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Página 7. Terra Nullius

I

«Algún día enumerarei as certezas que fun
acumulando co paso dos anos». Facía unhas
horas, ao despedirse do seu úl�mo amante,
recitara un verso de Izet Sarajlić coa intención de
ser comprendida. «E a miña persoa, alén dos
meus versos?». A exclamación do orixinal derivou
nunha pregunta, ao saír dos seus beizos. Evitou
inserir a palabra bragas ao final da frase, obviando
o sen�do certo que esclarecería a introdución
daquel verso naquelas circunstancias. Non
agardou por unha resposta. Tampouco procurou
no rostro del un aceno de complicidade. Bastoulle
camiñar até a porta e agardar, sostendo o pomo, a
que aquel saíse defini�vamente. Despois,
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simplemente, preparouse para marchar. Mirou
pola fiestra e adiviñou unha brisa suave e fría de
outono nun ceo maiormente despexado. Zapato
baixo sobre peúgos até o xeonllo. Quitou a roupa
interior antes de colocar a minisaia. Porén, para a
parte superior escolleu un sostén sen aros nin
costuras, tan só un delicado encaixe formando
unha liña recta xusto por riba das mamilas, e unha
blusa entallada que lle definía a figura. Procurou
un abrigo longo, que abotoou até a altura da
cadeira, deixando unha prolongada franxa aberta
que incrementaba a apertura acorde cos seus
pasos. Apañou a úl�mas pertenzas antes de
encamiñarse cara ao exterior. Sen�a o aire fresco
rubindo pelas coxas, percu�ndo contra a vulva.
Pechaba os ollos moi amodo, recreándose no
contraste de temperatura entre a brisa e a súa pel,
que, sen chegar a ser molesto, ac�vaba as
terminacións nerviosas provocando unha
sensación que se atopaba a cabalo entre a dor e o
pracer. Reflexionaba se exis�ría algunha relación
entre aquela sensación de alivio por ter deixado
atrás a alguén que nada, ou case nada, soubera
aportar á súa vida, e algunha patoloxía
relacionada coa insensibilidade emocional.
Envolveu este úl�mo concepto como a ostra que
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rodea un grao de area con nácara, formando unha
perla entre as súas valvas. «A culpa». Dixo para si.
Revisou os termos da súa relación sen atopar
eivas. Todo fora definido, incluso as normas
consubstanciais a unha relación igualitaria.
Aquelas déranse por asumidas dende o momento
da primeira interacción. O incumprimento de
todas ou algunha daquelas normas, implicaba o
cese inmediato do contacto entre as partes.
Sen�use forte e a gusto consigo mesma. Deixou
que o vento circulase á mantenta entre as súas
pernas. Mordeu lixeiramente o beizo inferior. O
sol abriuse paso entre os edificios incidindo
directamente sobre o seu rostro. Colocou as
lentes escuras e sorriu. Viu unha mesa baleira na
terraza dunha cafetería. A luz de outono sobre o
metálico �xolle percibir unha inusitada calor.
Sentou e cruzou as pernas. Deixaba que un pé
abalase sobre o baleiro. Pechou os ollos por
debaixo das lentes e inclinou lixeiramente a
cabeza cara atrás, tentando aproveitar toda a
irradiación posible daquela atardecida. «Un té
con leite e un vaso de auga, por favor». Intuíu ao
camareiro ao seu carón. Escoitou o asubío das
solas de goma camiñando sobre o empedrado.
Imaxinou a que sería unha cea perfecta para
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aquela noite. Viuse camiñar pola cociña con
calce�ns grosos e a parte de abaixo dun pixama
dos que se din para homes. Apenas un par de
tomates sobre a táboa de cortar e un par de bólas
de mozzarella fresca. Imaxinouse par�do o queixo
coas mans, apreciando como as fibras estalaban
entre as xemas. Percibiu o fluído caer sobre o
prato e a textura da tona ao rozar o índice co
polgar. Sen�u o regreso das solas de goma e o
golpe seco da louza sobre a mesa. A cunca
irradiaba calor. Abriu un ollo para asegurarse de
que o té estaba dentro da auga e volveu ao seu
estado inicial. O branco da cociña volvíase
lixeiramente sepia pola calor da calefacción no
seu soño. Deleitouse co fluído desprendido da
polpa dos tomates dentro da boca, trala presión
dos dentes. Introduciu a man esquerda dentro do
pantalón do pixama. Iniciou o percorrido pola pel
da ingua, hipersensible, nun movemento circular
que a afastaba da vulva para premer a cadeira.
Subiu, entón, coas xemas polo costado até a base
dos peitos antes de introducir, doutra volta, un
novo bocado. Afondaba coa lingua no ventre do
queixo, perforándoo antes de zugar o seu zume.
«Oe, tes lume?». De�vose a ver como as imaxes
que lograra desenvolver, desaparecían aos



poucos. Abriu os ollos por tras das lentes e
agardou. «Digo, se tes lume?». Decepcionada, fixo
un aceno coa cabeza antes de despedirse cun
monosílabo. «Non». Volveu pechar os ollos, pero
xa era tarde. Todo o que imaxinara esvaecérase xa
como o fume entre a brisa. Con�nuaba a percibir
a presenza do descoñecido. Abriu os ollos
novamente. «Perdoa, coido que fun correcto.
Podías mostrar un pouco máis de educación».
Desconcertada tardou en reaccionar. Analizou ao
elemento comezando polos pés. En canto
percorreu toda a súa superficie, dirixiu a mirada
ao seu redor. Nonmoi lonxe, descubriu a dous dos
seus colegas sorrindo polo baixo. Volveu a mirada
ao rostro del. Descubriu que, no fondo daquela
mirada falsa e estúpida, tamén sorría. «Se temes
aos monosílabos, compra un chisqueiro». O
camareiro man�ñase no soarego, coa bandexa
entre as mans, observándoos cun sorriso velado
no rostro. «Como? Que me estás dicindo?». Ela
sacou a bolsa de té da cunca, espremeuna con
calma e depositouna nunha beira do prato.
Rompeu o sobre do azucre, verteuno sobre o
fluído, encartouno e colocouno ao carón do
sobre. Remexeu coa culler durante uns segundos
e volveu mirar para o descoñecido, que apenas
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era quen de manterse serio. «Pasas de min?» Ela
apañou a cunca pola asa, sosténdoa co índice e o
polgar da man esquerda, ao tempo que pasaba a
palma da dereita pola súa base, antes de deixar
que alí repousase defini�vamente. Achegou o
canto ao beizo inferior e soprou. Aínda estaba
demasiado quente. «Cres que podes pasar de
min, estúpida?». Volveu mirar para o seu
interlocutor. Mirou tamén para o camareiro que
sorría, desta vez, xa abertamente. Mirou por
úl�mo a cunca. «Vistes que aires?» O
descoñecido dirixiuse, desta volta, aos seus
colegas, que man�ñan a distancia. Ela mirou para
a cunca, afastouna un pouco e levantouse
devagar, tentando non derramar nin unha gota.
«E agora levántase!». Sen permi�r nin unha
palabra máis, nin unha soa expresión de desprezo
máis, espremeu a cunca sobre o rostro del,
levando a man esquerda á caluga do seu
adversario para asegurarse de que non conseguía
desembarazarse. Caeu de costas, en canto ela
deixou de exercer presión, levando as mans ao
rostro. «Non �ña nada máis que engadir. Xa dera
resposta á túa primeira pregunta e, non tendo
nada máis que solicitar de �, dei a conversa por
rematada». Pensou se pagar a conta antes de
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marchar. Ollou para o camareiro que a miraba
incrédulo. «Que pague el, que bebeu máis ca
min». Camiñou até o final da rúa sen mirar atrás.
Tentando non escoitar os berros daqueles que ían
socorrer ao descoñecido, que permanecía deitado
sobre a pedra da cidade vella. Lera nalgún lugar
sobre Eugènes e Mor�mers, se cadra os dous
extremos dun �o interminable, o que se dera en
chamar o ben e o mal. O ben, lonxe de ser unha
virtude, representaba aos Mor�mer como
submisos e pasivos. Ao tempo que os Eugènes
eran a praxe e o ins�nto. É posible que ela �vese
sido nalgún momento unha Mor�mer, pero
estaba disposta a deixar de selo. Sen decatarse,
camiñara á deriva cos pulsos en tensión e as mans
pechadas fortemente. O paso tan marcado como
as pulsacións, tremendamente frecuentes. Parou
de súpeto, como se descubrise algo diante dela
que merecese toda a súa atención. Tentou relaxar
os músculos. Tomou aire. Deu pasos curtos e
lentos e ollou ao seu redor. Das árbores da
alameda caían follas mortas. Abaladas polo vento,
desprazábanse varios metros, distanciándose do
punto de inserción que as unira á árbore. A
emancipación pode supor a morte, un non
retorno. Colleu unha delas, que aboiaba nas
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proximidades, e tralo contacto, percibiu como se a
propia suor servise para degradala, acelerando o
seu deterioro. Tapou aquela folla, envolvéndoa
coas mans, agardando que desaparecese disolta
entre os seus acedos. Fregou as mans unha contra
a outra, adaptando as formas enfrontadas. A
terceira pel entre as súas era un outro corpo co
que interactuar. Percibiu a súa silueta,
acomodouse entre as súas curvas, asimilando
cada depresión, enchendo cada oco, cada �sgoa
repleta de fluídos vitais. Nadou lentamente nas
fonduras escuras e quentes daquel corpo como se
non houbera máis de que alimentarse. Abriu,
entón, os ollos e ao descubrir as palmas, a folla
desaparecera xa, consumida pola fricción.
Quedou aínda un pouco mirando as mans baleiras
e entristeceuse polo que perdera. Volveuse
despois para as árbores case espidas e pensou na
primavera. Sen�u, de súpeto, un vento frío e
con�nuou a marcha.

A tarde escurecía os recunchos máis
inaccesibles da cidade. Cando se acenderon os
farois, os máis pequenos animais despoboaron as
esquinas que quedaran até aquel momento
ocultas, provocando unha desbandada que
amolaba aos transeúntes. Ela introduciuse nun
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soto do que saía música, calor e luz por igual. Tan
calorosa, escura e sensual que pensou en sacar a
roupa toda, pero decantouse só polo abrigo, que
colocou no gardarroupa da entrada. Un espazo
minúsculo repleto de perchas que ninguén
atendía dende había moitos anos. Sumou esa
peza de roupa á mul�tude de outras existente e
encamiñouse cara a barra. A cervexa chegou
canda a ela. O camareiro sorría ao tempo que a
observaba achegarse. Dous bicos despois, colleu
dirección a unha das mesas libres en fronte do
escenario, onde un �po ensimesmado no seu
instrumento, resgaba as cordas dunha vella
Fender emprestada polo propio local. «I said night
�me is the right �me, to be with the one you love.
You know when night come baby, God know,
you’re so far away». Tocaba envolvendo co seu
corpo a guitarra e obviando por completo o
micrófono que permanecía a dúas cabezas de
distancia da súa. Ela deu un grolo prolongado á
súa cervexa, para despois inclinarse sobre a mesa,
percibindo a friaxe da madeira sobre a suor que o
seu corpo comezara a exsudar ao descender as
escaleiras do soto. Desabotoou os primeiros
botóns da blusa e fregou os seu corpo húmido
contra a superficie horizontal até que toda ela
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quedou igualmente mollada. Boca abaixo,
inclinada sobre a mesa, fixo descender unha
extremidade até a vulva que suaba do mesmo
xeito que o facía o resto do corpo. O músico
con�nuaba coa peza, completamente ausente.
Algún dos presentes, que ocupaba as posicións
próximas á da rapaza, comezou a asubiar
convulsivamente, como resposta aos
movementos dela. Incorporouse e deu un
segundo grolo longo, depositando despois a
botella sobre a mesa. Sentou. Vía a súa imaxe
reflec�da na brillante madeira escurecida polo
verniz. «Esta botella e mais eu conformamos un
único corpo. Ninguén se atrevería a beber dela
sen contar co seu beneplácito. Ninguén ousaría
levala de aquí até que o seu con�do fose
baleirado por completo e a súa vida ex�nta, en
consecuencia. Eu non sonmenos que esta botella.
Que calquera outra botella». «Vamos, nena,
móvete un pouco máis para nós. Anímanos a
noite». Interromperon os seus pensamentos.
«Veño de definir as fronteiras domeu corpo. Veño
de marcar a liña que nunca ninguén deberá
sobrepasar. Esta botella e máis eu formamos
parte dun mesmo corpo. Nunca se che ocorrería
beber dela sen o meu consen�mento». Xulgada
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por unhas desinhibiciónsmal recibidas, os asubíos
fixéronse máis insistentes e numerosos. Avanzou
para buscar refuxio ao carón da barra. Movíase
con seguridade, despois daquel finxido arrebato
e�lico. Buscaba provocar algunha resposta
violenta, como o adolescente que procura
descargar a frustración con algún peón incauto.
«Faiche unha bulla sen rancor?». Diría, de
atoparse noutro contexto. Esas ganas de
desafogar que o mundo proporciona. Falar do
mundo como ese contexto que a circunda. Falar
do mundo como quen se refire a unha opresión
no peito, á indefensión fronte ás inxus�zas. O
mundo como estado de ánimo permanente e
inevitable. «Son apenas as dez da noite!».
Exclamou o camareiro sorrindo. Aquilo debía
consideralo como unha sentenza cargada de
significado. Ela non cría no mundo sen mostrarse,
sen decantarse por algunha opción. Nunca se lle
ocorrería abrazar todas as opcións, aferraríase a
unha soa, incluso sendo consciente de ser esta a
errada. Tomar par�do polo seu propio corpo non
revelaba máis que un comezo. O que viría despois
debería facer que tremesen os alicerces do
mundo que lle tocara descubrir. Aínda eran as dez
da noite? Podería terlle retrucado. Ela, que sen�a
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ter chegado tarde a cada batalla. As dez da noite
serían, por sempre, demasiado tarde. «Sabes
unha cousa?» Dixo. E sen agardar a resposta del
con�nuou. «Gustaríame tanto patear a cabeza de
todos eses que están aí». El finxiu que sorría. Ela
foinos sinalando, un a un, co dedo índice. «Atraer
a súa atención. Conseguir ser o único que ansíen
nas súas vidas e golpealos repe�das veces,
percibindo como asumen a súa perdición, como
asumen a derrota de terme a cada intre máis
lonxe das súas vidas en decadencia». El deixou de
finxir. Centrouse en sacar brillo aos vasos. Ela non
miraba o seu aceno silencioso, reprobatorio.
«Semella que odias aos homes». Murmurou sen
desviar a vista da louza que estaba a repasar. Ela
virouse cara a el. Viuno feble, indefenso, tan dono
de si mesmo como da razón que o soportaba.
«Non odio aos homes. Non creo que puidese
odiar aínda que o procurase». Sorriu durante un
instante. «Ás veces condenso toda a xus�za,
despois de séculos de opresión, nun único
momento. Tal concentración é a que me fai
estoupar, saltar como un resorte, volvéndome
irreverente. Non odio eses homes. Pouco
importan eles ou outros, ou mesmo ningún.
Trátase do que representan. Non pateo as súas
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cabezas, pateo a forma de ver e construír o
mundo que nos rodea». Agardou a que el
levantase a cabeza para mirala. Pero aquel simple
movemento, aquel xesto de complicidade non se
produciu. Ela encamiñouse cara a saída,
despedíndose apenas cunha palabra. Recolleu o
seu abrigo e colocándoo comezou o ascenso cara
ao exterior. O frío pousouse na súa pel húmida.
Apertou contra si o abrigo insuficiente. Sen�a a
calor das persoas que pasaban nunha e noutra
dirección. Agradeceu aquel ínfimo contacto.
De�vose ao carón dunha saída de fumes dunha
pastelería. Os úl�mos clientes sorrían ao redor
dunha cunca quente. Entrou e aproximouse á
barra. «Podo pedir un chocolate quente? Algo
rápido». O camareiro dubidou antes de asen�r
coa cabeza. Sentou nunha mesa e agardou a que
viñeran coa súa cunca. Aferrouse a ela con ambas
mans. «Grazas, precisaba algo así». El re�rouse e
con�nuou limpando as conducións de aceiro
inoxidable. O seu reflexo deturpado sobre aquel
material, era un signo inequívoco de que a
superficie estaba limpa. Escoitaba as conversas
dos outros clientes. Viviu aquel momento cunha
grande impresión de normalidade. Aquel estado
das cousas nas que o conflito non se apreciaba,
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pareceulle un instante para recordar. Tentou
memorizar os rostros, a posición de cada un, as
cores e outros pequenos ma�ces do local.
De�vose incluso na intensidade da luz e nas
sombras que os obxectos proxectaban. O líquido
denso penetraba na boca e descendía
transmi�ndo a súa calor. Desprendíase do frío a
medida que aquel descendía até o estómago.
Xogou a desprazalo coa lingua no interior da
cavidade bucal. Levouno até o veo do padal, ao
tempo que sen�a como se desprazaba polos
laterais, ocupando o espazo por debaixo do
músculo. Despregaba a súa esencia aomesturarse
coa saliva. Pechou os ollos e pensou en todos os
sabores coñecidos aos que lle lembraba aquel
chocolate. Remexía o fluído na boca sen chegar a
tragalo. «Desculpa, temos que pechar». Alzou a
vista cos ollos aínda sen abrir. «Pechamos». O
chocolate abrollou polas comisuras pechadas,
desprendéndose un finísimo regueiro que
descendía até o queixo. «Perdoa». Sen�u unha
man sobre o ombreiro e abriu os ollos. Tragou e,
alzándose, apañou un pano de mesa. Limpouse
exclamando. «Estaba moi rico, grazas!». Saíu ás
carreiras. Abordou a estrada camiñando polo
extremo lonxitudinal da beirarrúa. Tentaba



