidade do 

acontecido co seu home, así como o seu sentimento de culpa e 

o motivo último do regreso á Terra. Arrastrárona polo chan da 

igrexa até o exterior, onde a meteron nun vehículo coa cabeza 

tapada por unha bolsa negra de tea que apenas lle permitía 

respirar, cinguíndose ás fosas nasais con cada inspiración. A calor 

provocaba que a suor se desprendese das cellas, penetrando no 

interior das pálpebras e causando unha sensación á que era 

incapaz de dar resposta por levar as mans atadas ás costas. 

Deixouse caer sobre o asento contiguo, buscando unha posición 

máis cómoda. A circulación do sangue non chegaba ás mans e 

comezaba a perder a sensibilidade nas extremidades superiores. 

O vehículo parou bruscamente e axiña outro soldado obrigouna 

a baixar, dirixíndoa cara ao interior dun edificio. Sempre coa vista 

impedida, era guiada por medio dunha man sobre o seu brazo 

esquerdo que a apresaba con forza, empurrándoa en todas as 

direccións. Despois dun traxecto que se lle antollou interminable, 

foi precipitada cara ao interior dun cuarto, golpeándose contra a 



parede oposta á porta de acceso. Deitouse no chan, doéndose 

das contusións ao tempo que tentaba desprenderse da 

carapucha que lle cubría o rostro rozando este contra a parede. 

Desistiu para deixarse caer definitivamente sobre un chan frío de 

cemento. Cun dos pés golpeaba contra o chan insistentemente, 

marcando o ritmo dunha canción que só existía na súa cabeza. O 

eco nas paredes suxeriulle o tamaño e a conformación da 

estancia. Non había mobles nin outros elementos que 

amortecesen o son reverberado. Estendeu o corpo no chan, 

buscando as paredes laterais. Avanzando como un verme, caeu 

na conta de que aquel cuarto era pouco máis ancho que a súa 

propia altura. Comezou a pensar que tipo de instalación non 

militar podía albergar aquel tipo de estancia na cidade ou nas 

proximidades desta. Segundo pasaban os minutos, as ideas 

volvíanse confusas no seu cerebro. Calquera idea de evasión se 

ía esluíndo, e só a loita por respirar a través do tecido húmido 

pola condensación do seu alento parecíalle o único 

suficientemente importante. O contacto co chan frío resultáballe 

especialmente incómodo e os pulsos, aínda atados ás costas, 

limitaban a circulación do sangue, perdendo sensibilidade nas 



falanxes. Tentou incorporarse arremetendo contra unha das 

paredes, utilizando os ombreiros para ascender, ao tempo que 

as pernas facían forza para recuperar a verticalidade. Incapaz de 

levantarse, quedou apoiada no muro, sentada de lado. Tentaba 

encher os pulmóns de aire, respirando coa boca moi aberta, pero 

tan só conseguía que o tecido se introducise nela, rozando a 

superficie cos dentes e a lingua. O contacto  entre o marfil e a 

bolsa activaba os nervios dos dentes que lle producían cambras 

incontroladas que percorrían todo o corpo. A lingua, á súa vez, 

tentaba fuxir da sensación áspera e con gusto a palla que a 

desecaba xunto co padal. Un golpe metálico na escuridade do 

baleiro, abriu a porta da habitación. Ela tentou dicir algo, que se 

converteu nun salouco incomprensible ao ser pronunciado. 

Sentiu a forza dunhas mans que a incorporaban para liberala 

despois, xusto antes do primeiro impacto no rostro. Proxectada 

contra a parede, tentou manterse en pé, o que conseguiu até a 

segunda puñada, caendo ao chan inmediatamente despois. 

