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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

Volvo á casa cando remato de traballar, pola noite, conducindo entre o relevo 

artificial da estrada baleira, os chimpos metálicos adormécenme. Os focos febles 

aloumiñan lixeiramente en ángulos imprecisos e cambiantes a grava escura.  Avanzo 

devagar, á beira da pendente. Conducir é, ao mesmo tempo, vehicular e relevante. 

Úsase o coche en calidade de utensilio, de medio e, ao tempo, requiro unha 

constancia e atención esaxerada. Síntome en tensión, as harmonías sobre as 

puntas dos pés nas cordas finas son tamén os momentos acelerados, as sombras 

proxectadas ondulan entre a nada e a vida e sosteño o control da besta inanimada 

co respecto oportuno. O son da radio morreu sepultado entre os fíos de pensamento 

que me invaden e o murmurio confúndese cos berros sordos do camiño frío. Só 

resoan en forma de rumores unhas palabras que pronunciou algunha vez a irmá de 

Eladio de Fisterra.  

Sinto o golpe da sorpresa, que se manifesta en calafríos afiados que apuntan cara 

as vísceras do corpo. Soa o teléfono. Paro nun dos bordos da estrada, na fronteira 

intranscendente. É miña nai: quere que o sábado vaia recoller as cousas que 

quedaron na casa vella. O venres erguereime moi cedo, antes de que o espertador 

emita a súa sólida tortura. Ollarei a xanela e pensarei sobre esa longa viaxe ata a 

casa.  

Soa o espertador o venres e abro os ollos devagar. Almorzo en silencio e non prendo 

a televisión para encher o oco sonoro. Desexo manterme un pouco máis no 

momento importante. En moitas ocasións busco métodos de evasión que me 

permiten esquecer a ausencia de palabras. Recréome en lembranzas remotas ou 

berro sen despregar os beizos. Soterrados na larinxe, os sons son devoradores, 
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intensos. Poño unha película, ou unha canción, cun volume que supere as barreiras 

da abstracción, que me atrape, que me invada. Na súa inmensidade, os momentos 

verdadeiros, as escenas principais, convértense en montaxes de fotogramas 

sucesivos.  

Saio cedo. O rito do ascensor prolóngase e abre a porta: a do quinto, cos felinos 

ollos grises e o bosquexo de sorriso, sobre os que caen rizos de nogueira, semella 

unha fada. Case sempre baixa comigo no ascensor os días nos que non teño os 

intres sosegados intermedios, os suspiros.   

- Semella que te secuestrei- Ás veces din iso. Sinto agora, nestes días de práctica, 

unha especie de seguridade agochada. Semella que as fórmulas insignificantes, 

as palabras superficiais de afinidade finxida, co seu peso, nado do  forte 

significado que cada un outorga ao mínimo intercambio, mergulláronse e 

escindiron os tecidos do meu puro sentido crítico, crearon o burato transparente 

que eu onte fun capaz de discernir. Un burato de horizontes, un burato que é 

retina dun ollar diferente. Ela ri, algo nerviosa. Non sei nada dela, nin o seu nome. 

A súa moza chámase Eva e seica é mestra, cáeme ben. En parte, sinto coñecela 

máis do que en realidade a coñezo. Nas reunións (as poucas ás que fun algunha 

vez, cando xa non quedaban suficientes programas para matar o silencio) as súas 

expresións xeran en min unha calidez de benvida. Admíroa, porque non se 

agocha tras os fíos que entretecen os lenzos das facianas. Sobre todo cando fala 

a do primeiro B, a doutoura, e calamos (eu sempre estou calada) para escoitar a 

súa visión sobre o pavimento da rúa ou os horarios dos veciños, ela, Eva, engurra 

o nariz e ergue as cellas dun modo seguro, mais discreto, sen pretendelo. Iso é o 

especial, faino sen pretendelo. Semellan os seus ollos un fragmento máis dese 

cristal cuxas caras se dispoñen nun fío de volumes: a esencia das persoas. 
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Desexaría ser a miña esencia e non ser, coma a regadeira na que puxen onte as 

rosas vermellas, un “algo” indefinido relegado a unha utilidade, a un acto. Un acto 

semellante ao de saudar con palabras baleiras. Que é encher o baleiro co baleiro? 

Mentres, a do quinto recomponse. 

- Si, boa ma fixeches- Os seus fondos ollos obsérvanme e sinto a repentina 

curiosidade de saber sobre ela. As persoas interésanme. O burato xera un campo 

de atracción magnética, e estou atrapada.  

- Estamos en hora de tránsito máximo - Continúo coas frases dispersas que usan 

aqueles que dominan a arte da conversa irrelevante.  

- Estamos. E mira que eu teño présa, que meu irmao vén pasar uns días a Lugo  e 

está xa a medio camín. Case non tivemos tempo nin de mercar comida, e claro, il 

espera unha benvida de categoría.  

- E logo, de onde é?  

- Il vive no Courel, na aldea de toda a vida. Pero gústalle muito estar pola cidade. 

Eu funme cando atopei traballo, que tiña as miñas razois para irme. Pero esa 

historia xa a contais sempre todos no edificio, que a maioría non vides de aquí. Tu 

de onde es?  

- Eu si que son de Lugo. - Quedeime na cidade nun acto de rebeldía contra todos 

os impulsos de fuxida, e todas as aves migratorias que se atan á férrea idea, 

cando rematan a carreira, de marchar, lonxe. Sempre lonxe.  

- Pois debedes de ser cuatro gatos os que quedastes.- Abre a porta no segundo.- 

Eu quedo aquí, que me guardou a Carolina unha caxa que lle pedín. 

Eu nunca estiven no piso de Carolina. Mais din que é algo así como unha infinda 

reserva de obxectos acumulados. O son da súa voz componse daquel “algo” 

monótono que a convirte nun catálogo. Sempre ten. E dá.  
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A súa cova é un misterio, se ben malas linguas admitiron apesarados que se trataba 

dun tétrico lugar. Disque a luz só entra por recunchos, entre as marxes das cousas. 

Non sabemos en que traballa- decátome de que dixen “sabemos”, semella algo así 

como unha integración na tea de araña común, que forma un escudo resistente a 

cada tremer e cada golpe, mais aínda conformada por substancias febles- e algúns 

cren que é mercadora compulsiva. Eu opino que os seus impulsos de amoreamento 

responden a unha necesidade semellante á que teño, ou que tiña, de encher os 

espazos.  

Agora entendo- e co paso dos minutos segue a clarificarse- que existe certa 

fermosura nas ausencias. Conforman unha melodía visual sinxela, mais non por iso 

menos perfecta. Ás veces os ornamentos só describen unha imaxe insostible. As 

ausencias énchennos, e baleirarnos, e falar, tamén. Saio e penso naquilo sobre o 

que onte pensei que pensaría ao espertar: mañá vou á casa de vacacións a recoller 

as miñas últimas pertenzas, antes de lle dar as chaves ao novo dono. Poboarei o 

meu espazo, o piso, con cousas do espazo antigo e tamén deixarei unha ausencia 

nun espazo dos demais, un espazo arrincado, no que quedará o leve recendo do 

silencio, despois o ruído, e despois a nada.  
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