manter o equilibrio para non caer sobre o asfalto.
«Eh, Canto tempo!». Un coche pasou ao seu
carón. A fiestra do copiloto baixou, pero �vo que
agacharse para poder ver quen guiaba.
Recoñeceuno e devolveulle o saúdo cun sorriso.
«Vou de camiño a unha festa. Por que non ves?».
«Onde?». Dixo apoiándose na porta. «Na casa
duns amigos. Veñen de estrear piso. Realmente
non é unha festa. É máis unha reunión de
amizades, pero aceptan outra xente. Vai ser algo
sinxelo. Pe�scar algo diante dunhas copas de viño.
Xa sabes». Subiu ao coche e este arrancou
amodo. Apoiou a cabeza no asento, mirando para
o exterior ao tempo que el falaba de cousas
irrelevantes. Repe�ndo unha e outra vez os
problemas coa súa úl�ma parella e o di�cil que
fora a ruptura. Ela tentou non quedar durmida
durante o traxecto. Chegaron a un bloque de
edificios an�go, moi semellante aos predios
con�guos. «Buscaban algo para remodelar. A
ambos encántalles a restauración». Subiron por
unhas escaleiras estreitas e escuras. «Teñen en
proxecto a colocación do ascensor. A verdade é
que o piso ten moitas posibilidades». El sen�u a
necesidade de escusarse polo estado do edificio.
«Son xente guai. Vanche gustar». Abrazouse ao
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home que lle abriu a porta e presentouna coa
mesma efusión. Enumeraron os nomes dos
presentes, ao tempo que lle ofrecían algo de
comer. Pequenos canapés con dis�ntos patés,
queixos e marmeladas. O piso era dunha parella
que comezaba a súa vida xuntos. Carne de
ximnasio que viña de pasar a crise dos corenta.
Sorríanlle constantemente, dando por suposto
que era a parella do seu amigo. Tardou en sen�rse
cómoda, en par�cipar das conversas. Arrincou a
falar aclarando que só era a acompañante do seu
colega. Que coincidiran por casualidade. Que se
coñeceran había anos, na facultade e que dende
aquela man�veran contactos periódicos,
poboados de longas ausencias. As botellas de viño
corrían de man en man. Cada un servíndose a
can�dade que consideraba oportuna. Non había
presións. Só risos e conversa trivial. A medida que
avanzaba a noite, a sala foise baleirando.
Quedaban só algúns resistentes que pretendían
dar conta das úl�mas botellas. A conversa
trasladouse aos sofás, ao tempo que minguaba a
intensidade. Ela asis�a á conversa emocionada
dos anfitrións, que lle explicaban os cambios que
�ñan programados para a vivenda. Ao seu carón,
no sofá, o seu amigo durmía apoiando a cabeza no
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seu ombreiro. Non sabería precisar se foi despois
da lousa para o chan da cociña ou do azulexo do
baño, cando perdeu a consciencia de si mesma,
pero espertou ás escuras, na mesma sala de estar
onde ficara durmida e coa cabeza do seu amigo
aínda apoiada sobre o ombreiro. Tentando non
espertalo, procurou desembarazarse del.
Deixouno caer pesadamente sobre o brazo do
sofá e comezou a pasear pola vivenda na procura
do baño. Abriu unha primeira porta e viu unha
an�ga despensa completamente baleira. Guiouse,
entón, pola luz que asomaba por debaixo dunha
porta. Pousou a man sobre o pomo e abriu aos
poucos. Asomou a cabeza para ver como os
anfitrións se acariñaban mutuamente espidos
sobre o leito. Descubriuse observada e
desculpouse coa intención de re�rarse. Ambos
sorrían con absoluta naturalidade. «Non tes por
que marchar, se non queres». Ela dubidou un
instante. Volveuse, por se o seu amigo espertara.
Mirou para os anfitrións que permanecían
inmóbiles agardando por unha resposta. Avanzou
con pasos curtos e lentos, até depositar unhaman
sobre o ombreiro do máis próximo, que se deixou
acariñar. Colocou un xeonllo sobre a cama e
ambos afastáronse un pouco para facerlle un
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espazo. Ela inspeccionaba cada curva da súa
silueta como se nunca antes �vese visto algo
semellante. De�ñase nos ma�ces da pel, nas
diferentes formas, pousando a xema naqueles
lugares máis sensibles, agardando unha resposta.
Eles, pola súa parte, deixábanse facer, sen
provocar ningún acontecemento. Despoxouse da
roupa e colocouse entre ambos. Intercalaba os
bicos coas caricias, aló onde a vontade
demandaba. A pasividade inicial dos seus
anfitrións volveuse, co tempo, un
acompañamento harmónico, como quen aboia no
aire pendendo só da forza da brisa. Sen un des�no
predeterminado, os corpos flutuaban sobre o
leito. Apenas un murmurio, moi perto do ouvido.
Apenas unha forma intuíndose sobre os xenitais,
as mamilas, as coxas. A suor do pescozo que
recibía o alento dun compañeiro era suficiente
para estremecer un corpo, baixo a pulsión de
todas as terminacións nerviosas actuando a un
tempo. Exploraron todas as opcións que a tona do
corpo ofrecía antes de ficar exhaustos, tendidos
nun único abrazo.

Espertou á mañá seguinte, tapada cunha saba
branca suave e aínda coa quentura dos corpos
daquela ausentes. Levantouse e mirou ao seu
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redor na procura das súas prendas. No seu lugar,
tendido sobre o leito, atopou unha bata de
algodón, branca como as sabas. Avanzou polo
andar acariñando o tecido que a envolvía. Seguiu
o rumor das voces que a levaron á cociña.
Abrazada atopou á parella que se arremuiñaba ao
redor dun opulento almorzo. «Bos días».
Volvéndose cara a ela, ambos responderon a un
tempo, acompañando o saúdo dun sorriso.
«Senta e almorza con nós». Ela avanzou até a
mesa e, �midamente, colleu unha torrada, que
levou á boca mordendo tan só unha esquina.
«Agardamos que durmiras ben». Ela sorriu e
pechou os ollos antes de contestar. «Si. Moi ben».
O énfase daquela afirmación aledou á parella.
«Onte non fixemos…». De�vose antes de acabar a
frase. Eles miraron o un para o outro
desconcertados. «Onte fixemos de todo».
Devolvéronse unha mirada cómplice. «Re�rome a
que non…». Fixo outra pausa, agardando que
comprenderan o sen�do da frase. «Onte non te
penetramos por todos os teus buracos? Re�reste
a iso?». Ela afundiu a mirada no prato das
torradas. Ambos evitaron rir, pero un ton irónico
xurdiu de súpeto. «Fixemos o que demandaban as
circunstancias. Deixámonos levar e iso foi
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suficiente para colmar as nosas ansias. Ti
botaches algo en falta?» Un fragmento de torrada
de�vose na gorxa e unha tose inesperada
irrompeu na estancia. Ela movía a man dereita
acenando unha nega�va, ao tempo que tentaba
recuperar o alento. «Non. As miñas ansias
quedaron absolutamente colmadas, pódovolo
asegurar. Se cadra, é que non estou afeita a...».
Comezou a expulsar o aire pola boca moi amodo,
procurando a expresión correcta. «As miñas
parellas anteriores sempre..., digamos que o
centro era...». Eles buscaron aliviar a tensión. «O
único centro es � mesma, e como tal, deberas
definir o camiño a seguir en cada momento. As
vías posibles son moitas e diversas, cómpre
deixarse levar». Olláronse entre si de forma
alterna. «Escoller á persoa ou persoas que
compartan esa forma de ver as cousas, tamén
axuda». Apuntou, finalmente, un deles. Ela
sentou máis tranquila, observando con
detemento todos os elementos que compuñan
aquel almorzo. Lograron recuperar o ton afable da
noite anterior. As trivialidades, fundamentais
naquel momento, fixéronse donas da estancia,
para dar paso a pequenas in�midades
intranscendentes que os achegaron aínda máis. A
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hora da despedida foi fluída como a conversa da
noite anterior, así como aquela do almorzo. Os
tres sorrían e comentaban aspectos da casa ao
tempo que se ían distanciando, ela polas
escaleiras e eles, os dous, na porta, demostrando
o seu magnífico talante. O sol incidía oblicuo
aportando ás fachadas dos predios un ton
caracterís�co. Facíase agradable, malia a friaxe,
pasear naqueles lugares onde a luz dominaba as
superficies. Deixábase levar pola inercia. Escollía
aquelas rúas que lle resultaban máis agradables,
aínda que non a levasen directamente ao seu
des�no. Sorprendeuse ao escoitar o son do
teléfono que levaba no bolso. Parou de
inmediato, así que soubo que era simplemente
unha mensaxe. Demorou aínda un pouco en
reaccionar. Amargáballe ter que volver á vida real
e rachar amaxia daquel instante. Colleu o aparello
e veu o indicador da mensaxe na marxe superior
esquerda da pantalla. De�vose un momento,
ilusionándose coa idea de que fose dos seus
novos amigos, aos que acababa de deixar había
ben pouco. Leu. «Déboche unha desculpa. Onte
quedei durmido. Cando espertei, no medio da
noite, xa non estabas e funme. Gustaríame que
nos volvéramos ver. Dende a ruptura coa miña ex
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non me sen�a con forzas para saír, pero despois
de verte onte, pensei que, se cadra, era hora de
superar o pasado e de darme unha oportunidade.
Apetéceche que nos vexamos esta noite?».
Quedou paralizada, con ganas de dicirlle que ela
non era a súa oportunidade, que non era a
oportunidade de ninguén. De chegar a ser unha
oportunidade, seríaa de si mesma. Tampouco era
unha menciña coa que curar os males provocados
pola súa ruptura. Volveu meter o móbil no bolso e
con�nuou o camiño. Avanzaba con pasos longos,
desexando chegar e afastar a friaxe da mañá do
seu corpo aterecido. Introduciuse no portal e
agardou polo ascensor. O traxecto �xoselle longo.
Na casa prendeu a calefacción e preparou a
bañeira para meterse nela en canto acadase o
nivel de auga necesario. Volveu á sala, onde
deixara as súas cousas. Colleu o teléfono e volveu
ler a mensaxe. Tentou escribir algunha cousa,
pero, despois duns segundos de dúbida, borrou o
que levaba escrito e quedou pensando.
Finalmente escribiu. «Bo día. Non te preocupes,
es�ven ben. Foi un serán moi agradable. Os teus
amigos son estupendos. Grazas por terme
convidado. En canto ao de quedar. Coido que non
é un bomomento. Ti tes moito no que pensar e eu
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coido que tamén teño que reflexionar sobre a
miña vida. Mellor, deixámolo para máis adiante».
Obviou os detalles da noite pesada que,
presupuña, podíano incomodar. Prefería que
foran outros os que lle falasen do tema, se é que o
consideraban relevante. Tampouco se sen�a na
obriga de dar explicacións. Depositou o aparello
sobre a mesa da sala e encamiñouse ao baño.
Percibiu o contraste de temperatura entre as súas
pernas xeadas e a quentura da auga na bañeira.
Foise introducindo aos poucos até somerxerse por
completo. Aproveitando o quietude e a calma do
momento, centrouse en recordar o encontro da
noite anterior. Os cheiros fixéronse recorrentes,
levándoa de novo a aquela habitación. Os roces
agarimosos das xemas sobre a pel, fixeron que un
calafrío se apoderase do seu corpo. A pel, sempre
suave, contra a súa. O alento deles, rozando lene
as partes máis sensibles da súa fisionomía. A
lingua, colmada de fluídos, lubricando a vulva,
bicando os labios superiores e inferiores, coa
presión xusta, a intensidade adecuada, mantendo
a tensión precisa para facela desexar máis, pero
aproximándoa ao clímax, que estouraba nunha
pulsión indómita, manifestándose en todo o
corpo mediante espasmos incontrolados e
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pracenteiros. Percorreu o corpo coas xemas
novamente, por debaixo da auga. Pechou os ollos.
A calma absoluta xunto coa auga morna que a
asolagaba, fixo que se deixase ir, adormecida,
somerxéndose cada vez máis. Sen�a as pulsacións
cun ritmo lento, o aire entrando nos pulmóns moi
de vagar, até que deixou de entrar, e a sensación
de afogamento volveuna en si. O cabelo aboiaba
na superficie da auga, mentres ela permanecía
completamente cuberta. Cun movemento
ins�n�vo incorporouse e comezou a respirar
novamente. Desta vez co ritmo cardíaco
acelerado e os pulmóns esixindo todo o aire que
lle faltara durante uns segundos. Cubriuse coa
toalla e saíu procurando algo de roupa limpa.
Despois de pensar durante uns instantes, parada
diante do armario, decantouse polo pixama que
repousaba sobre a cama. Tombouse, logo, no sofá
e acendeu o televisor, deténdose na grella
televisiva para escoller algo acorde co seu estado
de ánimo.