Recibiu, case inconsciente, as seguintes até percibir como o 

sangue quentaba as partes do corpo danadas. O sabor férrico do 

fluído que se introducía pola boca e as fosas nasais, devolveulle 



unha imaxe de si mesma que se correspondía coa dor no rostro 

e nas articulacións. Tusiu, mirando de colocarse boca a baixo 

cando o sangue comezou a atoar a gorxa, penetrando polo 

esófago. Un enorme coágulo precipitouse sobre o tecido. Elisa 

pechou a boca para evitar que volvese entrar, ao tempo que as 

náuseas facían que se retorcese no chan cos espasmos. Quedou 

durmida, cos ácidos do estómago queimándolle a farinxe. Sen 

saber canto tempo pasara dende a última visita, un novo golpe 

metálico sobre a porta, deu con ela novamente contra a parede 

da estancia. Os golpes, redundando naqueles lugares xa 

magoados, facíana perder o coñecemento. Tan só a auga que lle 

caía sobre o rostro, e que se converteu nun hábito despois da 

segunda sesión, era quen de reavivala. A pouca luz que se filtraba 

entre as fibras do tecido que lle cubría a cara, foise reducindo a 

medida que o sangue se coagulaba imbricado con aquelas. 

Espertou, de súpeto, vítima dun espasmo e recusou 

instintivamente até atopar a parede coas costas. O chan estaba 

mollado, ao igual que as súas roupas. O frío, xunto cos golpes, 

insensibilizaranlle as extremidades. Apenas era quen de sentir os 

dedos das mans. Doeuse das articulacións, dos ombreiros 



revirados cara a atrás por mor dos pulsos atados ás costas. Os 

laios saían da gorxa como un leve murmurio con cada 

movemento. O silencio xeral rompeuse cunha voz ao lonxe que 

berraba o seu nome. Quedou inmóbil para asegurarse de que 

realmente a voz que resoaba contra as paredes pronunciaba o 

nome de Elisa. A voz achegábase a grande velocidade até a súa 

posición. Tentando fuxir dela, Elisa apegábase máis e máis á 

parede, evitando emitir calquera son. A voz pasou de longo 

sempre repetindo o mesmo vocábulo. Segundo se ía afastando, 

Elisa recobraba a calma. Volveu sobre as súas dores, procurando 

unha posición que lle permitise repousar a gusto, até que ao 

lonxe volveu o balbordo. Desta vez, en forma de golpes metálicos 

que se sucedían. Alguén estaba abrindo unha sucesión de portas 

como a súa. A parede impedíalle avanzar. Coas pernas tentaba 

arredarse da entrada. O son achegábase velozmente. Percibía os 

latidos do corazón nas tempas que semellaban estar a piques de 

estoupar. Unha man caeu pesada sobre o pomo da súa porta, 

facendo presión para abrila. Elisa sentiu un fluído quente se lle 

escorregaba polas coxas. Anticipándose ao golpes, pregouse 



todo o que puido apegada á parede antes de perder o 

coñecemento. 

Abriu os ollos á luz e pechounos de novo molesta polo exceso de 

claridade. Unha man na caluga termáballe da cabeza para que 

esta non tocase o chan. Boca arriba, percibía a dureza do chan 

mollado. Ergueu as mans en canto as soubo liberadas e tocouse 

os pulsos para apreciar a profundidades das feridas practicadas 

polo material que as mantivera presas durante tanto tempo. 

Laiouse tralo contacto, pero seguiu inspeccionando o resto da 

fisionomía, rexistrando novas dores en lugares diversos. Volveu 

abrir os ollos, mais desta vez de vagar. Sobre ela, un rostro 

coñecido. Aquel que lle dera as indicacións do albergue sorría 

timidamente ao ver os seus progresos na recuperación. «Pensei 

que deixabas este mundo». Elisa fíxolle un aceno para que lle 

axudase a incorporarse. Despois dunha primeira tentativa estéril, 

houbo unha segunda na que o seu corpo se resentiu, 

contraéndose até deixala en crequenas. A partir desa posición, 

comezou o ascenso lento até conseguir recuperar a verticalidade. 

O home sostíñaa polas axilas, impedindo que caese para os lados. 

Concentrados no avance, evitaban intercambiar ningunha 



palabra. Camiñaron lentamente, e con serias dificultades, até un 

coche estacionado diante da porta principal dun complexo de 

edificios separados por rúas estreitas, con visibles mostras de 

abandono, salvo daquel do que saian ambos, que parecía ter sido 

acondicionado para un uso diferente ao orixinal. Ela parou diante 

da porta do coche, para inspeccionar, botando unha última 

ollada, a aquel que fora o seu presidio durante as peores horas 

da súa vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. 

