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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

Paseo pola praza do parque e avanzo polo chan lastrado mentres sosteño entre as 

mans unha bolsa de papel. Tomo o primeiro churro, salpicado de pingas de azucre. 

As partículas de pole en suspensión lémbranme á primavera. Estamos en primavera, 

e nótoo nos pétalos que tinguen de cor as imaxes. Ao contrario do que indicaba o 

lúgubre presaxio da loura do sexto, fai calor, e non chove. Noto, ao mellor, un 

pequeno hálito, que atravesa a rúa e fai abanear lixeiramente as páxinas dos 

xornais.    

Camiño e aproveito para pensar un pouco na dor que onte tentei arrincar con mans 

de cirurxiá. Aínda que a medida que pasan os segundos, teño unha menor 

necesidade. En paz, en equilibrio, prefiro ollar as fileiras de árbores, que sorrín 

contra o tépedo aloumiño do sol.  

Un dos bancos do parque pertence aos señores da zona, que sentan ler o xornal e 

pasar as mañás e tardes en compaña.  

- E non o creo! Que o Argemiro é agora un xenio do xadrez! 

- Pois creo porque é verdade! E, ollo, que o seguinte vai ser a petanca. Xa verás, 

este está a gañar agora o espírito competitivo! 

- E non é esa rapaza a que vive no mesmo edificio? Oe!- Achégome, atopo á dona 

da floristaría co seu marido e mais ao velliño de Meira, que fala coa súa baixa voz 

raspada.   

- E vais ter hoxe outra competición, non si? 

- Imos. Aínda que eu non estiven na de onte, non sei como rematou… 

- E como ía rematar! Gañou o vello! Contoumo a min a Carmiña- a Señora das 

Cartas-, que incluso me chamou ao teléfono da floristaría! Para dicirme que xa vía 
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como ía ir o condenado gañar todas as competiciós.  

- Eu espero que non o faga! Que aínda nos obrigará a poñer tamén unha mesa no 

parque. 

- Disque hoxe vai contra o avó da nena.- Interveño. 

- Ai, si? E está agora por algunha parte?  

- Si, está. Vino rozando co foucín na horta que ten ao lado da casa. Pero co 

lanzado que vai o Argemiro, se o avó da nena chega a aguantar trinta minutos 

pódese dar cun canto nos dentes… 

Voume, aínda que non teño présa. Continúo co meu camiño entre as persoas, que, 

no parque, se desprazan en núcleos pequenos. Chego ata o portal acristalado e 

subo no ascensor. Detense no primeiro. A doutora aparece ao outro lado da porta. 

Pregúntome por que sempre vai ao rocho os sábados. Ao mellor é por algo 

semellante ao que me ocorre a min ás veces: sinte que a orde do espazo físico pode 

reflectirse no interior das persoas.  

- Bo día.- Plantéxome falarlle do xadrez. Seica é unha conversa axeitada, case tan 

superficial coma a do tempo de hoxe. Mais coñezo o seu orgullo e a forza coa que 

reacciona a cada lixeiro desvío da máis absoluta perfección. Coas súas pulcras 

faccións, indícame o que xa sabía: vai ao rocho.- E que tal foi onte na partida co 

Argemiro? 

- Terrible. Ese home non sabe xogar e pensa que é unha mente brillante. Ás veces 

non soporto a ignorancia deste edificio. Eu seguinlles o xogo, porque non quería 

perder máis o tempo. E non entendo como Eladio pospuxo a reunión dos terrarios 

das flores, de verdade, son un perigo…!- Escoito os rumores repetidos que 

escoitei xa moitas veces, mais tento non evadirme, e abandono deseguido esta 

liña de pensamento involuntaria para retomar o camiño da conversa.  
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- Bueno, supoño que está ben que todos teñan a oportunidade de gañar algunha 

vez… 

- Bueno! Deus me libre de quitarlle a alguén a oportunidade! 

Baixo no meu piso e entro. Pasará o tempo e lembro: ás catro, no vestíbulo do 

garaxe. Mais primeiro acariño as orquídeas, que coloquei xunto á ventá. Merqueinas 

porque me dixo a da floristaría que unha, ben coidada, pode durar cen anos. 