Coa chegada da tarde, a luz minguante que
entraba pola fiestra, chamou a súa atención.
Ves�use axiña e saíu. O sol aínda lle quentaba os
pantalóns vaqueiros, cando parou diante da
carteleira dun cine. Era unha tarde estupenda
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para perderse entre as vibracións do son nunha
sala escura sobre butacas extragrandes. Pensou
entón nas oito horas que lle esperarían ao día
seguinte nunha estreita e rexa cadeira de oficina,
pasando papeis dun a outro montón. Sorriu e
pensou que merecía unha hora e media de asento
confortable. Entrou e acomodouse, coa cabeza
apoiada no respaldo, sen�ndo a quentura do aire
acondicionado e o mol do tecido sinté�co do
asento. Non puido evitar preguntarse cantas
veces ao ano limparían aquela tapicería. O sabor
dos primeiros doces impediu que marchase de alí,
atemorizada pola innumerable can�dade de
ácaros que aqueles asentos podían estar
transferindo á súa roupa. As súas tempas
recibiron o impacto do son amplificado do
comezo do filme e quedou inmóbil agardando a
sorpresa inicial, caracterís�ca de calquera película
de espionaxe. Esperaba con ansiedade as escenas
de acción, onde o volume da música se eleva
considerablemente, e con ela as vibracións que os
altofalantes transmiten á estrutura do cine.
Chegado o momento, ela �rou dos pantalóns cara
a arriba, apertándoos nas coxas e pousou
delicadamente o cu no asento, para que aquel
tremor incidise sobre a pel constrinxida da vulva.
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Pechaba os ollos e imaxinaba a escena segundo
ela quería que fose. En ocasións, perdía parte da
trama, pero, nese �po de películas, era algo que
podía soportar. Pouco máis do que un murmurio
puido ser percibido na sala cando o heroe,
despois de levar infinidade de golpes por parte
dunha facción radical de calquera país pronto
para ser invadido, na vida real, por forzas
imperialistas internacionais, conseguiu a arma
que o liberaría dos seus raptores, provocando
unha sensación de alivio no subconsciente de
todos os presentes e a calma despois da
estridencia musical das escenas máis movidas.
Semellante á tranquilidade propia dos momentos
posteriores ao clímax. Á saída, a noite fixérase
dona das rúas. A luz dos escaparates
proporcionaba xa unha imaxe natalicia. Camiñou
de volta a casa, moi devagar. Co paso canso de
quen vén de pasar un tempo botando unha
soneca. Cos ollos a medio abrir case non se
decatou da presenza dunha persoa que camiñaba
en sen�do contrario, tropezando co seu ombreiro
ao pasar. Volveuse para pedir desculpas,
consciente de que o seu estado podía ter sido o
culpable daquela colisión. Alí viu un rapaz que lle
resultaba familiar. Observou naquel momento,



unha marca circular no rostro e a pel irritada que
lle marcaba as faccións. Recoñeceuno ao instante.
Mirando novamente á fronte, cambiou o ritmo,
aumentando a velocidade. Tras a primeira viraxe
e, por tanto, cambio de rúa, ollou para atrás. Aló
estaban os dous, camiñando un detrás da outra.
Con�nuou camiñando, a cada intre máis rápido.
Pero el seguía alí, achegándose. Un coche que saía
dun garaxe de�vo a súa carreira. No interior, un
octoxenario pediu desculpas por irromper daquel
xeito na beirarrúa. Ela deixouno pasar. No
momento no que o vehículo a�nxía a circulación
na estrada, sen�u como unha man a agarraba
fortemente do antebrazo. «Aquí estás!».
Empurrouna cara a porta do garaxe, onde baixaba
a unha velocidade uniforme a porta metálica. No
interior, e tras pecharse aquela, non se escoitaba
ningún ruído que, por outra banda, se vería
amplificado pola estanquidade dos espazos. «E
agora que, eh? Agora que?». Ela tentou soltarse,
afastando ao agresor co impulso do brazo que
aínda �ña libre. Os intentos infrutuosos para
liberarse non facían máis que aumentar a ira do
asaltante que rematou por lanzar unha puñada
contra o seu rostro. Volveuna manter presa,
facendo que ela se man�vese en pé. «Mírame!
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Mira como teño a cara!». Man�ñaa agarrada
polos ombreiros, obrigándolle a observar o seu
rostro magoado. Paralizada pola brutalidade coa
que estaba sendo re�da, era incapaz de abrir os
ollos paramiralo de fronte. «E agora que vou facer
con�go? Que queres que faga con�go agora?». Os
sons non saían da súa gorxa. As bágoas
acumulábanse por debaixo das pálpebras sen
poder saír. El levou unha man ao pantalón dela e
desabotoouno con violencia. «Polo menos sacar
algo en limpo de todo isto». No descenso, o tecido
vaqueiro, xunto co da roupa interior, facían
presión sobre a carne ao tempo que lle impedían
mover as pernas con normalidade. Houbo unha
pausa. Sen�u a fibela metálica do cinto del
percu�r nun golpe seco contra o chan. Virouna
contra a parede. Cun cóbado na caluga,
permanecía co rostro premido contra a parede,
sen poder apenas respirar. Os dedos del premian
a vulva seca na procura da abertura. Os dedos
facían forza desgarrando a pel dos labios.
Obrigouna a inclinarse e ofrecerlle o cu para non
ter que baixarlle completamente os vaqueiros. A
presión áspera e lacerante do membro del
abríndose camiño obrigouna a obedecer. Ela
cravaba as unllas extraendo porcións de pintura
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das paredes. Os berros, afogados pola dor,
mesturábanse hermé�cos cos golpes da fibela del
contra o chan despois de cada sacudida. O seu
corpo era dor. Non había nin un só fragmento da
súa existencia que non es�vese colmado pola dor.
Caeu de xeonllos trala exaculación. Ficou inmóbil,
coas mans fincadas no chan para non seguir
caendo. Escoitou como a porta se abría e se
pechaba. Agardou aínda un pouco, para recuperar
os azos. Volveu sen�r o renxer da engrenaxe que
franqueaba o acceso. As luces dun coche
ilumináronlle o rostro e un berro de muller
indicoulle que el xa non estaba alí.

Apenas entendeu as indicacións da enfermeira
na ambulancia. Apenas foi quen de atender á
medico durante o exame, á policía que inquiría
sobre os par�culares da agresión. Apenas puido
facer unha descrición do atacante e asinar os
documentos que iniciarían a súa procura e
detención. Cando se lle solicitou o número dalgún
achegado, pensouno de�damente, enumerando
as par�cularidades do seu carácter que a súa
familia desaprobaba. «Teño na memoria do móbil
o número da compañía de taxis». Sen�a como se
todo o que ela era comezase a poñerse en
cues�ón. A indumentaria, o modo de
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interaccionar, a lixeireza coa que trataba os temas
morais, o pouco gusto polas normas e a
autoridade, todo aquilo co que nutrira o seu
discurso persoal caía agora sobre ela como as
ruínas dun vello edificio.

«Xamais volverei empregar palabras
indoloras». Entendía que Angélica Liddell falaba
polas dúas días despois, cando o cansazo facía
que o libro lle caese das mans. «Levo días sen
lograr durmir. Paso o día entre o sofá e a cama».
Escribía aos seus recentemente adquiridos
amigos. Eles animábana a saír, a procurar certa
normalidade recuperando a vida que �vera antes
do sucedido. Convidábana a visitalos. U�lizaban
para iso, as máis variadas estrataxemas.
Mostrábanlle imaxes dos viños selectos que
adquirían, dos máis ricos doces, das viandas máis
elaboradas e prome�anlle ter de todo para cando
fora. Ela escudábase nunha suposta recuperación
�sica que xa case non era máis que unha mala
lembranza. «Se cadra, non debería contarche isto.
Aínda que posiblemente xa o teñas visto. En
internet circula un vídeo teu nun bar, facendo
unha especie de striptease. Os media están a
crear debate ao redor del». Produciuse unha
pausa na escrita e ela tamén gardou silencio.
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Imaxinaba o �po de comentarios xurdidos despois
de que o vídeo se fixera público. Agardaba outros
alén do xuízo oficial, falara xa diso coa avogada do
seu caso. Non estaba preparada para ser
recoñecida polos seus detractores, nin tan
sequera para ser o rostro visible dun movemento
en defensa do conxunto das mulleres, que
comezaba a xestarse. Se cadra noutras
circunstancias, se cadra se �vese pasado máis
tempo. Se cadra, esas dúbidas non respondían
máis que ao medo de afrontar a vida novamente.
As periódicas chamadas que recibía da súa casa
natal e que se negaba a contestar, non axudaban a
recuperar os azos. Anos atrás rompera co seu
pasado. Máis alá do que unha liorta entre unha
adolescente e os seus proxenitores, aquela
ruptura fora un manifesto revolucionario, un acto
de desobediencia que a liberaba do xugo da
tradición, o bo senso e a paz social, para buscar un
cambio necesario, a verdadeira liberdade coa que
poder expresarse espremendo as súas
potencialidades en todos os ámbitos, incluso no
sexual, aquel que tanto alarmaba a unha
proxenitora inmersa no papel de nai abnegada e
custodia da moral e as boas formas no seo
familiar. Dende aquel momento, o contacto fora
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mínimo, apenas algunha chamada e algún
eventual presente nos días previos a algunha festa
sinalada. Os infrutuosos intentos para unha
reconciliación, que tamén os houbera, non fixeran
máis que reafirmar ás partes nas súas posturas.
Víase incapaz de soportar calquera �po de
achegamento, até o punto de temer pola súa
integridade �sica. O seu ánimo non mellorara
dende o suceso e non foran poucas as ocasións
nas que pensara en por fin a aquel sufrimento
polos medios que es�vesen ao seu alcance. Neses
momentos, nin as palabras de Liddell, coa súa
vinganza que incluía o incesto, podían sufocar as
ansias de acabar coa súa vida. «Coñecedes as
esta�s�cas de mortes por accidentes
domés�cos?». Escribiu. Pero no texto era di�cil
captar as modulacións da voz ao ironizar sobre
cues�óns que comunmente se consideran
relevantes. Así que os receptores daquela
mensaxe víronse na obriga de irromper na
in�midade do seu fogar para esclarecer aquela
cues�ón. En menos de media hora, a súa porta
era golpeada con insistencia por dúas mans
pertencentes a dous homes lanzais próximos ao
que se deu en chamar mediana idade. Con
demostracións palpables de desconcerto, abriu a
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porta. «Que pasa!». Non puido evitar sorrir ao ver
aqueles dous homes baixo o soarego, impedidos
de entrar a un tempo pola súa desmesurada
musculatura. Abrazounos naquel mesmo lugar,
incluso cando aínda partes da súa fisionomía
agardaban fóra da vivenda. Accederon e, mentres
un inspeccionaba á súa amiga procurando algún
indicio de autolesión, o outro percorría a casa
asegurándose de que todos os elementos
potencialmente perigosos es�vesen en perfecto
estado de funcionamento. «Oe, e a instalación de
gas?». «Aquí non hai gas, é todo eléctrico».
Volveu onda eles e fundíronse nun segundo
abrazo. Despois dun tempo de charla, os tres
sentados no mesmo sofá, alguén propuxo saír.
«Pero saír de verdade. Fóra. Lonxe desta cidade.
Un si�o onde ninguén saiba de nós, onde nada
nos traia recordos ou que nos lembre só cousas
fermosas». Divagaron durante un bo anaco,
soñaron con lugares que só exis�an na súa
imaxinación, até que alguén mencionou un lugar,
unha cidade con río e con mar, con terrazas nas
que ver o tempo pasar e un pouco mellor clima.
Os tres asen�ron a un tempo. Acompañárona á
ducha, para asegurarse de que nada a facía
volverse atrás. Cando es�veron certos de que
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nada minaría a súa vontade de fuxir, foron
prepararlle unha pequena maleta. «Só co
estritamente necesario». O coche agardaba. Ela,
de copiloto, estendeu as pernas en alto, até que
os pés tocaron o vidro, e caeu rendida nun
profundo e reparador sono, o primeiro en moitos
días. Era noite cando estacionaron na porta do
hotel. Ela espertou en canto se de�vo o vehículo.
Entraron e na recepción recibiunas unha muller
cun sorriso. Unha habitación tripla con cama de
matrimonio e unha supletoria, anunciou a
recepcionista. «A supletoria é para o que se porte
mal». Anunciou un deles. No cuarto, acomodaron
as cousas e visitaron por quendas o cuarto de
baño. Baixaron logo para buscar un si�o onde
cear. Sentaron nunha terraza ao carón do río. As
luces da outra beira animaban a camiñar sobre as
augas, pero aquilo foi só a inicia�va dalgún deles
levado polo entusiasmo e cegado pola beleza do
que estaba a contemplar. Pediron máis viño que
comida e, mentres agardaban, un anunciou.
«Hoxe, neste momento, se alguén me dixese que
pedise un desexo, diríalle que os teño todos
cumpridos». Os outros dous, rindo a gargalladas,
solicitaron ao camareiro que se dese présa co
viño. Nese momento soou un teléfono. Ela ollou



para o seu bolso. O mundo de�vose naquel
instante. «Con gusto desfaríame del». Miráronse.
«Tirémolo. Eu que sei, ao río». Dixo un. «Ao río
non, que contamina. Coido que bastará con que o
apagues». Dixo o terceiro. Ela recolleu o bolso do
chan, onde o depositara antes de sentar, apañou o
móbil do interior e apagouno sen mirar sequera
de quen era a chamada. Houbo un silencio, que
foi aproveitado para escoitar a rúa e ver as
estrelas. O viño rompeu o silencio. O son das
copas no aire deu paso ao comezo da noite para
eles.

O regreso foi como unha sorte de reencontro.
Estacionaron na porta do edificio e agardaron un
pouco pensando en se era boa idea deixala aló,
soa, asumindo os perigos potenciais que supoñen
as instalacións domés�cas. Subiron despois duns
minutos, arrepen�dos por tela deixado soa.
Atoparon a porta do apartamento aberta. Ela, no
recibidor, sos�ña o teléfono entre as mans. Pálida,
era incapaz de reaccionar. Achegáronse a ela.
Mirounos sen poder despoxarse da cara de
asombro. «Vouno ter que indemnizar polo do
incidente na cafetería». Recollérona entre os seus
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brazos e man�véronse así uns minutos. Despois,
un aceno entre eles definiu o seguinte paso.
Camiñaron até o coche, mentres se recollía o
imprescindible para pasar uns días fóra da casa. O
piso deles aínda gardaba a esencia da noite na
que se coñeceran. Tombouse no sofá e
recordounos relatando minuciosamente cada
amaño, cada modificación que pensaran para o
piso. Pechou os ollos, finxindo que durmía, para
non ter que falar. Despois dun tempo naquela
posición quedou durmida. Ao seu redor, todo se
preparaba para a súa estancia. Unha habitación
propia, un espazo no baño, pantuflas novas,
toallas e outros adminículos de aseo, papeleira
hixiénica, un andel baleiro na biblioteca e té.
Espertou co cheiro dunha cunca quente de té na
mesa da sala. «Antes de que digas nada e mentres
bebes o té, queremos propoñerche unha cousa».
Ela sentou no sofá. Eles achegaron as cadeiras á
mesa que se interpuña entre ela e os seus
anfitrións. Ofrecéronlle a cunca que aceptou
levándoa de inmediato aos beizos. «Somos
conscientes de que non temos toda a
información, de que non coñecemos os
par�culares do caso, nin o que vai acontecer se
existen dúas causas abertas. Pero, para solucionar
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o que parece máis inmediato, pensamos que
podías mudarte con nós». Ela fixo o ademán de
intervir. Eles impedíronllo. «Por favor, déixanos
rematar. En primeiro lugar porque nos apetece
que esteas aquí, e, en segundo lugar, porque
aforrarías o teu aluguer e con ese diñeiro poderías
pagar a indemnización a ese �o». Fixeron unha
pausa. «Imaxina que te ves na obriga de pedir un
crédito». Houbo un silencio. Eles mirábana
esperando unha resposta. «Sei que son cues�óns
moi prác�cas e que, se cadra, neste momento
bastaría cun té e algo de conversa irrelevante,
pero o mo�vo fundamental da nosa intervención
é que nos encantaría que es�veses aquí. Terías
unha habitación propia. Sería un espazo
completamente independente. Poderías facer a
túa vida sen ter que dar explicacións». Explicaba
un. «Por deus, non somos os teus pais!». Dixo o
segundo. «Pero, non me coñecedes de nada. Non
sabedes se acabarei asasinándovos mentres
durmides». Sorriu. «Estamos dispostos a correr
ese risco».

Hai mudanzas que se asumen con tal
naturalidade, que semellan un �o con�nuo, como
se nada �vese acontecido, e as novas ru�nas son
só outra perspec�va dunha mesma vida. As noites
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de conversas interminables, convertéronse nunha
parte fundamental para asimilación dos cambios.
A incorporación ao traballo, despois de superar o
medo á reacción dos seus xefes e compañeiros,
serviu para considerar o acontecido só unha
pausa na súa existencia, un baleiro. As pequenas
cousas man�ñana na realidade. Facer as compras
diarias, algo de exercicio, algunha que outra copa
nos bares de sempre, uníana ao mundo do que
fuxía en canto se atopaba cos seus compañeiros,
na casa.