Acordou coa cabeza apoiada na fiestra do asento do copiloto. 

«Levas un bo anaco durmindo». Espetoulle el sorrindo. Elisa 

tentou espreguizarse, pero unha dor intensa percorreu todo o 

seu corpo, impedíndolle estirar as extremidades. «Que pasou? A 

onde estamos indo?». Sentiu como se unha agulla de calcetar se 

lle incrustase no cranio descendendo até chegar á mesma 

medula espiñal. «O exército abandonou todas as súas posicións, 

repregándose nun único centro. Pensamos que para retornar a 

K2-18b. Chegou a orde de súpeto, non lles deu tempo nin a 

recoller, tan só o preciso. Foi así como puiden dar contigo». A 

muller quedou calada un instante. «Onde me levas?». «Estamos 

indo ao centro de operacións. Alí temos o mando, un centro de 

persoas refuxiadas e o material que puidemos conseguir para 

organizar a revolta». Ela pensou durante un instante antes de 

intervir. «Canta xente hai nese lugar ao que imos?». El fixo unha 

estimación aproximada. «Non creo que máis de duascentas 

persoas». Elisa remexeuse no asento, buscando ao seu redor un 

fragmento de papel e algo co que escribir. Cun pequeno lapis e 

unha páxina de xornal escribiu a información que levaba oculta 



na memoria dende había tempo. «Que día é hoxe?». A pregunta 

colleuno por sorpresa a el, que conducía. «Quince». Ela, 

recuperaba os folgos aos poucos, animada por unha idea que 

comezaba a coller forma na súa cabeza. «Podes comunicarte coa 

túa base?». El dubidou na resposta. «Para o coche!». Solicitou 

ela. «Como?». «Para o coche!». Pediu novamente. El fíxose a 

unha beira do camiño e detivo o vehículo violentamente. 

«Comunica estas coordenadas á base. Dilles que recollan só o 

imprescindible e que se dirixan a ese punto». Resistíndose a 

reaccionar á demanda dela, recolleu o papel que se lle ofrecía, 

mirouno con detemento e, despois dun anaco de dúbida, 

abaixouse para recoller un obxecto de debaixo do asento. Un 

pequeno aparello de radiofrecuencia aflorou de súpeto. El 

sostiña o papel coa man esquerda, ao tempo que pulsaba o 

botón iniciando así a transmisión. Ofreceu a información cos 

poucos datos dos que dispuña e cortou a conversa de forma 

abrupta. «Que imos facer alí?». Preguntou como se espertase 

dun letargo. «Marchamos da Terra. Será a última oportunidade 

que teñamos para abandonar este planeta. Se o programado 

segue o seu curso, alí haberá unha nave agardando por nós. 



Tentaremos que todas as persoas poidan subir á última nave que 

se dirixa a K2-18b. Teremos que chegar antes de que o faga o 

exército regular. Se acontece así, as fronteiras interplanetarias 

pecharanse detrás de nós, impedindo o acceso ás milicias. No 

caso de que elas consigan romper as defensas, perderemos toda 

opción de continuar coa revolta. O planeta non alberga forzas 

suficientes como para repeler o ataque dun exército profesional. 

Hai unhas semanas, apenas se podía conter a reacción interior». 

En silencio, con aire de resignación, el introduciu as coordenadas 

no aparello gps do vehículo. Agardou a que este localizara o 

punto no mapa e indicase a ruta máis curta, antes de reiniciar a 

marcha. Coa mirada fixa na estrada anunciou. «Temos por diante 

unhas cinco horas de camiño, podes aproveitar este tempo para 

botar unha soneca». Meditaba sobre as palabras da muller, sobre 

as súas expectativas ao redor da revolta, a idea de ter un lugar 

ao que acudir, limpo, libre e democrático. Pensou que a imaxe 

que creara na súa mente fora tan só unha ficción irrealizable. 

Pensou en toda a xente que ficaría, irremisiblemente, esquecida 

na Terra. Viuse a si mesmo como un traidor á causa pola que 

loitara durante meses. Guiaba o vehículo máis centrado nos seus 



pensamentos que no percorrido a seguir, esperando o momento 

de chegar ao destino para avaliar a situación e ver se aínda era 

posible recuperar algo do ánimo e a esperanza perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. 