Atravesoume, cando mo dixo, a imaxe do piso xa baleiro, cos mobles corroídos polo 

tempo, e coas flores de intensas cores aínda no antepeito da fiestra. 

Saio pola porta ás catro menos dez, porque con Eladio sempre se comeza antes da 

hora e seica os dous contrincantes xa levarán unha boa alí, agardando por nós.  

O ascensor para no quinto e entran Eva e a súa moza, a muller dos ollos grises. 

Fala primeiro a mestra:  

- Bo día! E vas ti tamén ver o espectáculo do xadres? Eu mira que non quero tomar 

partido, pero paréceme que vai perder o avó da nena. Xa llo dicía aghora a 

Sabela, que o que ten opciós é o Eladio, pero o avó… 

- É que esta muller é unha desconfiada! Eu digo que il ten tamén muitas opciois; se 

cuadra, máis. Veremos agora, que xa sabedes que co Eladio sempre comezamos 

dez minutos antes.  

- Si, veremos… Vós estivestes onte, cando foi a doutora? 

- Si, muller! Boa lla fixo! Quedou máis furiosa… E aínda por riba foi logho o 

Arghemiro dicindo que ghañara por todo o edificio. Faltoulle petar nas portas! 

Chegamos ao vestíbulo do garaxe, que é do tamaño axeitado para transitar. No 

medio, entre a porta e o ascensor, colocouse a mesa, e dúas cadeiras. Vexo só á 

loura do sexto, a Eladio e a Argermiro, xa sentado. Achégaseme a Señora das 

Cartas, e dou un pequeno chimpo de sorpresa.  
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- Aínda non cheghou o avó da nena, e xa anda o vello a refunghar. Estamos eu e 

máis o Eladio poñendo calma, que tu xa verás, se sallo, a que monta o bufiñón! 

- Pero bueno, como andas, rapasa? Aléghrame verche aquí! Creo que vou ir onda o 

portal, a ver se atopo ó avó. Dillo aos outros, Carmiña, pero aclara que volvo 

enseghida.  

- Non hai problema ninghún, valla tranquilo, Eladio.  

- Vou.  

Marcha Eladio de Fisterra e chega o ascensor, co avó e a nena.  

- E non está aquí o Eladio! 

- Foi buscalo a vostede!- Avísolle.  

- Ah, bueno… pois xa virá. 

- E non viñeron a súa filla nin o pai da nena? 

- Non, que a nai anda no traballo e o pai di que é unha pascaxada! Ei, Argemiro, 

que xa estou aquí! 

- Imos.  

Pasan longos períodos de tempo indefinido entre cada movemento, e nótome 

sorprendida da atención que estou prestando. De novo, estou a decatarme de que 

fuxo do momento a través das reflexións, dos pensamentos, e detéñome. Ollarei o 

alfil, que devora a raíña de Argemiro. Don Eladio, tras trinta minutos de tensión, 

aínda non volveu da súa busca. Mais non ten teléfono, e ninguén está disposto a 

deixar o noso particular entretemento para ir buscalo. A nena está ao carón do avó e 

el vaille contando os movementos. Noto como o contrincante se desespera.  

- Ves, Uxía? Tu que farías?- e a nena sinala.- Pero tu estás tola! Como vou facer 

eso! Tes que dicirlles aos teus pais que che aprendan, que non che aprenden 

nada!- En dez minutos, gaña o avó da nena. O título de campión trasládase a 
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través dos dous metros que os separan. 

- Mala centella te mate, vello!- Comeza de novo a moumear o do cuarto, mentres 

recolle as pezas na bolsa de tea. E chega Eladio de Fisterra.  

- Ai, se xa estás aquí! E logho… que lle pasou ao Arghemiro? Que parese que lle 

sae fume polas orellas!- Eva achégase, eufórica.  

- Xa ghañou o avó da nena! 

- Ai, condenados, e non esperás por min! 

Reflexiono, mentres subo no ascensor para o piso, sobre estas horas pasadas. 

Semella que fun quen de, discretamente, atravesar a etapa escura e vertixinosa do 

camiño. Agora, seguirei emocionándome, movéndome máis alá dos recunchos entre 

a xente. Avanzando. 
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