As rodas do carro viraban sempre cara ao
mesmo lado, facendo que periodicamente �vese
que corrixir a traxectoria. Acomodara a vista á luz
dos conxelados e despois á dos outros produtos
refrixerados. Avanzaba distraída, tentando facer
un prognós�co dos iogures que lle apetecería
comer nos próximos días. Outros clientes ían e
viñan polos dis�ntos andares. O son precario dun
vídeo reproducido dende un teléfono móbil
chamou a súa atención. Nas súas costas, dous
mozos, pouco máis do que adolescentes, ollaban
para ela tentando conter o sorriso. Recoñeceu a
voz do músico, que no fondo cantaba un coñecido
blues. Viuse a si mesma nun baile absurdo, diante
dun grupo de homes que berraban nun ton
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dificilmente comprensible. Volveuse cara a eles,
dubidando se increpalos ou, pola contra, deixar
pasar aquel feito como se ela non �vese nada a
ver co que acontecía naquel vídeo. Os rapaces
non deixaban de rir, sinalando, de cando en vez,
partes concretas da súa fisionomía. Ela empurrou
o carro e comezou a avanzar, apañando dos
andeis os primeiros iogures que caeron nas súas
mans. «Escoitádeme ben, estúpidos. Ide cos vosos
pais, antes de que me arrepinta por tervos
deixado marchar sen un par de hos�as ben
dadas». De�vose. Volveuse e reparou nunha
muller que reprendía aos mozos. Miráronse con
detemento. «Son incluso máis túzaros que os seus
pais, que xa o eran bastante». Sorriu. Ela
respondeu cun sorriso, con�nuando, de seguida,
o seu camiño. A muller ficou parada, observando
como collía distancia. Parou, de súpeto.
«Perdoa». Houbo unha nova pausa. «Se cadra,
apetéceche tomar un café». Agardou unha
resposta. «Hai aí en fronte unha cafetería. Teño
libre agora». A muller respondeu acompañando
as súas palabras cun aceno que a invitaba a
seguila. Pagaron na mesma caixa e
acompañáronse aos respec�vos vehículos para
deixar a compra. Camiñaban unha moi perto da
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outra sen falar. Non comezaron a conversar até
que se sentaron e dúas cuncas fumegantes de
café repousaron en fronte delas. Deixaron que a
conversa fluíra, sen mencionar o incidente do
supermercado. Ela apreciaba os dez anos de
diferenza entre ambas, na súa forma de falar, nas
expresións, no seu xeito de rela�vizar os
acontecementos dramá�cos e sacar de todas as
situacións unha lectura prác�ca, evitando
deixarse levar polas emocións. Falaron das súas
vidas e de como chegaran a aquel punto. «Non
podo dicir que fora mal �po. Era unha persoa
independente que colaboraba no coidado da
casa. Era amable. Asumiu as súas
responsabilidades como pai, cando �vemos ao
neno, que hoxe xa non é tan neno, ou cando
menos iso me gusta pensar, para que eu puidese
seguir ocupándome do meu traballo e da miña
vida en xeral. Nin sequera me sorprendín
demasiado cando souben que se ves�a de muller
diante doutros homes. Pareceume incluso
gracioso. Teño que confesar que me fixo sen�r
mal que non se ves�se así para min. Teriámonos
diver�do moito. O verdadeiro problema, o que
nos distanciou defini�vamente, foi a súa intención
de con�nuar como se ningún dos seus segredos
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fora desvelado. Con�nuaba ausentándose coas
mesmas escusas ridículas, roubando a roupa
interior e finxindo que era a lavadora que as
tragaba. Un día chameino á nosa habitación,
puxen varias pezas da miña roupa sobre a cama e
pedinlle que as puxera. Tremíalle todo o corpo.
Díxome que non lograba imaxinar un mo�vo para
todo aquilo. Eu, con moita calma, díxenlle que
quería compar�r coa miña parella os seus gustos.
Ofrecinme a acompañalo ás súas sesións de
traves�smo. Díxenlle que non había ningún
problema, que asumía a súa orientación con
absoluta normalidade. Pero, cunha conduta
puramente infan�l, seguiu negando as súas
ac�vidades. Ensineille un vídeo que atopei por
casualidade no ordenador, onde se lle vía con
roupa interior feminina. Pero con�nuou negando
o que, chegados a aquel punto, non era senón un
feito demostrado. Díxenlle que collera as súas
cousas marchara. El apelou ao equilibrio
emocional do neno. Eu rin. O neno era un
adolescente con capacidade para afrontar
calquera situación, sempre que os seus pais
soubesen levala con algo de sen�do común.
Chorou. Tenteino calmar con estupideces sobre a
proximidade, sobre a amizade que nos unía, sobre
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un cento de cousas que naquel momento non
sen�a pero que, cos anos, aprendín a apreciar.
Agora trae e leva ao pequeno ás súas ac�vidades
sen necesidade de ningún acordo por escrito e eu
sigo facendo a miña vida con absoluta
normalidade. É certo que, en ocasións, bótoo en
falta. Non polo sexo, que para iso teño recursos
suficientes, senón pola complicidade que
acadamos cos anos. Non volvín ter parella formal.
Non teño paciencia para ensinar a ninguén como
quero que sexa a miña vida. Fíxeno unha vez, e
durante vinte anos fun mestra dunha persoa
adulta e independente. Non quero volver
malgastar o meu tempo desa forma». Miraba a
mesa ao tempo que falaba, xogando coa culler
que pousou sobre o prato baixo a cunca,
agardando a quenda da súa interlocutora. «A
miña historia máis recente coido que xa a
coñeces». Fixo unha pausa e ambas sorriron.
«Supoño que sempre �ven vontade de
experimentar, pero nunca contei nin co
beneplácito nin coa comprensión da miña familia.
Fixen un cento de cousas sen contar con ninguén.
O que aprendín entendo que foi polas bravas. É
posible que hoxe entenda que exis�an outros
medios para facer o que fixen. Pero tampouco me



arrepinto de ter actuado daquel xeito. Hoxe
aprecio a distancia que me separa dos meus pais.
Unha xente incapaz de demostrar nin a máis
mínima empa�a despois do acontecido e que só
demostrou o seu temor polo que me acontecería
no traballo ao facérense públicos os pormenores
do caso. Coido que nunca me propuxen ser a
mestra de ninguén, polo que supoño que nunca
cheguei a ter con ninguén ese grao de
complicidade do que � falabas. Deixeime levar, se
cadra, máis pola inercia e polo que era a miña
concepción de normalidade que polos meus
propios desexos e ansias por explorar o
inexplorado. Entendo que foi por iso que nunca
�ven relacións especialmente intensas, alén do
carnal». Escoitábanse en silencio e consumían o
café en pequenos sorbos. O tempo pasou sen que
fosen realmente conscientes do seu paso.
Decidiron con�nuar a conversa durante a comida
e despois desta, durante unha longa sobremesa
nunha segunda cafetería e uns viños para acabar a
tarde. A noite �xose dona das rúas e a friaxe
achegounas durante os traxectos entre un e outro
bar. A despedida non foi máis que un recurso para
ir camiñando até a casa damuller. Un piso an�go e
sobrio onde a orde non era a principal prioridade,
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sobre todo para o adolescente que deixaba as
súas pertenzas espalladas polos recunchos máis
insospeitados. Na cociña abriron unha nova
botella. Consciente de que sería incapaz de conter
esa úl�ma copa no estómago, camiñou cara a súa
anfitrioa e, colocando as palmas das mans a
ambos lados do seu rostro, bicouna moi
lentamente, apenas rozando os beizos propios
contra os alleos. A resposta foi un primeiro paso
atrás e logo un cara a adiante, para volver á
mesma posición. Tras dun abrazo e un prolongado
silencio, buscaron un lugar máis cómodo. O leito
abriuse como un libro e ambas ocuparon o
mesmo lugar, entrelazadas. A muller separouse,
de súpeto, e ergueuse ás carreiras. Avanzou polo
cuarto e dun armario sacou un calefactor.
De�vose un instante mirando para ela que
agardaba desconcertada. Sorriu. «Non teño máis
que isto para quentar a casa. Se non o prendo,
dentro dun anaco habemos morrer de frío».
Pousou o aparello, que comezou de inmediato a
irradiar calor. Aproveitou para sacar a roupa, moi
devagar. Os peitos caían libremente, deixando á
vista unhas mamilas escuras e apuntadas. Ela
espiuse tamén, sen deixar de observar á súa
compañeira. Volveron ao abrazo, deixando
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esvarar as mans por todo o corpo, apreciando as
formas sobre a pel aterecida. Os bicos deixaban
unha pegada húmida que ac�vaba as
terminacións nerviosas, conseguindo que os
corpos esvarasen polas sabas procurando o
contacto. Os dedos entre os labios húmidos
inclinaban a pelve na procura da pulsión que,
como un espasmo, afondara aínda máis, para
volver atrás, collendo folgos, agardando o
retorno. A mañá acolleunas sobre o leito, coas
extremidades aínda entrecruzadas, suando por
baixo do exceso de mantas, grosas e pesadas, que
se acumulaban para contrarrestar a temperatura
e a humidade da estancia. Mirou o reloxo. Era
aínda cedo para un sábado. Ergueuse sen facer
ruído. Apañou a súa roupa do chan e saíu a se
ves�r fóra da habitación. Camiñaba polo andar
cara a saída coas bragas polos xeonllos e as pezas
superiores tentando descender até as cadeiras. A
porta que daba ao exterior abriuse no momento
no que ela �raba dos pantalóns cara a arriba para
que pasasen a fronteira das nádegas. «Mamá,
tesme que levar � ao par�do, a papá
escarallóuselle o coche». De�vose aínda no
soarego ao decatarse de que non era a súa nai a
que avanzaba ás escuras polo andar. Ambos
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miráronse desconcertados. «A túa nai queda na
habitación. Aínda durmía cando a deixei. Pola
miña parte, acabo de poñer os pantalóns e
marcho». Fixo un sinal coa man dereita para
indicar que estaba entorpecendo o paso. El
deixouna pasar. «Grazas». Fixo unha pausa. «E
encantada de coñecerte». O rapaz víaa descender
polas escaleiras sen atreverse a dar un paso en
ningunha dirección. Agradeceu saír ao exterior
malia a friaxe. Camiñaba amparada aínda pola
quentura do leito, co sorriso de ter durmido
profundamente e a calma dun encontro
amplamente sa�sfactorio. Volveuse para ver o
portal do que viña de saír. Contou as filas de
fiestras para recoñecer a casa na que pasara a
noite. Volveu á cafetería do día anterior, antes de
pasar a recoller o seu coche, e pediu un almorzo
completo de torradas integrais con sementes de
sésamo. Sentou ao carón da fiestra e relembrou
as conversas que alí �veran lugar. Sen�use un
pouco ridícula por ter contado aquelas cousas da
súa vida. O seu relato pareceulle insignificante
confrontado co da muller. Pensou que, malia a
distancia, a súa familia seguía tendo grande
influencia nas súas decisións. Viuse condicionada,
procurando contradicir as indicacións deles, sen
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estar en todo momento certa do camiño
escollido. Apreciouse a si mesma como
influenciable e minúscula, incapaz de tomar
decisións libremente. Tomou o café con calma,
centrándose no almorzo, sen apenas dedicar unha
ollada ao exterior, como querendo ocultarse do
mundo. Pagou, sen mirar ao rostro da camareira e
saíu. Notou o coche frío e agardou, co motor
aceso, a que o aire acondicionado comezase a
botar ar quente. Acendeu a radio. Conducía
cambiando de emisora constantemente. Pensou
nos iogures que deixara no maleteiro, así como
noutros produtos perecedoiros abandonados un
día enteiro sen refrixerar. Pensou no pouco tráfico
que había a esa hora e no di�cil que sería atopar
estacionamento ao lado da casa. Vía pasar aos
rezagados da festa da noite, ás úl�mas e úl�mos
resistentes na procura dun lugar onde caer
mortos. Toda aquela trivialidade incitábaa a
pensar na necesidade dun cambio. Notouse cansa
de lidar sempre coas mesmas cousas, sen atopar
nunca unha solución defini�va. Estacionou lonxe
do seu portal e camiñou rapidamente coas bolsas
da compra abalando por baixo das mans
pechadas. Subiu e, tamén ás présas, pousou as
bolsas sobre a mesa da cociña. Petou na porta do
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cuarto dos seus compañeiros e entrou sen
agardar unha resposta. Ambos durmían aínda.
Espertounos ao sentar sobre a cama e, sen dicir
nada, bicou ao que máis próximo estaba. Sentou
sobre el e comezou a desprendelo do nórdico, a
espilo por completo. Sacou entón a roupa
mentres que excitaba o membro del coa man e
xuntou os xenitais de ambos. Do outro lado do
leito, sen chegar a espertar por completo, o outro
ollaba a escena con certo desagrado. Apenas un
par de minutos bastaron para que ambos
chegaran ao clímax. Sen unha soa palabra que
xus�ficase a súa ac�tude, foi apañando a súa
roupa e marchou para o seu cuarto, pechando a
porta dun golpe tras de si. Ambos incorporáronse
mirando o un para o outro sen saber como
reaccionar. Foron até o seu cuarto e chamaron á
porta. Agardaron, entón, por unha resposta que
non chegou e foron até a cociña a esperar a que
ela saíse ao tempo que almorzaban. Limpaban a
louza, cando escoitaron a porta do cuarto e uns
pés descalzos avanzar até a cociña. «Creo que vos
debo unha desculpa. Tiven un baixón vindo para
casa. Deixeime levar. Precisaba un es�mulo, algo
que me sacase da ru�na, que me dese azos».
Ambos ollábana esperando a conclusión que
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estaba por vir. «Non quero que me vexades como
unha desagradecida. Fixestes máis por min do que
calquera outra persoa en toda a miña vida.
Cheguei a querervos moito por iso, pero creo que
é tempo de marchar. Son, maiormente, unha
persoa á que lle gusta estar en soidade. Coido que
bastante autodestru�va». Houbo un silencio.
«Hoxe, por primeira vez, percibín que nunca fixera
nada por min mesma. Que tomei decisións para
levar a contraria á miña familia, polo que nunca
actuei de forma libre e consciente». Houbo un
novo silencio. Cun aceno evitou ser interrompida.
«É posible que todo isto non teña moito sen�do.
Pode, incluso, que me arrepinta co tempo. Estas
semanas con vós, foron magníficas. Hoxe sinto
que non podo ser feliz sempre, que necesito
volver ao meu estado anterior para comezar a
tomar decisións sen pensar nada máis que en
min». Eles avanzaron cara a ela, pero reprimiron a
súa intención de abrazala respondendo ao seu
xesto, que solicitaba distancia. Volveuse pechar
no seu cuarto, mentres na cociña ambos se daban
a man, mirándose con tristura. Ela de�vose fronte
a fiestra. Non sabía se ficar de pé, sentar ou
deitarse sobre a cama. Temía afrontar novamente
unha mudanza. Bulía pola súa mente a idea de
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que aquela decisión precipitada non era en
absoluto a solución a ningún problema. Precisaba
saír, berrar, cambiar dalgún xeito os
acontecementos que marcaran a súa vida, que
describiran o curso da súa historia até chegar a
aquel punto. Deitouse finalmente. Acercou o
computador, facéndolle si�o e estabilizándoo ao
seu lado. Escribiu unha frase no buscador e axiña
apareceu unha longa listaxe de resultados.
Escolleu unha ao chou. Sobre unha páxina
listábanse unhas serie de vídeos con imaxes
suxes�vas. Secuencias de sexo explícito con
�tulos que resumían a acción por medio de
anglicismos só comprensibles por iniciados.
Baixou o volume dos altofalantes e premeu unha
das fiestras secuenciadas. Levou unha man á
vulva por baixo da roupa e comezou a movela con
insistencia debuxando círculos arredor do clítoris.
Apenas prestaba atención á pantalla,
simplemente incidía con obs�nada insistencia cos
dedos sobre o monte de Venus, decepcionada
pola falta de excitación. Afastou o ordenador e
quedou deitada, mirando para o teito. A escena
seguía a transcorrer. Podía escoitar os xemidos
que non causaran efecto ningún na libido.
Pensaba en poñer orde a aquela desfeita. Con
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gusto tería regresado á cociña para desdicirse das
súas palabras. Aínda que, por outra parte, había
algo que a incitaba a procurar un cambio real.
Volveu ao portá�l, pechou a páxina que �ña
aberta e abriu dúas novas. Unha para buscar un
novo aloxamento e a segunda para un novo
traballo. Intercalou as dúas, segundo consideraba
que ían aparecendo cousas interesantes. De
súpeto, percibiu un cheiro desagradable.
Intensificábase por momentos. Abandonou o
computador e, erguéndose, avanzou até a porta
do cuarto. Percibiu que aquel fedor se introducía
polas �sgoas entre a porta e o marco. Parouse a
escoitar. Na cociña había un grande movemento
de vaixela e outros utensilios. Saíu para pescudar
sobre a procedencia daquel cheiro. Avanzou con
determinación até o soarego da cociña, abriu a
porta e sen poder conter o vómito, correu até o
baño. Os seus compañeiros correron tras dela ao
decatarse do acontecido. Un ficou na porta do
baño e outro axudouna a incorporarse, tras ter
baleirado o estómago. «Que é iso que estades
cociñando?». Ambos miráronse durante un
instante. «Apeteceunos unha empanada
quen�ña. Puxémonos con ela agora, para xantala
segundo saia do forno». Ela deu un paso até a pía
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e, tras abrir a billa, encheu a boca de auga que
cuspiu case de inmediato. «Pois semella que
esteades cocendo as vísceras dalgún animal».
Recompuxo a súa imaxe no espello. «É só cebola
fri�ndose». Ela percibiu a tensión existente entre
os tres. «Tédesme que desculpar. Non podería
precisar o mo�vo, pero sen�n náuseas tan de
súpeto que non souben reaccionar. Vai ser mellor
que saia a despexarme».