Enxergábase ao lonxe unha explanada de terreo inculto, no 

centro da cal agardaba a nave. Grupos de persoas dirixíanse 

naquela dirección dende distintos puntos, levando consigo as 

pertenzas coas que puideran cargar. Elisa abriu os ollos e seguiu 

coa mirada os avance daquelas que camiñaban. «Son 

demasiadas». Rompeu con esa sentenza o silencio que os 

acompañara durante case toda a viaxe. «Esta non é a xente do 

centro de operacións, non tiveron tempo de chegar». Ambos 

observaban a escena con rostros de preocupación. «Achega o 

coche todo o que poidas e déixame baixar. Despois afástao para 

que non interrompa o tránsito e o despegue». Ela baixou en 

canto o coche se detivo. Ascendeu pola rampla agardando 

atopar á capitá. Esta saíu a recibila manifestando, por medio de 

acenos, que non podería cargar a toda aquela xente se seguía 

acudindo en masa. «Deixaches entrar a alguén?». A capitá negou 

coa cabeza. «Ben. Pecha a rampla. Imos ter que facer unha 

selección. Pero imos agardar a que cheguen as persoas que 

colaboran co novo goberno. Elisa mirouna, consciente da 

gravidade do que acababa de anunciar. Lamentando aquela 



decisión, afastouse para cumprir a orde, reuníndose 

posteriormente con Elisa no exterior do aparello. «Tentemos que 

toda esta xente se poña cómoda nas inmediacións, pero a unha 

distancia prudencial da aeronave». Ambas as dúas estableceron 

unha fronteira imaxinaria que distanciaba ás presentes do 

epicentro das operacións. Emprazábanas a poñerse cómodas e a 

descansar durante unha espera que se agardaba longa. De forma 

instintiva examinaban ás presentes, tentando determinar que 

persoas poderían realizar a viaxe e cales, pola contra, deberían 

ficar. Crianzas e anciáns permanecían no centro dos pequenos 

núcleos que se foron creando, atendidos estes por individuos de 

idades intermedias que tanto servían viandas como buscaban 

acomodo para persoas desvalidas. Unha forte presión no peito 

fixo vacilar a Elisa, que se detivo anicándose e premendo cunha 

man no foco da dor. Unha muller que atendía á súa familia non 

moi lonxe da súa posición, asistiuna, ofrecéndolle auga fresca e 

unha codia de pan, ao tempo que lle axudaba a encamiñarse cara 

ao centro do seu círculo de seres queridos. Elisa aceptou a auga 

e, con certas reticencias, deu conta do pan tentando recordar 

cando fora a última vez que inxerira algún alimento. Detívose nas 



olladas exhaustas daquelas que a circundaban. Miradas 

centradas nas extremidades entumecidas polo cansazo, con 

ánimo aínda para unha caricia ou un sorriso de complicidade. Por 

primeira vez dende que a revolta comezara, Elisa sentiu a 

necesidade irrefreable de chorar. Tentaba ocultar as bágoas 

levando as mans ao rostro, até que percibiu a man da muller que 

a recollera sobre o ombreiro. Incontinente xa, abrazou a aquela 

muller como nunha despedida e ergueuse dirixíndose cara ao 

centro de todas as esperanzas. Aló estaba xa a capitá, que non 

sacaba ollo da congregación. «Cal vai ser o criterio?». Preguntou 

en voz baixa, en canto Elisa estivo a unha distancia prudencial. 

