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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

AVÓ: E bueno… imos seguir, ou?  

DOUTORA: De verdade… non ten nada que ver con vostede… 

AVÓ: Ai, non? Eu estou coa nena, representando o piso… 

LOURA: Non é tan importante! Se quere quedar que quede! 

ELADIO: Veña! Pois imos seghir un pouquiño coa reunión! 

EVA: Un pouquiño? Eu creo que xa levamos dabondo, Eladio… 

SABELA: Alguén ten algo que falar…? 

SEÑORA DAS CARTAS: Si! Eu teño, pero aghardade un anaco, que teño que subir 

por unha urxencia, pero volvo aghora mesmo! 

SABELA: Alguén máis… 

Ninguén se pronuncia 

EVA: Entón temos que aghardar aquí ata que volva? Non sería mellor falalo outro 

día? 

AVÓ: E para unha que queda… Se me dixesen que aínda hai dez veciños máis… 

pero para iso non paga a pena deixalo para outro día.  

ELADIO: E podemos aghardar, que non matou nunca a ninghén! 

ARGEMIRO: E hai moitas cousas que non matan pero aburren ighual.  

DONA SARA: Eu voume ir! Porque non entendo isto que é! Se nos queren tomar o 

pelo, mui ben, pero voume! 

CAROLINA: Será moi importante o que quere decer…? 

XAN: Non, seguro que non é nada! Podemos irnos xa… 

EU: Por esperar un anaco… Ao mellor si que quere dicir algo importante.   

EVA: Bueno… ben, logho, imos repasar os puntos que… 
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VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Eu teño unha proposta… 

SABELA: E por que non o dis antes, ho?  

ELADIO: Mui ben! Veña, rapás, conta! 

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Bueno, eu… 

EVA: Oe! E quen es? 

SABELA: É o de arriba, non?  

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Si, son do sétimo… 

ELADIO: Ben, ben.. 

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Verán, as partidas… 

ELADIO: Si! Queres xoghar ti tamén? Iso vénme mui ben, a verdade é que si… 

Porque eu só quero xoghar co mellor do edifisio, escoitás todos? 

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Non, o serto é que… 

ELADIO: E logho? Non che ghusta o xadres? 

AVÓ: Ai, e como non lle vai gustar o xadrez? Non che gusta? 

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Non, eu falaba por outra cousa… 

AVÓ: Uxía, a ti gústache xogar ao xadrez? Xogamos unha mentres esperamos?  

UXÍA: Non quero… 

AVÓ: E por que? 

DONA SARA: Se non quere, déixea estar, non sexa pesado! 

AVÓ: Eu non son pesado! 

ELADIO: Eu si que xogho, ho, que alghén che tiña que derrotar! 

SABELA: Iste asunto si que me interesa, que aínda quedaba a conta por saldar! 

VECIÑO QUE SEMPRE TEN PRÉSA: Bueno, eu, antes, quería dicir que ás veses 

non se pode abrir a porta, coa mesa colocada no vestíbulo… 

ELADIO: Bueno, ho, iso xa se arranxa hoxe, que vamos cambiala de sitio.  
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EVA: Veña, imos! Eu creo que ghaña o Eladio… 

Sitúanse todos arredor da mesa, a partida comeza.  

AVÓ: Ai, pero, oes? Hai que pensar con cabeza! 

ELADIO: Si, o que dighas, mira isto a ver… ai, non, non… desoutro xeito, se fagho 

así… non creo que vaia axudarme muito… 

UXÍA: E por que non moves esa?  

AVÓ: E esa por que? Se non querías xogar, agora… 

UXÍA: Move, veña, a ver… 

AVÓ: Ai, pois si, si… Que neta máis lista teño… un pouco túzara, verdade?  

UXÍA: Non… 

AVÓ: Oiche? Tes que ser máis obediente cos teus pais… 

UXÍA: Que non son desobediente… 

AVÓ: Que si es… Tes que recoller o cuarto… 

DONA SARA: Pero deixádevos xa de… mova, Eladio! 

ELADIO: Si, vou, aghora mesmo… 

EU: Se agora move esa… 

O avó da nena consegue gañar a partida.  

ARGEMIRO: Si, bueno, que ghañe non quere dicir nada… 

ELADIO: E xa quedou un campión no edifisio… dáme un pouco de rabia, pero que 

imos faser, non é serto?  

EVA: Moi ben! Si, señor! 

SEÑORA DAS CARTAS: Xa estou! Que tiña que ir ao baño… 

SABELA: E cal era a proposta?  

SEÑORA DAS CARTAS: Sería posible que o próximo día trallamos algho para 

comer? Así non se fan tan aburridas… 
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EVA: E non podía ter dito iso antes de irse? 

SEÑORA DAS CARTAS: Pero tiña que ir ao baño… 

SABELA: O que sexa… non hai nada que engadir, non? 

SEÑORA DAS CARTAS: Collín unhas pastiñas… Alghén quere alghunha? 

XAN: Pois mire, eu antes de irme… 

CAROLINA: Pero hai que darse présa, eh… 

XAN: Si, xa vou…(Fala mentres mastiga, e unha parte da pasta quédalle na gorxa. 

Comeza a tusir) 

Prodúcese un balbordo xeral, os veciños comezan a correr polo vestíbulo sen saber 

que facer.  

- Ai, deus! Que facemos? 

- Ninghén sabe como se fai a reanimación?  

- Quen non é reanimación! Que é a outra! 

- A manobra! A manobra! 

A doutora achégase a Xan e logra que expulse o obxecto que lle producía a asfixia. 

Este, depois de tomar uns segundos para recuperar o aire, diríxese cara a ela.  

XAN: Moitas grazas, de verdade! 

DOUTORA: Non é nada…  

ELADIO: Ai, Elena, menos mal que a tíñamos aquí… 

DOUTORA: Agora mesmo teño algo de présa, xa acabou a reunión, non si? 

ELADIO: Acabou, acabou…  

CAROLINA: Non sei como lle podemos agradecer… 

DOUTORA: Se non…(pon cara de fastío) Eu voume, adeus.  

Vanse indo todos. Mentres, a protagonista da historia comeza a decatarse de que 

non existen impresións fixas. A forma en que cada un nos percibe é a forma en que 
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perciben as nosas accións. E, polo tanto, varía constantemente. A protagonista 

comeza, agora, a ser consciente de que este acelerado proceso de metamorfose é, 

en realidade, un camiño constante, unha acumulación infinda de accións, unha 

construción continua. 
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