Agradeceu o ar fresco sobre o rostro. Sen�a a
irritación da gorxa, tralo paso dos acedos do
estómago. Camiñaba sen rumbo, como se rúa
es�vera feita para a deriva. Parou nunha farmacia,
para comprar algo que de�vera a irritación.
Cruzábase con persoas que semellaban ir algures.
Pensou en ir a algún museo. Neles había silencio e
facía calor. Percorreu coa mente cada un dos
espazos interiores dos museos da cidade. «Non
son lugares creados para a comodidade dos
visitantes. Non hai onde sentar, son só lugares de
tránsito. Unha fábrica de visitantes en serie».
Sooulle o teléfono. «Ola. Sabemos que é absurdo.
Que non deberíamos meternos na túa vida. Pero
quedamos pensando no máis obvio despois da
túa reacción coa cebola fri�da». Fíxose un
silencio. «Estás aí». «O máis obvio é imposible,
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tomo a pílula». De�vose facendo cálculos
mentais. «Ou non é tan imposible». Con�nuou.
Finalizou a chamada e correu novamente á
farmacia. Camiñaba cunha proba de embarazo
nas mans. Sos�ña un extremo con unha,
golpeando a outra co extremo oposto. De�vose
fronte a un cartel que anunciaba comida
mexicana. No interior non se vía movemento.
Entrou para dirixirse ao baño. Sentou coas pernas
moi abertas e introduciu a man entre elas,
sostendo a proba cos dedos índice e polgar.
«Facéndoo ás bravas pode que o resultado non
sexa moi fiable». Agardou evitando miralo. O
branco inmaculado das paredes, víase
ensombrecido polo paso do tempo. Seguía
sentada coa roupa interior nos nocellos,
impedindo que separase os pés. As pernas
con�nuaban abertas como se esperase unha
segunda oportunidade para facer a proba. Os
insectos percu�an contra a luz repe�damente,
creando sombras que se amplificaban contra as
paredes. Viu o resultado. Dubidou un instante e
procurou a caixa para coñecer o significado
daqueles símbolos. «Merda!». Deitou os obxectos
no lixo e ergueuse para colocar a roupa. Saíu e
avanzou até a barra. «Un café irlandés, por favor».
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Afincouse na determinación de non ser nai. A
seguridade inicial tornouse dúbida ao chegar o
camareiro coa encomenda. Remexeu o con�do da
cunca coa culler durante un anaco. Apañou o
teléfono do bolso e premeu na úl�ma chamada
recibida. Colgou de inmediato, antes do primeiro
ton e pousou o aparello enriba da mesa. Colleuno
novamente. Abriu o apartado de contactos e
comezou a pasar o dedo sobre a pantalla vendo
como avanzaba a lista por orde alfabé�ca.
Apareceron a súa nai e o seu pai, un detrás do
outro. Veu logo o das súas amigas máis
achegadas. Dubidou até que a pantalla se puxo en
negro. Volveu acendela novamente e deu unha
nova volta aos contactos, revisando un a un. O
café fumegaba na cunca, chamando a súa
atención. Afastouna e seguiu manipulando o
móbil. «Está ben, �ñades razón». «Xa está, xa o
fixeches?». «Fixen. E cagueime en todo». Fíxose
un silencio como se os seus interlocutores non
soubesen interpretar aquela frase úl�ma. «Non o
vou ter. Sabedes? Non o quero ter». As bágoas
abrollaron de súpeto. «Dinos onde estás e imos
por �». As horas seguintes, despois de moitos
abrazos, choros e lamentacións, cada un
recordando os mo�vos que o subconsciente
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gardaba para momentos como aquel, foron de
aparente calma. Un tempo de insomnio e de
inmobilidade. A decisión pesaba na conciencia
dos tres. Tentaban racionalizar o que estaba por
vir, loitando contra todo o asimilado durante
anos. «Eu non o faría. Ti faríalo?». Abrazados
agardaban a chegada do día. «Eu non creo que
fora capaz. Pero é certo que o que digo vén
determinado pola miña situación persoal. Se non
es�vese con�go. Se xuntos non cadrásemos como
o facemos, se cadra, vería as cousas doutra forma.
Entendo tamén que non só se trata de querer ou
non querer ter un fillo, tamén pesan as
circunstancias». Acomodouse sobre o ombreiro
do outro, apoiando unha man no peito. «En
calquera caso, non é unha decisión fácil». «Ela
semella telo claro». Miráronse. «Creo que pode
ter claras moitas cousas, pero non iso. Pode ter
claro que é unha responsabilidade que lle vai
cambiar a vida. Sexa cal sexa a decisión final, vai
exis�r un punto de inflexión. Todo vai cambiar e
vai deixar secuelas». «De súpeto, teño medo. Non
podo describilo, pero é unha enorme sensación
de indefensión, seguida dunha profunda tristeza».
Quedaron calados naquela posición sen�ndo a
proximidade mutua.

Páxina 61. Terra Nullius



A dor chegou despois do efecto dos calmantes.
Eles recollíana entre os brazos para introducila no
coche. O silencio facía que o ruído do motor lle
retumbase nas tempas. Ela ficou encollida no
asento traseiro, contendo as bágoas que enchían
os ollos. Depositárona sobre o leito ao chegar e
ofrecéronlle un té quente, que rexeitou cun
aceno. Seguía encollida sobre o leito, debaixo das
sabas e cun pixama de flanela que lle axudaran a
ves�r, confiando en que a suavidade do tecido
facilitara o feito de prender o sono. O espazo do
cuarto pareceulle inabarcable. Sen�ase un ser
insignificante aboiando no interior dunha
burbulla de dor. As horas comezaron a pasar
cando coincidiu cos seus compañeiros novamente
na cociña. Houbo un longo silencio, só roto pola
circulación de louza. Apenas uns poucos
contactos agarimosos demostraban a
proximidade entre os tres. «Non sei que dicir.
Tampouco sei como afrontar esta situación». Fixo
unha pausa para recoller da mesa un pedazo de
pan e levalo á boca. Mordeu un fragmento
minúsculo e mas�gou moi amodo, rumiando cada
pensamento antes de botalo a andar. «Síntome
tan estúpida. Estaba tan cabreada que non
atendín ás indicacións da xinecóloga. Supoño que
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non podedes comprendelo, pero sinto tanta
frustración que non son quen de canalizar toda a
miña enerxía. Teño tantas ganas de marchar, de
facer algo diferente. Preciso entusiasmarme con
algo. Nada me sa�sfai». Deu por rematado o
discurso levantando unha man como dando a
entender que podería con�nuar, pero que
resultaría demasiado pesado facelo. Aquel
pequeno signo de recuperación, serviu para que
as conversas triviais recomezasen, convertendo o
ambiente actual naquel dos primeiros días.
«Sabes que non tes que ir a ningures». Fíxose un
silencio. Miráronse durante un instante, antes de
debuxar o sorriso �mido nos beizos. «De onde che
saíu esa teima por desouvir cada indicación que
che dan?». Recibiu un golpe no ombreiro para
forzalo a non con�nuar. Volveuse cara ao
compañeiro que o reprendía pola súa pregunta.
Ambos ollárona á espera dunha reacción. Ela
demorou aínda un pouco en ampliar o seu sorriso.
«Coido que podedes agradecerllo á constancia da
miña nai dando ordes, absurdas, ou esa era a
miña impresión durante o tempo que me tocou
padecela». As gargalladas resoaron na estancia.
«Podería facervos un resumo do que diría se
soubese todo isto. Todo o amaña co matrimonio.
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Non te terían violado se �veses unha parella
formal, non sería preciso abortar se �veses unha
parella formal. En úl�mo caso, nin � mesma
saberías de quen era o pequeno». A imitación,
xunto coas palabras que, até aquel momento,
foran impronunciables, soaron como un
exabrupto que ningún dos dous homes se tería
atrevido a nomear. «En serio cres que diría iso?».
Ela asen�u e os tres quedaron calados. «Verbaliza
a esencia do silencio». Recordou os versos de
Mina Loy cun murmurio impercep�ble.
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II

O seu principal problema era que fumaba na
cama despois de correrse, mentres ela se
masturbaba para acabar a faena que el comezara.
Polo demais, non era un mal compañeiro de piso,
sempre recollía a louza despois de cada comida e
traía viño e algunha sobremesa para acompañar o
que ela fixese. Só lles faltaba vivir xuntos. Sorriu
para si, ao pensar na ocorrencia que acababa de
ter e desexou que se fose de inmediato. Tusiu
para facerlle entender que lle molestaba o fume.
El entendeu que había algo máis. Algo que, por
outra banda, estaba na boca de ambos e que
ningún dos dous se atrevera a dicir. Ergueuse,
separando o nórdico con violencia, de forma que

Páxina 65. Terra Nullius



ela quedou espida, coas pernas abertas e as mans
percorrendo o perímetro da vulva. Ves�use sen
agardar a que fose necesario dicir nada máis e
despediuse cun simple «adeus» e un golpe na
porta de saída. Ela tentou rematar o que
comezara. Humedeceu os dedos, introducíndoos
até o veo do padal, para achegalos despois ao
entorno do clítoris, ao tempo que separaba os
labios coa outra man. Na rúa os coches deixaban
de pasar aos poucos. Imaxinouno coas Beat Boots
pisando o empedrado e enturbando a luxada auga
dos charcos ao camiñar. Os ombreiros encollidos
pola friaxe, envolto na chaqueta de ins�tuto
británico. Excitouse coa imaxe até chegar ao
clímax. Un espasmo sacudiuna sobre o leito e
deixouse estar coa suor na comisura dos beizos e
sobre as tempas, que sinalaban a intensidade do
orgasmo. Tentou recordar canto tempo había que
non visitaba o exterior. Era domingo. Lembrou a
entrada triunfal do venres á noite, cando aínda
cría nunha fin de semana diferente. Puxera unha
película que intuíra boa e sacara todo os pe�scos
que o ultramarinos da esquina fora quen de
proporcionarlle. Debera ter sido unha fin de
semana diferente. Pero fora aquela e non outra,
cos pequenos e grandes acontecementos dunha
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vida insignificante. Lograra desfacerse doutro
peso cargado de insa�sfaccións e que deixaba un
forte cheiro a tabaco tras del. O teléfono anunciou
a chegada dunha mensaxe. Pensou en que fora
mala idea meterse no grupo de mensaxes das
compañeiras de traballo. Afastou o teléfono,
deixándoo sobre a cama. Pero a curiosidade puido
coa súa determinación de non pensar no traballo
durante o tempo de descanso. «Corre o rumor de
que a empresa vaise declarar en suspensión de
pagos». Abriu moito os ollos sen comprender. Era
coñecido o mal uso dos fondos da empresa polos
seus propietarios, pero nunca imaxinara que
puidese afectar dese xeito. As reaccións non
tardaron en chegar. Sorriu ao descubrir que, unha
vez divulgada a nova, todo o mundo �ña xa
sospeitas fundadas, incluso documentos que
demostraban a recesión dos úl�mos anos. Non
soubo se dar creto ao dioivo de mensaxes
encadeadas que servían, aos seus autores, para
mentalizarse do peor. Alén dos malos augurios,
non lía ningunha proposta de actuación. Comezou
a considerar os escenarios posibles por se era
certo que a empresa, efec�vamente, �ña
problemas de solvencia. Podía acontecer que
pechase sen pagar indemnizacións. Tamén podía
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ser que non pechase, quedando a deber salarios e
outras prestacións, pero obrigando ás
empregadas a seguir cubrindo as horas para
manter o seu dereito ás retribucións por
despedimento. Culpouse por non velo vir e
an�ciparse aos acontecementos. Fixo un cálculo
aproximado dos gastos e configurou un balance
mental tento en conta unha posible prestación
por desemprego. Os números acumulábanse
enturbando o seu propio significado.
Incorporouse e comezou a dar voltas pola
estancia. Camiñou até a cociña e logo foi á sala.
Acendeu a televisión. Afundiuse no sofá á espera
de poder despexar a mente. Cambiaba de canal
insistentemente. As novas enumeraban os efectos
da crise económica, os mortos nos dis�ntos
conflitos bélicos espallados polo planeta, un
número inxente de catástrofes naturais, os
úl�mos sucesos e mortes a nível estatal,
centrándose sempre na espectacularidade dos
combates, nas bágoas polas mortes, na
inestabilidade das ruínas. Volveu premer o botón
do mando a distancia. O león observaba ás femias
perseguir unha presa, para despois alimentarse
canda elas da súa carne. Cambiou entón aos
filmes. Mulleres e homes novos, sexualizados até



o extremo, asumindo a necesidade do sacrificio
de parte da poboación mundial para preservar a
vida no planeta tralo cambio climá�co, ou a
heroica perda de vidas inocentes nas loitas polos
recursos limitados da terra. «Como cren posible
desconectar con todo isto? O cine, coma sempre,
tentando normalizar condutas, polo que poida
pasar». Ergueuse novamente, sen�u a friaxe do
chan nos pés descalzos e decatouse de que estaba
espida. Fóra comezou a chover novamente e a
choiva precipitábase contra os vidros. Volveu á
habitación e apañou o teléfono. As mensaxes
sucedíanse. Fixo unha lectura rápida, non
pormenorizada. As compañeiras comezaran a
contar a súa situación persoal e os efectos dun
posible peche na empresa. Sen�u un profundo
rexeitamento por aquelas declaracións, malia
sen�r certa empa�a. Valorou a posible
contratación noutras empresas, tendo en conta a
súa idade. Entrou na ducha agardando algo de
calma. «Aínda non hai confirmación de que ese
rumor sexa certo». Ves�use e saíu á rúa. Fóra, o
vento xeado contrastaba coa quentura da súa pel
que viña de estar en contacto coa auga quente.
Caía auga a cachón. Dubidou se dar volta na
procura dun paraugas, pero botouse a correr
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cruzando a rúa, para acadar os soportais da outra
beira. O vento facía que, incluso naquel lugar, a
auga penetrase mollándoa por completo.
Avanzaba sen rumbo aparente, tentando
centrarse na auga que caía. Avanzaba moi pegada
á fachada dos predios. A porta dun bar abriuse e a
calor e o ruído do interior saíron xunto cun par de
�pos que se despedían na porta do local, para
marchar cada un por un camiño diferente. Ela
aproveitou que a porta estaba aberta para
gorecerse da choiva. Introduciuse no local. Sen�u
a roupa mollada e fría sobre a pel. Camiñou até o
fondo, perto dos baños, onde considerou que
estaría máis quente e solicitou un combinado con
whisky. Estrañouse de que houbera tanta xente un
domingo á noite. Non o consideraba o día máis
socorrido para tomar unhas copas. Estaba
incómoda coa roupa cinguida ao corpo, polo que,
periodicamente, miraba de separala naquelas
zonas máis sensibles, como o peito, as costas e as
coxas. Bebeu axiña a primeira consumición e
solicitou, de inmediato, unha segunda, pensando
en bebela máis amodo. Coa terceira, centrouse
tanto naquelas persoas que entraban como nas
que saían. As primeiras comentaban co camareiro
cues�óns rela�vas ao clima. As segundas, pola súa



contra, miraban de forzar unha despedida, se
cadra, poñendo como escusa o mal tempo, pero
para sabelo con certeza, debería telos
acompañado até o exterior. Os seus xestos
fixéronse lentos e inseguros. Pechaba os ollos
parcialmente para enfocar os obxectos durante un
período máis ou menos longo. Soubo entón que a
que �ña entre as mans, debería ser a súa úl�ma
copa. Percibiu unha man sobre o ombreiro. Mirou
nesa dirección e o rostro dun home aproximouse
para falar. Ela rexeitouno sen escoitar o que �ña
que dicir. Segundo se afastaba, mirouno con
detemento. Camiñou a tombos até a barra, para
recuperar o seu lugar. Semelloulle un �po
solitario. Centrábase no seu vaso, sen mirar ao
redor. De cando en vez el volvíase e as súas
olladas coincidían. Ambos buscaban a forma de
disimular. El foi ao baño e ela seguiuno a certa
distancia. Cando chegou á porta correspondente
el xa estaba dentro, na entrada con�gua. Tivo
certas dificultades para librarse das medias e as
bragas que se apegaban ao corpo, pero sen�u o
alivio inmediato de baleirar a vexiga. Saíron os
dous a un tempo. De�véronse naquel espazo
minúsculo que daba acceso a cadanseu cuarto de
baño e que os separaba do resto do bar. Non se
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atreveron a falar. El deu un primeiro paso cara a
saída, pero ela re�voo aferrándose a un dos seus
brazos. Achegouno cara a si ao tempo que
recuaba, volvendo a entrar na estancia. Pechou a
porta e pasou os brazos por detrás do seu
pescozo. Os beizos xuntáronse durante un
instante. Baixando os brazos desabotooulle o
pantalón e virouse subindo a saia e baixando o
conxunto que formaban as medias e a roupa
interior. Axudouno a acadar a erección. «Coido
que o alcohol non axuda». Dixo el, a modo de
desculpa. Sen facer caso ás súas palabras,
conduciu a verga até a parte posterior do seu sexo
e introduciuna. Sen�u como queimaba ao seu
paso pola vaxina pouco lubricada, pero insis�u
con movementos de cadeira que recolocaban o
seu membro no interior da vaxina. Ela premia o
corpo del contra a parede, impulsándoo coas
nádegas. Tentaba recordar as Beat Boots
introducíndose nas fochancas da estrada e
salpicando todo ao redor. Quería chegar ao
orgasmo antes de que el rematase á súa vez.
Levou a man humedecida previamente á zona do
clítoris e forzou un xemido para poñerse en
situación. Tentaba exorcizar todos os malos
pensamentos da fin de semana e considerou que
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tan só cun orgasmo intenso sería quen de
conseguilo. Notaba como o fluxo vaxinal
asolagaba as zonas libres entre o pene e as
paredes da vaxina. Percibiu, entón, unha calor
que a reconfortaba. Que ascendía dende o sexo
para enchela por completo. Sen�u como as
pernas lle tremían. Os brazos, apoiados contra a
parede contraria, anunciaban unha próxima
claudicación. Estaba chegando ao clímax cando
sen�u que el cedía despois de descargar no seu
interior. Man�voo suxeito coas nádegas contra a
parede o tempo suficiente para chegar ao
estoupido final. Sacudíase rozando fortemente o
seu corpo contra o del, que man�ña o pene no
interior. Respirou soltando un suspiro involuntario
e sorriu afastándose. Colocou a roupa no seu
lugar, antes de permi�r que a porta se abrise.
Volveuse cara a el e tendeulle a man a modo de
despedida. «Fuches de grande axuda». Dixo
finalmente, mantendo o sorriso. Pasou ao bar, sen
agardar a que el reaccionase. Foi onde a barra,
pagou e encamiñouse ao exterior, onde o tempo
semellaba ter dado unha tregua.