«Mulleres e homes sans e dunha idade non moi avanzada. As 

crianzas virán despois, até que enchamos. Nada de obxectos 

persoais, imos precisar todo o espazo». A capitá mostrou o seu 

asombro. «Hai moitísimos menores!». Elisa dubidou na resposta, 

dubidando implicitamente tamén das decisións que acababa de 

comunicar. «Estamos a piques de partir para un planeta en 

guerra. Por unha parte imos precisar da forza e do ímpeto dos 

homes e das mulleres hábiles para a batalla. Por outra banda, 

neste momento e coa información da que dispoñemos, non 



podemos garantir unha existencia mellor no noso destino, da 

que xa teñen agora aquí. Isto é todo o que se me ocorre. Se ti tes 

algunha outra idea, por favor, non dubides en expoñela». Ambas 

quedaron caladas, conscientes de que calquera criterio que se 

establecese naquela situación sería errado. Elisa solicitou un 

cigarro á súa compañeira. Trala negativa desta, mirou ao seu 

redor buscando a alguén que estivese fumando. Mais, naquel 

momento, unha fileira de vehículos aproximábase aos lindes da 

explanada. «As que faltaban». Anunciou Elisa, avanzando na súa 

dirección e estendendo os brazos para indicarlles que debían 

deixar os vehículos lonxe da nave e realizar o resto do traxecto 

camiñando. O convoi detívose e varios homes descenderon dos 

primeiros coches para reunírense con ela nun punto intermedio. 

O sol incidía dende o máis alto, percutindo contra as feridas 

descubertas no rostro de Elisa, que se doia en silencio. Detívose 

para agardar pola comitiva que avanzaba a bo paso. «Temos que 

cargar as armas que levamos nos camións, e para iso precisamos 

vía libre». Anunciou un home do grupo que se dirixía cara a ela. 

«Nada de armas. Nesta nave só podemos cargar persoas». 

Replicou Elisa en canto os tivo en fronte. Estes miraron para o 



aparello que repousaba a ducias de metros. «Ese é todo o 

transporte co que podemos contar? Cando chegarán os 

seguintes?». Elisa demorou na resposta. A capitá incorporouse 

ao grupo ficando ao carón da súa compañeira, que recuperou os 

azos para explicar a situación a aqueles que viñan de chegar. 

«Señor...». Elisa detívose agardando unha resposta. «Almirante 

Gómez». Respondeu el. «Almirante, esta é a situación. Esta é a 

última nave que ten posibilidade de chegar ao seu destino. En 

canto o exército regular despegue, as fronteiras interestelares 

ficarán fechadas para evitar que tomen terra. A partir dese 

momento ningunha outra nave poderá entrar ou saír de K2-18b. 

Temos, por tanto, pouco tempo para cargar esta nave coa xente 

que poidamos transportar e despegar esperando que ningunha 

outra se nos adiante». O Almirante mirou para os seus 

acompañantes e volveuse novamente para ver as persoas que se 

arremuiñaban ao redor da aeronave. «Cantas persoas pode 

cargar ese bicho?». A capitá adiantouse a calquera outra 

intervención para responder cunha cifra aproximada. «Estimo 

que non máis de catrocentas». O Almirante levou a man dereita 

ao rostro para secar a suor da fronte. «Detrás de min teño xa ao 



redor de duascentas cincuenta». A fileira de vehículos detida nos 

lindes do ermo non permitía ver o final. «Cal vai ser o criterio de 

selección?». Rematou inquirindo o Almirante. «Nós pensamos». 

Elisa fixo unha pausa para buscar a mirada cómplice da capitá. 

«Que é preciso cargar primeiro ás persoas capacitadas para a 

loita. Encheremos despois coas crianzas máis novas até onde se 

poida». Houbo unha pausa. O Almirante buscou coa mirada aos 

seus camaradas. Ninguén se atreveu a mostrar nin o máis 

mínimo indicio de desconformidade. «Xa o escoitastes, que 

baixen as persoas que cumpran cos requisitos. Nada de 

pertenzas». Despois de dar as ordes aos seus acompañantes, o 

Almirante mirou a Elisa. «E facede o mesmo coas persoas de aí 

adiante». Dixo nun ton máis baixo, agardando o consentimento 

da muller para repetilo de novo co mesmo volume e 

contundencia que as indicacións anteriores. 

A fiestra da cabina mostraba un ermo en recesión. Ela observaba 

con detemento os corpos minguantes que ficaban aló abaixo. 

Lembraba os seus rostros descompostos, os seus acenos de rabia 

nuns casos, de resignación noutros. Para ela a guerra viña de 

rematar alí, naquela explanada chea de xente traizoada. A capitá, 



dende o posto de mando, miraba para ela en silencio sabedora 

do peso que a responsabilidade depositara sobre Elisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. 