Entrou á súa hora na oficina, sen�a o cerebro
expandíndose no interior do cranio. Dentro, só viu
cabezas baixas, centradas, en aparencia no seu
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traballo. Evitaban mirarse e reducían as
interaccións ás estritamente necesarias.
Decatouse de que era a úl�ma en chegar.
Avanzou, pasando por diante do despacho dun
dos xefes, que permanecía baleiro e coa luz
apagada. Sentou na súa mesa e mirou ao redor,
buscando algunha outra ollada coa que
intercambiar impresións. «Non viñeron aínda?».
Un aceno indicoulle que nada se sabía deles, polo
momento. Ollou para o reloxo. Faltaban uns
minutos para a hora. Era normal que non
chegaran. O traballo avanzaba amodo. Mirou nun
caixón por se �ña algún medicamento para a dor
de cabeza. Unha pílula apareceu entre a
mul�tude de obxectos que ateigaban o espazo.
Mirouna. Debía levar moito tempo alí. A dor
impediulle centrar a vista nela. Era posible que
es�vese caducada. Pensou nas consecuencias.
Unha diarrea non sería peor que aquela insistente
dor de cabeza. Colleu a botella de auga que �ña
sempre sobre a mesa e tomou a pílula seguida
dun prolongado grolo. Na hora da pausa, malia
que só estaban elas na oficina, ningunha se
ergueu para o receso habitual. Pasada a unha do
medio día, unha circular interna confirmaba a
no�cia. Ela pasou a vista pola pantalla, subindo e
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baixando, co cursor, o texto da misiva. Non
anunciaba ningunha reunión, acordo económico
ou calquera outra medida a tomar por parte da
empresa con respecto ás traballadoras. So
anunciaba a suspensión de pagos. O correo,
enviado dende un bufete de avogados, era breve
e directo, pero pouco tranquilizador. Os lamentos
foron chegando a cada un dos postos de traballo.
De cando en vez, alguén se erguía para ir ao baño,
regresando cunha chea de papel hixiénico que lle
tapaba as mucosas pero que, dificilmente, podía
conter a frustración. Os cálculos da noite anterior
volveron á súa cabeza. Desta vez, apañou a
calculadora e comezou a restar dunha can�dade
inicial, que se correspondía co diñeiro que
aforrara nos úl�mos tempos, unha serie de
números en concepto de gastos varios. Non
aguantaría moito sen o salario se non a
despedían, permi�ndolle acceder ao subsidio por
desemprego. Ocorréuselle marchar e renunciar a
todo, pero precisaba outro traballo. Como opción
desesperada, tecleou o nome dunha das súas
an�gas páxinas para buscar emprego. Non
lembraba as claves e �vo que facer unha
recuperación de contrasinais. O currículo que
inserira había anos estaba sen actualizar. Fixo
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memoria para encher aquel baleiro curricular.
Comezou, entón, a analizar as vagas que ían
aparecendo. Accedía sen moita convicción a todo
�po de ocupacións potenciais. Pouco importaba
se eran da súa ou de inferior categoría salarial.
Naquel momento, o futuro non lle auguraba a
posibilidade de ter a capacidade para escoller.
«Isto pódoo facer». Anunciou, como única
premisa fac�ble. Chegaron as dúas da tarde e
todas foron saíndo. Algunhas parellas esperaban
na porta. Ela seguiu dentro até rematar o que
estaba facendo. Sen�use derrotada en canto
pisou a rúa. Decidiu comer un bocadillo nun bar
próximo á espera do regreso á tarde. Aquela era
unha hora tranquila para aquel lugar. Os
bocadillos estaban ben, pero o resto da carta non
era grande cousa. As persoas ás que lles gustaba
acomodarse diante dun prato, non adoitaban
parar alí. A ela gustáballe esa par�cularidade.
Sentaba ao final de todo, naquelas cadeiras
acolchadas nas que tanto lle prestaba repousar e
comía sen distraccións, adormecendo durante
unha longa sobremesa até a hora de
reincorporarse ao traballo. As luras á romana
fumegaban entre o pan. Sacou unha con dous
dedos e saboreouna con calma. «Por que, se son
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capaces de facer as luras así de boas nun
bocadillo, nos pratos non sonmáis que unhamasa
viscosa e eslamiada?». Botou unha ollada ao
exterior para despexarse. A pílula que tomara á
maña de estar caducada, non perdera,
defini�vamente, as súas calidades. Fixera o efecto
esperado. De todas formas, sen�ase cansa e
emboubada. Colleu o teléfono, en principio, por
facer algo ao tempo que comía, pero axiña
comezou a revisar os seus contactos por ver de
encontrar alguén que lle puidese axudar a atopar
emprego. «Din que a procura ac�va implica
comentarllo ás amizades». Durante un instante
pensou en escribir unha mensaxe para enviar
masivamente, pero desbotou esa idea pouco
despois. Dirixiuse, entón, ao propietario do bar,
pero reprimiu a vontade de lle falar, á súa idade
non se vía traballando no precario mundo da
hostalería. Considerou aquel segmento como a
úl�ma opción. Ao mesmo tempo, non se
imaxinaba comendo luras a diario.

Incorporouse á tarde, sen vontade para facelo.
Nun repaso rápido á oficina, descubriu que unha
súa compañeira xa non volvera despois do medio
día. Sentou con desgana e acendeu o ordenador.
Unha nova circular interna convocábaa a unha
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reunión. O mesmo bufete de avogados, a mesma
brevidade con aquel léxico pedante que só para
eles �ña sen�do. Supuxo que aquel encontro
serviría para definir posturas e que estarían
dispostos a chegar a acordos. Ela precisaba un
despedimento para poder acceder ao subsidio.
Estaba disposta a renunciar á compensación
económica para conseguilo. Aquela úl�ma
circular aliviara un pouco a tensión. Agora
sen�ase un pouco mellor. Pasáralle, en parte, o
cansazo e unha sensación de acougo percorría
nese momento o seu ánimo. Reflexionou sobre o
que estaba acontecendo. Sobre como, diante
dunha situación terrible, foi quen de aledarse
dunha menos mala, no canto de buscar unha
mellora nas súas condicións. A visión do peor
fixéraa conformarse con aquela solución mellor,
aínda que empeorase significa�vamente a súa
situación. Pensou que a sociedade non buscaba xa
mellorar as condicións, senón quedar con aquela
na que o empeoramento era só parcial. Aquel
pensamento non a axudou a superar o trauma da
primeira circular. Non a aledaba xa a saída
potencial que se lle presentaba coa segunda.
Descubriu que as súas compañeiras tamén leran a
carta ao levantar a cabeza para mirar ao seu redor.
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Elas tamén necesitaban algo ao que aferrarse,
simplemente precisaban esperanza. Evitou
atender ás conclusións que sacaran daquela
misiva, falando unhas coas outras. Illouse naquel
espazo de seu, facéndose forte mentres lle
seguise pertencendo. Cría non compar�r nada
con aquelas persoas, coas súas debilidades, en
ocasións, coas súas vidas resoltas. Víase a si
mesma diferente ás demais, con problemá�cas
dis�ntas que podían ser resumidas nunha soa,
poder crer nalgunha cousa. Ao fin e ao cabo,
aquela fe que depositaran no traballo, como
ferramenta para saír adiante, non era máis que un
espellismo, unha esperanza que podía tornarse
vana, se os aires cambiaban a súa orientación.
Non facían máis que depositar confianza nunha
aposta que escapaba ao seu control. Outra cousa
sería revolverse para apropiarse do mando de
control de cadansúa existencia, depositando a
esperanza en si propia. Pero iso era outra historia.
Esperou, sen mirar ao redor, que chegase a fin da
xornada laboral. Ao saír foi directa para casa.
Precisaba a quentura do leito e un descanso
reparador. Apañou algo para comer, que enguliu
case sen respirar, e foise deitar cun libro e o
computador. Folleou as primeiras páxinas do
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volume. Lía coa cabeza apoiada no cabeceiro da
cama. Tentou non ficar durmida. Acendeu o
ordenador e buscou algo demúsica que lle servise
para manterse esperta. Sen ser capaz manter os
ollos abertos, quedou a durmir coa quietude que
os días anteriores non conseguira acadar. A
perspec�va dun cambio, fose cal fose a dirección
do mesmo, servira para sa�sfacer unha demanda
longamente ansiada. Espertou coa alarma do
reloxo. Sen�use a gusto naquela posición,
fregándose contra as sabas quentes.
Espreguizouse sen sacar as extremidades do
acubillo do nórdico. Ao pasar as mans polo corpo
percibiu un calafrío. Volveu a pasalas, demorando
o roce das xemas polos costados. As cóxegas
arremuiñáronse por baixo do ventre. Premeu nas
cadeiras, descendendo polas inguas até o vér�ce
do triángulo e alí introduciu ambas mans entre as
coxas, pechando as pernas. Quedou naquela
posición, sen forzar o orgasmo, simplemente
contraendo o chan pélvico e percibindo as mans
xuntas sobre o clítoris. Adormeceu naquela
posición, cun sorriso que acudía aos beizos.

Camiñou lixeira cara ao seu posto de traballo ao
saír da reunión, baixo a insistente mirada das súas
compañeiras que a interrogaban por medio de
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acenos su�s coa cabeza, buscando algunha
impresión que lles axudase a facer a espera máis
levadeira. Encolleu os ombreiros e sentou no seu
lugar, revisando os caixóns na procura das
pertenzas que levar consigo. Cunha presada de
obxectos nunha man e un sobre con documentos
na outra, despediuse do conxunto da oficina.
«Que vaia ben». Malia a distancia que medrara
entre elas nos úl�mos tempos, aquel desexo
expresado en alto fora sincero. Fóra, o sol incidía
sobre a rúa, quentando o pavimento. Camiñou até
o coche, abriu a porta do copiloto e depositou o
sobre no asento. Ollou entón para os obxectos
que recuperara do seu posto na oficina e mirou ao
seu redor buscando unha papeleira.
Introduciunos todos senmirar o que deixaba atrás
e volveu ao vehículo. Conduciu amodo até o
concesionario co que tratara, días antes, a venda
do coche. Pensou se facer unha úl�ma viaxe con
parte do diñeiro ou se aforralo, agardando
tempos peores. Deixouno quedar sen moito
pesar, malia ao incómodo que lle resultaba coller
o transporte público dende aquel lugar, tan
afastado do centro. Baixouse perto da oficina,
como se a inercia quixera devolvela a aquel lugar.
Pensou no bocadillo de luras. Foise sentar no
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fondo da cafetería, naquel lugar próximo á fiestra.
Os cálculos acumulábanse. Dáballe voltas a
diferentes modos de reducir gastos. Pero, por
outra banda, recuperaba a idea de facer unha
viaxe. Pensou nun cruceiro por lugares cálidos. Se
cadra, chegar até Grecia, navegando por todo o
Mediterráneo. A calor que se filtraba polo vidro
da fiestra, alimentaba aquela idea, creando
imaxes na súa cabeza ás que lle resultaba fácil
sucumbir. Logo comezou a detallar os pormenores
da viaxe. Pensou en ir até o porto de onde saíse o
barco e o que iso comportaba. Enumerou os
prepara�vos necesarios, os dis�ntos medios de
transporte, considerou todos os almorzos,
comidas e ceas a facer fóra da casa e fixo un
cálculo rápido. Sen�ase pequena naquel
curruncho coñecido no que se sen�a cómoda e
unha cálida sensación de seguridade embargouna
por completo. Tivo medo a separarse daquel lugar
tan reducido como ín�mo. Temeu non atopar
outro traballo, que o subsidio por desemprego
non lle chegase para cubrir todos os gastos
ordinarios. Apertou, entón, no peto o
compromiso de pago que viña de recoller do
concesionario pola venda do coche, temendo
perdelo. O teléfono soou no peto interior do seu
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bolso, pero, absorta nas súas desgrazas, non foi
quen de collelo a tempo para contestar. Cando
descubriu de que se trataba, rexeitou devolver a
chamada. Co aparello entre as mans, pensou en
chamar aos seus an�gos amigos. Buscou o
número dun deles e dubidou co polgar sobre o
botón verde antes de deses�mar a posibilidade
de retomar novamente o contacto. «Pasou moito
tempo». Reafirmouse na decisión de non pulsar o
botón. Volveu sobre a chamada perdida. O
teléfono da súa nai quedaba sinalado por unha
frecha vermella. Pousou a xema sobre o número e
apareceu un botón verde que a ligaría, no caso de
seguir adiante, coa súa familia. Naquel momento
apareceu o camareiro coa encomenda. O teléfono
pasou a unha beira da mesa, ao tempo que ela
buscaba a maneira de recoller aquela masa de
pan e cefalópodos fri�dos entre as mans. Sen�u a
carne aínda quente desfacéndose entre as moas,
percu�ndo tamén contra o padal. Deleitouse con
aquela sensación. Pero axiña volveu á
problemá�ca inicial. Compuxo mentalmente o
seu currículo e tentou recordar a úl�ma vez que
se fixera unha foto para incluír nuns informes
persoais. Bebeu un grolo de auga para axudar a
baixar pola gorxa a comida. Sen�u unha presión
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no peito e decatouse de que estaba a engulir
compulsivamente, case sen mas�gar a inxesta.
Pousou o bocadillo sobre o prato e mirou pola
fiestra novamente, agardando a que a gorxa
atoada quedase libre.
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III

Abriu os ollos despois do clímax como se
espertara dun mal soño. Percibiu a humidade das
sabas por baixo das nádegas e desprazouse cara a
un lado, para evitar o contacto da pel cos seus
propios fluídos. Os tecidos adheríanselle. O
ordenador, sobre a cama, mostraba as úl�mas
imaxes dun filme an�go de sexo explícito, no que
unha muller espida sobre un leito, ensinaba a
pube densamente poboada nunha secuencia
onde comezaban a aparecer os �tulos de crédito.
Afastou o portá�l nun aceno que demostraba
fas�o. O sol filtrábase entre os ocos da persiana.
Mirou o reloxo na mesa de noite. O medio día
incidía na súa obriga moral de comezar a xornada.
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Pensou no que comer. Había días que non facía a
compra e case nada ficaba xa das reservas.
Conformouse cuns ovos e as úl�mas rebandas de
pan de molde. Ergueuse con desgana, levada pola
necesidade de mexar. Percorreu a vivenda sen
ánimo, evidenciando cansazo, evitandomirar para
o po que se acumulaba polos recantos, facéndose
cada día máis visible. Apañou o teléfono móbil e
sentou no váter ao tempo que revisaba por
enésima vez o correo electrónico, na procura
dalgunha resposta aos correos enviados
solicitando traballo. Un vapor denso e quente
abrollou entre as coxas, ascendendo velozmente
dende o fondo do sanitario. Escoitaba os ouriños
proxectarse con forza contra a auga con�da no
tubo sinfónico. Pechou os ollos para recrearse
naquel momento de liberación. Na pantalla do
teléfono apareceu o símbolo do correo
electrónico e un arreguizo percorreulle o corpo.
Invadida por unha sensación contraditoria,
demorou en abrir a aplicación. Por unha parte,
desexaba desesperadamente saír daquela
situación que a abocaba a unha inac�vidade
enfermiza, mais, por outra parte, acomodárase a
aquel estado de desidia permanente. Depositou o
móbil no chan para coller un fragmento de papel
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hixiénico e secar con el a vulva. Apañouno e
marchou de novo cara ao cuarto sen �rar da
cadea. Abriu amensaxe segundo avanzaba. O logo
dunha empresa de traballo temporal ocupaba
grande parte do espazo na pantalla. «Entrevista
de traballo. Empresa de limpeza. Día e hora. Por
favor, confirme a asistencia». Lía fragmentos da
mensaxe desordenadamente. Recollía só aquelas
partes da mesma que podían ser do seu interese.
Tentou facerse unha idea mental de como chegar
ao lugar da cita. Lanzou o móbil sobre o leito e
estomballouse tamén ela, facendo rebotar os
obxectos que repousaban sobre a superficie.
Responder aquela mensaxe semelláballe unha
tarefa demasiado pesada, pero, arrastrándose
pesadamente até o lugar onde caera o aparello,
apañouno cunha man e co polgar foi escribindo
unha curta mensaxe. Premer o botón de enviar,
serviulle para esquecerse por un anaco daquela
cues�ón, quedando durmida ao pouco de ficar
liberada daquela tarefa.

Mirouse no espello e viuse ridícula escollendo
as súas mellores prendas para unha entrevista
como limpadora. Por un instante pensou que
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podería ser, incluso, contraproducente.
Encamiñouse ao armario para inspeccionar
posibles alterna�vas a aquela indumentaria.
Comprara toda aquela roupa no tempo no que
aínda se podía permi�r, economicamente, gastar
diñeiro en marcas recoñecidas. Reflexionou sobre
as ideas preconcibidas ao redor das persoas que
se dedicaban a aquela ocupación. Atopábase
entre os traballos altamente feminizados e peor
considerados de entre os listado de empregos
posibles. «Que roupa describiría mellor a miña
situación actual?». Recolleu uns vaqueiros do
fondo do armario xunto cunha blusa non moi
cinguida. Apañou unha chaqueta que levaba uns
anos sen poñer a comprobou que aínda lle servía.
Volveuse cara ao espello. «Informal, pero non en
exceso». Saíu do cuarto, na procura dos zapatos. A
rúa abriuse para ela. A luz do sol incidía sobre as
fachadas dos predios. A calor animouna. Sen�ase
ben por ter accedido a aquela entrevista.
Reconfortábaa o feito de ter un lugar ao que ir.
Correu até a parada en canto viu que o bus
iniciaba a marcha. Fixo un sinal erguendo o brazo
que o condutor entendeu. Sorríronse en canto ela
subiu. «Grazas». Avanzou cara ao fondo e sentou
ao carón da fiestra. Sorría inconscientemente,
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aínda que estaba centrada en buscar formas de
ocultar o seu exceso de currículo diante da persoa
que a entrevistara. Imaxinaba un cento de
preguntas posibles, pero só unha resposta. «Estou
aquí porque xa non teño idade para que unha
empresa me contrate no posto que me
correspondería por formación e experiencia».
Evitou pensar na definición de fracaso,
amplamente estendida entre a xente coa que ela
adoitaba relacionarse. «É só un traballo».
Con�nuou sorrindo durante todo o traxecto.
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2ª parte. Terra queimada

Páxina 91. Terra Nullius



Terra Nullius. Páxina 92



I

As notas baixas do piano percu�anlle contra as
tempas. O saxo marcaba as notas cos pés sobre o
escenario. Entre os beizos sos�ña un cigarro
fumegante. Tras o sinal, preparou a entrada
pousándoo sobre a tapa do William Tonk & Bros.
En tempo, ambos instrumentos fixeron minguar o
cranio sobre o cerebro enclaustrado. Aferrouse a
el con ambas mans inclinándose sobre a mesa.
Fixo recuar a cadeira co peso do corpo, até colocar
a cabeza sobre o mármore frío. Observaba o
escenario a través do vidro do vaso, con apenas
un dedo de licor para mudar as cores de toda a
representación. Centrou a atención no fume do
pito que ascendía como unha columna até
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desvanecerse viciando o ar ao seu redor. Creu
percibir o cheiro do verniz quente que se
consumía sobre a madeira, licuándose e
crepitando segundo o tabaco en chamas avanzaba
cara a cabicha. Co rostro sobre a mesa, sen�use el
mesmo ese cigarro danando a tona da madeira. A
friaxe do mármore confundiuse coa calor do
tabaco, queimando, así mesmo, a pel. Alzou, de
súpeto, o vaso e acompañou o movemento co
resto do corpo até que as costas tocaron o
respaldo da cadeira. Bebeu dun grolo o con�do
daquel, e sen�u como ulceraba ao seu paso a
gorxa reseca. Recordouse de neno, diante do
mestre de solfexo que o ameazaba coa batuta, e
lembrou tamén á súa nai, con mirada inquisi�va,
sen atreverse a cruzar o soarego da aula,
avergoñándose de cada erro, que reprobaría
durante o traxecto de volta a casa. Pousou o vaso
baleiro. Tentou seguir as notas cos dedos sobre a
mesa, pero o tremer do pulso fixo que levase as
mans cara ao peito, para fregalas unha contra a
outra con forza. Achegouse a el un camareiro
cunha botella na man, con intención de
reencherlle o vaso. El negou coa cabeza, pero o
líquido verteuse igualmente no interior. «Esta
sumareina ás que xa me debes». Recuou cun
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sorriso, perdéndose detrás da barra. Volveu a
pousar a cabeza contra a mesa. Seguía a
progresión do saxo, que movía arriba e abaixo o
instrumento nun ton sepia, como nun filme
an�go. Aos poucos, foi desprazando o vaso co
antebrazo até que este ficou ao borde do
precipicio. O escenario víase xa coas súas cores
reais, lixeiramente mi�gadas polo fume que, aos
poucos, invadía a estancia. Recreouse co
equilibrio inestable do vidro no borde da mesa. O
abalar do licor precipitouno contra o chan. El
incorporouse antes de que o son do vaso
rompendo en diminutos fragmentos chegase a ser
percep�ble pola masa que o circundaba. Pero
aquel movemento brusco dun corpo que apenas
sos�ña de si mesmo, alertou ao camareiro que,
experimentado, era quen de intuír as intencións
de calquera cliente só con ver algún daqueles
xestos bébedos, imprecisos, que os presentes
u�lizaban para desprazarse polo local. A peza
rematou de súpeto. E a xente volveuse cara a el.
Ninguén se atrevería a dar un só paso naquela
dirección. Ninguén desexaría estar na súa pel
naquel preciso instante. As paredes movíanse ao
seu redor, ningún obxecto semellaba dispor
dunha localización precisa. O mundo xiraba
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demasiado rápido, sen contar coa súa presenza,
sen agardar a que el collese o ritmo. El
desprendíase do mundo aos poucos. Sen�a como
se afastaba del, abandonándoo á deriva. Sempre
lle horrorizara o abalar das gamelas sobre a tona
do océano. Inclinouse cara a adiante para trousar
sobre a mesa. Un líquido viscoso diseminouse en
par�culas de dis�nto tamaño ao impactar contra
o mármore, acadando distancias inimaxinables,
proxectándose insospeitadamente contra o
conxunto que compuñan as mesas e os corpos
que o circunscribían. O malestar do camareiro,
que non se an�cipara aos feitos, levouno a
camiñar a tombos até o exterior, dirixido por unha
man que o aferraba fortemente polo pescozo.
Empurrado dende a porta, fixo da caída un hábil
movemento fortuíto que depositou
honrosamente o seu cu sobre o pavimento. «Estas
caídas non son as máis que doen!». Exclamou
mais para si que para a rúa baleira. A noite xeada
�xose sen�r ascendendo dende o es�nter,
premido contra unha superficie dura e áspera,
como se un cento de insectos pulsasen, coas
innúmeras patas, as terminacións nerviosas
daquel. Desexaba poder deitarse, deixar de
percibir os xiros constantes do corpo, pero era
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consciente do impropio de facelo naquel lugar.
Sen�ría unha profunda vergoña se alguén o
descubría daquel xeito, incapaz de permanecer
sentado. Inclinouse cara a adiante para recuperar
a ver�calidade. Axiña deu un paso e avanzou na
dirección da parede do predio. Alí buscou a
maneira de disimular o seu estado e sacou un
cigarro do peto. «A soidade non é máis que un
estado de ánimo». Sorriu ao tempo que
procuraba o úl�mo pito no interior da caixa.
«Semellan estar vivos estes condenados!».
Levouno á boca. Véndose incapaz de procurar o
chisqueiro, mirou ao seu redor na procura dalgún
que lle proporcionase lume. A rúa con�nuaba
baleira. A música do bar apenas era percep�ble
dende o exterior. Pensou no cigarro sobre o piano.
Percibiu aquel pito aceso entre os beizos e pechou
os ollos aspirando profundamente. A cidade era
aquel lugar descoñecido, só visto dende o frío
exterior. Podería enumerar as cores das fachadas
que marcaban o rumbo cara a súa casa, pero non
sería quen de debuxar nin un só rostro que
humanizase ningún daqueles predios. Alzou a
vista para deterse nas fiestras con luz. Ningunha
silueta, ningunha forma viva se asomaba. Todas
aquelas edificacións non significaban máis do que
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unha pedra no camiño. «Coas miñas mans
construín cada un destes obstáculos, que agora se
converten no meu punto de apoio». Unhas voces
ao lonxe devolvérono á beirarrúa. Dúas figuras
avanzaban na súa dirección. Pouco máis do que
unhas cores e unhas voces servíronlle de
referencia para dirixir a súa voz cara a uns
interlocutores difusos. «Tedes lume?». Uns risos
por resposta e unha frase que apenas acertou a
comprender. «Un pureta que se pasou
plimplando!». Unha man no peito, termando del
polas lapelas da chaqueta, e outra remexendo nos
petos do pantalón, disuadírono de rebelarse
contra os acontecementos. A carteira subtraída
contra o rostro como única despedida, marcou o
inicio da marcha. Anicouse seguindo unha aresta
do edificio coa palma da man, para recoller as
súas pertenzas. Sen perder o contacto coa
fachada, coma quen anda á procura dos latexos
do corazón nun corpo non inerte, deu os
primeiros pasos inseguros. Co rostro todo o
levantado que as circunstancias lle permi�an,
certo de non terse rendido, senón evitado un mal
maior. «Nos meus tempos cargóuseme de
recoñecementos». Cruzaba o paso de peóns,
agora xa sen axuda. «Cargóuseme…». Repe�a.
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«Os recoñecementos son unha cousa boa, coa
que calquera persoa debería conseguir a
admiración de cantos a rodean». Reafirmábase,
loitando contra o desánimo.

Lía no lenzo da xeada sobre o firme a
iden�dade das persoas que o antecederan.
Procuraba determinación, cansazo, irá, nas
pegadas impresas. De�vose para volver a vista
atrás. As súas, un rego constante afondando sobre
o pavimento, de quen arrastra os pasos nun
avance lento e pesado, transcorrían paralelas ás
fachadas, sen afastarse o máis mínimo daquel
referente pétreo que se erguía solemne para
ocultarlle o mundo tras del. «As distancias son
invisibles, do mesmo xeito que os obstáculos,
incluso para quen ama». Esvarou nas feces dalgún
animal nocturno, para caer mesturándose cos
excrementos. As mans estableceran o primeiro
contacto. Asentado no chan, mirou de limpalas
contra a roupa xa luxada. «Kandu murigas sa
merda, bessi su vragu». Lembrou o proverbio
campidanese, que en sardo viña a dicir que cando
se mestura a merda o cheiro expándese todo ao
redor. Recordouse, como aco�o adoitaba facer,
inscrito na mirada ameazadora daquel que fora a
súa parella. Apoucado, apertando con forza a
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mesa do comedor ao tempo que escoitaba, unha
e outra vez, como malgastara a súa propia vida
con mulleres «gordas e ordinarias» antes de
coñecelo a el, que chegara para procurar unha
mudanza, reconstruír a ruína dunha carreira falta
de ambición. Recordou a habitación do hospital
ao que levaran ao seu namorado, despois de
inxerir un número indeterminado, sempre
insuficiente, de pílulas para acabar coa súa vida,
unha vez anunciada a ruptura. O branco
inmaculado das paredes, o cheiro par�cular dos
espazos, sempre limpos, sempre fríos,
devolveuno a unha beirarrúa que o cubría dunha
tona que lle entumecía as extremidades.
Recoñeceu o cheiro das feces, a dureza xeada do
pavimento, a soidade escura do entorno e a
contundente ver�calidade do predio que lle
servía de esteo. Fincou a man sobre a parede para
incorporarse de novo. Doeuse dos golpes
producidos pola caída. Apurou a marcha ao ver o
portal que lle daría paso á súa vivenda. Arrastrou
os pés até o contacto da pel espida contra o pomo
xeado. Buscou as chaves e penetrou no interior,
percibindo o cambio de temperatura. O ascensor
�xoo tremer ao comezar a marcha. Estendeu,
entón, os brazos para contrarrestar os efectos do
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ascenso no seu precario equilibro, permanecendo
coas mans apoiadas na parede do aparello até
que este se de�vo e as portas se abriron diante
del. Quitou a roupa luxada antes de entrar na
casa. O contacto dos peúgos contra a plaqueta
fixo que apremara á chave para introducirse na
pechadura. Entrou ás carreiras, coa roupa
mesturada, imitando unha esfera, entre as mans,
manténdoa sempre afastada do resto do corpo.
Introduciuna directamente na lavadora. Ao
manipular os mandos daquela máquina, sen�u
unha certa sensación de alivio. Confiaba nela para
reparar o dano que a súa torpeza inflixira a
aquelas prendas. «Ao final é bo que haxa inventos
que enmascaren os propios erros». Acenou un
sorriso, até que as mans luxadas e cheirentas
recordáronlle que non estaba aínda limpo de toda
mácula. Resultáballe verdadeiramente
reconfortante a auga que lle caía sobre a cabeza,
esvarando polo corpo todo. De�vose a ver como
os excrementos que formaran parte da súa
fisionomía se perdían polo sumidoiro, como parte
da súa condición que non deberan ter
abandonado nunca. Demorou máis do que era
habitual en saír da ducha. Parouse a observar as
xemas engurradas e retrotraeuse novamente á
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infancia, na que a súa nai agardaba ao pé da
bañeira para envolvelo por completo nunha toalla
que a el antollábaselle pouco menos que unha
saba. Percibiu a suavidade do tecido mentres
permanecía inmóbil, ensimesmado nos seus
recordos. A calma apracible do leito entraba en
loita co acedo que, provinte do estómago, subía
pola gorxa até danar a glote. Pechou os ollos e
permaneceu está�co agardando que o mundo ao
seu redor deixase de xirar.
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II