Elisa camiñaba polo centro da avenida en dirección á Cidade 

Gobernamental. Camiñaba pola rúa baleira, encollida, coas mans 

nos petos do pantalón, fuxindo do vento frío do norte. Enxergaba 

o ceo, procurando divisar, entre as nubes, algún indicio do que 

acontecía fóra da atmosfera terrestre. Aló, as naves do exército 

regular tentaban traspasar a fronteira planetaria, interceptadas 

polas defensas, que dende terra, tentaban evitar o acceso. Para 

evitar que proxectís perdidos, procedentes das aeronaves 

militares, danasen á poboación, recluírase a estas en refuxios 

antiaéreos, o que proporcionaba á cidade unha imaxe de 

abandono pos apocalíptico. No seu ensimesmamento, ás veces 

sorría pensando en que aquela leria dos refuxios, servira para 

acabar cos altercados nas rúas. Incluso os grandes poderes 

económicos cesaban as hostilidades durante os períodos de 

bombardeos. Tan só os edificios gobernamentais mantiñan 

actividade en servizos mínimos. Un comité de crise, sen 

funcionarios, habitaba permanentemente aqueles espazos, 

tentando construír algo parecido a un fogar entre as paredes 

frías daquel entorno sempre distante e hostil. Detívose e mirou 



ao seu redor. Algúns fragmentos de teas, cos lemas das 

mobilizacións cidadás en contra do novo goberno, 

desprazábanse co vento, dun lado para o outro. Os semáforos, 

aínda en funcionamento, detiñan o baleiro desta parte, dándolle 

paso noutro lado. O silencio inundábao todo, como se se tratase 

dunha forza invisible que mantiña os obxectos nunha parálise 

permanente. Semellaba deter tamén o tempo. Ollou para o ceo 

novamente. Ningún sinal indicaba que aló, fóra, estivese a cerna 

da contenda, aínda que, en realidade, ben lonxe de alí, nas 

oficinas dalgunha grande multinacional houbese unha reunión, 

semellante á da Cidade Gobernamental, na que a parte contraria 

dirixía as accións do exército regular. Detívose a pensar que algún 

día todo aquilo debía rematar. Algunha das partes quedaría sen 

folgos para continuar e cedería o espazo á oposición. O intervalo 

entre o inicio da contenda e o momento no que iso acontecese, 

era o tempo do que dispuñan para facer das masas un bloque 

sólido que soubese defender os seus dereitos fronte os 

privilexios dunha minoría. Sorriu ao decatarse de que asumira 

que sería a súa facción a que abandonase en primeiro lugar a 

loita. É o poder que, contrapoñéndose aos ideais, provoca ese 



desgaste que limita a permanencia do que debera ser xusto e 

desexable. Anicouse, doéndose das feridas espalladas por todo 

o corpo, para proceder a deitarse sobre o asfalto. Buscou o lugar 

onde cría que se situaba a Terra. «Algún día teremos que volver 

para rematar o traballo pendente». Pousando os cóbados no 

chan, ergueu a cabeza e observou a conformación da cidade. 

Recoñeceu canto se parecía esta a calquera das que 

abandonaran aló, no seu planeta de orixe. Pensou na evolución 

do deterioro que se producira na Terra, antes de que se tomase 

a decisión de deshabitala. «Se cadra, algún día teremos que 

volver polos nosos pasos, buscando un acubillo que nos albergue 

na fuxida deste planeta, nun futuro, inhabitable». Aquel espazo, 

aquel tempo no que vivía, facía que se decatase de que calquera 

proceso de mudanza debía, por forza, ser integral, para non 

asumir erros ou condutas do pasado que puidesen limitar o 

cambio. «Este tempo contén aínda todos os futuros posibles». 

Colocou as mans entrecruzando as falanxes por tras da caluga, 

buscando unha posición cómoda. «Haberá sempre, aínda que 

sexa mínima, unha esperanza á que acollerse para desenvolver 



unha liña de traballo, así como un destino final, un punto de fuga 

que marque o camiño». 

 