O ascensor subía e baixaba levando a uns e a
outros aos seus respec�vos andares. Ela
procuraba levar todo o preciso consigo, para non
perder utensilios nas diferentes plantas.
Resultáballe bastante incómodo ter que ir unha
por unha recollendo o que eventualmente fora
quedando polo camiño. Pero ese costume,
inherente á maior eficiencia do seu traballo,
limitaba as prazas do elevador, espertando o
malestar dalgúns usuarios que debían, no seu
tránsito, agardar a que ficase baleiro ou baixar ou
subir polas escaleiras. Ela tentaba ficar allea ás
manifestacións de enfado, en ocasións incluso de
ira, aínda que en realidade vivía cada unha delas
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como unha demostración da súa irrelevancia
como persoa e como traballadora. Unhas
manchas endurecidas polo paso do tempo,
impregnaban o chan e as paredes do ascensor. En
canto o pulverizador as abrandaba, un cheiro
desagradable emanaba de cada unha delas.
«Como é posible que isto chegase até aquí? Está
por todas partes». Soou o teléfono durante un
traxecto. Coas luvas postas non era quen de
manipulalo e tampouco quería ensucialo coa
porcallada que estaba a extraer de paredes e
chan. Con�nuaba a soar mentres, apurada,
tentaba desfacerse das luvas. A goma es�rábase
para volver ao seu lugar en canto deixaba de facer
presión sobre ela. Desesperada, apertou a punta
dos dedos contra os xeonllos pechados e afastou a
man mentres aqueles quedaban prendidos.
Finalmente logrou liberar unha man, que correu
ao peto da funda de traballo para rescatar o
móbil. «Diga!». Respondeu, expulsando
bruscamente o aire pola boca. Alleo a esa
circunstancia, o seu interlocutor interpelouna.
«Canto che falta? Sabes que dentro dunha hora
tes que estar nas oficinas do centro, non?». Tras
dun segundo de silencio no que virou os ollos cara
o ceo do elevador ao tempo que mordía
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fortemente o beizo inferior, dixo. «Seino, xa estou
rematando». Escoitou o asubío úl�mo que indica
o final da comunicación. Sos�vo aínda un segundo
máis o teléfono na man ollando como a pantalla
escurecía e volveu ao traballo. «Os traslados non
serán considerados xornada laboral efec�va».
Recitou de memoria un parágrafo do seu
convenio. «Con tanta volta, non sei a que hora vou
dar chegado a casa hoxe!». Cada par�cula de
sucidade resistente era un obstáculo para chegar
ao final da xornada, así que fregaba con
insistencia, desviando a frustración cara as
manchas máis duras. Pensou en todas as tarefas
que lle quedaban por realizar unha vez que
chegara a casa. «E que non é só limpar estar
merda!». Exclamou, para reparar,
posteriormente, na persoa que agardaba tras súa,
tan está�ca como desconcertada. Disimulou,
dedicándose con industrioso afán á limpeza do
espello, até que se abriu a porta, momento que
aproveitou para soltar o ar con�do nos pulmóns,
ao tempo que seguía coa mirada o traxecto da
persoa que saía do edificio. Coa nova ascensión
deu por terminado o traballo. A porta abriuse ao
tempo que ela tentaba recordar en que andar
deixara aqueles aparellos dos que prescindira
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para esta tarefa. «Recollo e marcho, que é moita
hora». Un home maduro e de mediana estatura
tentou acceder, pero deu un paso atrás ao
decatarse da presenza dela. Introduciuse evitando
calquera �po de roce casual entre ambos. El fitaba
obsesivamente as paredes e o chan do ascensor,
na procura dalgún resto de sucidade, como
asegurándose de que non quedaban probas do
delito que puideran incriminalo. Ela, pola súa
banda, miraba de aumentar o espazo entre os
obxectos e o home, até formar unha terra de
ninguén que a obrigaba a pegarse á parede,
gañando distancia entre os dous corpos. «Eu
baixo». «Eu quedo no primeiro, pero deixarei que
baixe o señor». «Non me gustaría facela perder
tempo, realmente non teño présa». Houbo un
silencio. «De feito, coido que podo axudala
incluso a sacar todas estas cousas, se quere». Ela
ruborizouse. «Pero, como vai facer iso?» El
premeu o botón do primeiro e agardou sen
moverse. «Lévolle eu o caldeiro, se pode vostede
co resto». Dixo en canto o ascensor se de�vo, sen
agardar a que a porta se abrise. «Está ben».
Anunciou ela resignada. «Pode deixalo onde teño
o resto das cousas». Apremado polo tenso da
situación, deixou o caldeiro cheo de auga xunto a



vasoira e demais adminículos, laiándose en
silencio ao depositalo no chan, debido aos golpes
da noite anterior. Sen querer observar o rostro da
muller, despediuse dela apenas cun murmurio.
«Agardo non terlle dado moito traballo». Ela ficou
parada con todos os obxectos na man, sen
comprender a que se refería. Viuno desaparecer
antes de con�nuar.

Mirou o reloxo. «Se apuro un pouco, aínda me
dá tempo a coller o bus. O catorce déixame
perto». Viuno achegarse ao lonxe cando aínda lle
faltaba unha ducia de metros até a marquesiña.
Ergueu un brazo para indicarlle ao condutor que
non marchase sen ela. Aquel, parou o vehículo co
intermitente posto. Non había ninguén máis
agardando por el, así que non abriu a porta até
que a muller petou no cristal. «Grazas». Dixo, sen
agardar unha resposta. O home reiniciou a
marcha en canto escoitou o asubío da máquina
que cobraba os billetes. Sen falar con ninguén,
man�ña a vista fixa na estrada, facendo
movementos áxiles do volante para esquivar
algún que outro vehículo intruso que pretendía o
seu carril. «Semella que aquí xa ninguén respecta
nada». Dixo ela, ao tempo que buscaba o
momento correcto para depositar as nádegas
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sobre un asento libre na primeira fila. O home non
respondeu. Ela, familiarizada con aquel proceder,
suspirou en canto se viu a salvo das manobras
bruscas e sentenciou para si. «O caso é chegar».
Depositou o bolso sobre as pernas moi xuntas e
pousou as mans cruzadas sobre aquel. A mañá
non era especialmente fría e o sol asomaba entre
nubes brancas que alentaban a imaxinación, o
que axudou a que recuperara o bo humor. Dende
a súa posición privilexiada, atendía ás entradas
que se realizaban periodicamente. Das persoas
que accedían ao transporte público, centrábase
só naquelas que desprendían un forte cheiro a
xabón. Sempre limpas, con roupa an�ga pero ben
tratada e con aquel caracterís�co aroma
atemporal que a levaba de volta á súa infancia,
cando, nos días seguintes á matanza, recuperaban
os moldes do faiado e púñanse a traballar
fabricando aquelas grandes pezas de xabón, das
que as súas mans de nena non eran quen de dar
conta. Os cheiros a sosa cáus�ca que invadían as
estancias, volveron tamén a aquel habitáculo do
autobús, impregnando as superficies, os tecidos,
ás persoas que entraban e saían. Non puido
disimular un sorriso, ao tempo que volvía a ollada
cara á fiestra, vendo todo aquel tempo pasar.
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Era noite cando se sen�u, finalmente, liberada.
Non chovía, unha brisa fría embocaba ás rúas
como nun túnel de vento. Decidiu camiñar. O paso
foi firme até o úl�mo recado da xornada. Un par
de latas de sardiñas, un bolo de pan -apenas
douscentos cincuenta gramos- e unha porción de
queixo graxo, sen curar. Dubidou un instante á
altura do andel dos doces industriais. Tentou
recordar o valor das moedas que levaba na
carteira e pasou, defini�vamente, de longo.
«Catro con sesenta». Contou unha e outra vez as
moedas espalladas na man aberta, antes de
depositalas no soporte plás�co, diante da
caixeira. Chegado aquel momento, temía sempre
errar nos cálculos. Pesoulle non ter levado
algunha bolsa da casa, para non aceptar a que lle
ofrecían no establecemento. Saíu con calma,
repasando as cifras na nota do supermercado. A
luz da tenda iluminaba aquel cacho de papel para
que ela puidese asegurarse de que todo era
correcto. «As rúas móstranse diferentes pola
noite. Como se fosen outras». De�ñase nos
ma�ces da escuridade. Recreábase máis nas
sombras que nas luces que as formaban, debido a
ese pesimismo profundamente arraigado que
proporciona a resignación como estratexia vital.
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Virou en varias esquinas, perdéndose un pouco á
mantenta, só por experimentar, por coñecer
novas rutas ou simplemente por pisar o firme de
rúas que nunca transitara con anterioridade.
De�ñase a ver os escaparates das tendas que non
coñecía e imaxinábase posuidora de todos os
produtos que neles se mostraban. Sorría ao
imaxinar, cunha inusitada ilusión. No efecto
espello do vidro dunha tenda, percibiu unha
presenza que camiñaba cara a ela. Virouse sen
tempo de reaccionar e impactou contra un corpo
que camiñaba en sen�do contrario. Saíu
despedida contra o escaparate, o que a man�vo
en pé, pero o outro corpo debruzouse na
beirarrúa coa cabeza inclinada cara ao pavimento
e as mans termando dos ombreiros. Dubidou en
como reaccionar, malia a ter apreciado o
desamparo do home que ficaba no chan, sen
poder incorporarse. Apreciou que divagaba.
Falaba polo baixo con dificultade para pronunciar
correctamente todas as palabras. Mirou ao seu
redor. Ninguén semellaba disposto a prestar
auxilio. Pasaban uns nun sen�do e outros no
contrario, mirando simplemente o espectáculo.
Atreveuse, finalmente, a cederlle unha man para
axudalo a incorporarse. Pasou un brazo por
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debaixo do seu e tentou elevalo. De súpeto, o
rostro del volveuse cara a persoa que miraba de
termar do seu peso. «Ningún camiño pasa por
aquí. Ningún �o polo ceo, ningún cabo por terra.
Todo canto está vivo repousa baixo o machado».
Ela soltouno, precipitando ao home cara á súa
posición inicial. «Non coñece a poesía de Hans
Magnus Enzensberger?». Ela acenou que non coa
cabeza a afastouse un pouco máis. «Non deixa de
ser unha pena». Viu como ela iniciou unha
manobra que a levaría lonxe de alí, pero que non
foi quen de concluír. Miráronse con detemento e
recoñecéronse ao instante. Pouco a pouco e non
sen grandes dúbidas, ela volveu canda el.
Aproximábase tomando todo �po de precaucións.
Apañou o bolso fortemente cunha man, deixando
a outra libre. Xuntou, moi lentamente, o seu
ombreiro ao do home que agardaba resignado.
«Tómese o seu tempo, coido que non vou ir a
ningures». Tentou sorrir, pero unha tose rouca
confundiuse co riso nunha amálgama
desagradable. Ambos finalizaron a manobra,
pero, ao incorporarse completamente, el iniciou
novamente a inversa. Ela termou del para que non
caese e sos�voo até que es�vo certa de que non
se movería. «O mundo móvese demasiado rápido
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para min. Levo anos reafirmándome na idea de
que non estou feito para ese movemento
constante». Ela non soubo que responder.
«Chegados a este punto, estou en grao de afirmar
que vou precisar axuda para avanzar, sexa cal sexa
a dirección escollida». Ela asustouse, pero en
ningún momento fixo ademán de soltar o corpo
que suxeitaba por riba do seu ombreiro. «É unha
sorte de que vostede sexa máis baixa ca min».
Fixo unha pausa. «E créame se lle digo que non é
unha burla». Xuntos iniciaron a marcha. A muller
procuraba compensar o peso del, que abalaba sen
control con cada movemento, coa forza das súas
pernas fincadas no chan.



III

As miradas curiosas desviábanse fur�vas para
familiarizarse con algo máis que o traxecto até a
cama. «Non te preocupes. Os zapatos podo
quitalos eu e o resto, a non sei que queiras un
contacto máis ín�mo, deixareino posto». Ela
incomodouse e el decatouse de que o comentario
resultara absolutamente inapropiado. «Pídoche
desculpas pola incorrección. Como podes
comprobar, o alcol non me senta moi ben».
Pousou a cabeza na almofada e suspirou. Quedou
calado, coa ollada posta no teito. Ela
recuperábase, a pouca distancia, do esforzo de
acompañalo a casa naquel estado. Mirouno e viu
que man�ña os ollos pechados. Deu un paso
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adiante para ver se durmía. Non �vo vontade de
marchar inmediatamente. Comezou por camiñar
polo cuarto, deténdose nos pequenos obxectos
que poboaban a mesa de noite, os cadros que
colgaban das paredes. Seguiu camiñando fóra da
habitación. Sen apenas obxectos persoais,
descubriu unha orde precisa, como se aquelas
cousas non fosen movidas con moita frecuencia.
Achegouse a un andel cheo de libros. Avanzou por
diante deles facendo que lía os lombos, mais
facíao só polo gusto de ver aquela estrutura sólida
de obxectos cun grande valor simbólico. De�vose
ao ver unha fotogra�a sobre a base dun dos
andeis. Alí estaba el, anos atrás, xunto con outro
home. Ambos se pasaban un brazo polas costas e
sorrían á cámara que sos�ña un deles.
Semellaban sorrir de forma sincera. Unha
fotogra�a aproveitando a espontaneidade do
momento di moito de quen aparece reflec�do.
Cruzou a habitación coa imaxe na man. Movíaa
entre os dedos certa de que habería atopar
algunha outra cousa que lle axudase a discernir
quen era o outro personaxe. Levantou unha
manta de la que repousaba encartada sobre un
dos brazos do sofá. A ausencia de e�queta
denotaba que fora feita a man por alguén
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próximo. Volveuna pousar. Deixou deslizar a man
sobre o sofá de pel e sorprendeuse ao descubrir
que non había nin unha ínfima par�cula de po.
Entrou na cociña. O branco inmaculado das
paredes, xunto co mobiliario da mesma cor,
encandeouna durante un instante. Avanzou
lentamente observando todos os espazos. Abriu a
neveira. Chea de comida. Pechouna novamente e
retrocedeu un paso antes de recuar para abrila
novamente e descubrir que non había nin o máis
mínimo rastro de alcol. No baño, os obxectos de
aseo máis comúns restáronlle interese á estancia.
Tan só houbo algo que lle pareceu pouco usual.
Un revisteiro no que só había un exemplar dun
libro de poemas de Hans Magnus Enzensberger.
Non puido evitar sorrir. Volveu á sala. Con todas as
luces acesas víanse espazos diáfanos e amplos. A
luz, malia a ser clara e fría construía cuartos
cálidos e confortables. Sen�u vontade de poñerse
cómoda. Sentou no sofá e colleu ar enchendo
moito os pulmóns. Despois, soltouno afundíndose
no respaldo acolchado. O cansazo acumulado de
todo o día, levouna a es�rar as pernas e deixarse
levar naquel entorno tan agradable e silencioso.

Espertou co son dunha porta que se pechaba.
Abriu os ollos e incorporouse asustada. Non había
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ninguén ao seu redor. Miraba a un lado e a outro
dun xeito nervioso e descontrolado. De�vose ao
ver a súa bolsa da compra xunto co seu bolso
enriba da mesa da sala. «Ola». Respirou aliviada
ao comprobar que ninguén respondía. Ergueuse
axiña para recoller as súas pertenzas e marchar,
pero viu que había unha nota debaixo da bolsa.
«Grazas por traerme onte. Supoño que, sen a túa
axuda, tería pasado a noite naquel tramo de
beirarrúa. Teño que saír, aínda que conto con
volver pronto. Non estarei fóra moito máis de
media hora. Collerei uns croissants de camiño. Se
cando chegue aínda estás, podemos almorzar
xuntos. Doutro xeito, agardo que volvamos
coincidir, aínda que sexa no ascensor». Re�rou a
bolsa violentamente e mirou para a porta de
entrada. El podía estar a piques de chegar. Correu
cara a saída e pousou a man sobre o pomo antes
de deterse. Desandou o camiño para recuperar a
nota antes de saír. Camiñaba rápido procurando
non coincidir con ninguén. Baixou polas escaleiras
do edificio, segura de que el subiría polo ascensor.
Unha vez fóra, dubidou se coller unha ou outra
dirección. Decantouse por correr cara a parada do
bus, agardando que algún es�vese pronto a pasar.
Correu ao ver un aproximarse polo comezo da rúa
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e �xolle o precep�vo sinal para que parase.
Saudou, sen agardar unha resposta, ao condutor,
que con�nuou coa vista posta na estrada e sentou
nun dos primeiros asentos. Reconfortouna o ver
que o autobús reiniciaba a marcha. Decatouse de
que, durante todo aquel tempo, levara
fortemente presa a nota contra o peito. Leuna
novamente sen poder evitar acenar algo máis que
un sorriso. Acariñaba aquel cacho de papel coas
xemas ao tempo que miraba pola fiestra
imaxinando unha vida moi diferente á súa.
Recordou o nome de Hans Magnus Enzensberger,
desbotando a idea de adquirir algún libro seu. Viu
ao lonxe a marquesiña que se correspondía coa
súa parada. Ergueuse sen deixar de sorrir.
Camiñou en dirección contraria á saída, até a
cabina do condutor e ofreceulle a nota antes de
saír defini�vamente do vehículo. «Déixolla
quedar. A min, por un instante, �xome
enormemente feliz». Non quixo reparar no rostro
do condutor que recibía a misiva sen comprender.
Ambos tomaron distancia. O sol iluminaba as rúas
e unha brisa fresca movía as copas das árbores,
levando consigo as úl�mas follas de outono.
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