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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

Levo as caixas nas mans e o seu peso fai que aperte os dedos contra o cartón duro. 

Miña nai achégase para dicir adeus. Ollo a casa coma se fose un estío anticipado. 

Chove e penso no mar, que se enche de diminutas pingas grises, e na infinidade de 

remuíños imperceptíbeis que xerará cada impacto, na fría forza que a súa 

velocidade lle confire. Despídome cun son que non o é, e deixo no coche o 

derradeiro vestixio da nenez perdida. Voume, porque quero desaparecer do 

momento relevante. Durante o camiño, coa radio apagada- os sons da cabeza 

enchen o baleiro- só penso no que houbo nas tres estruturas febles que se sosteñen 

sobre a base, enleadas cos fíos de corda que se atan e as manteñen pechadas.  

Non quero abrilas cando chegue, teño medo de que escapen as fragrancias antigas, 

que atravesen, en calidade de ondas lumínicas, a fiestra e que o cristal non sexa 

capaz de retelas, ou que as rache cos fragmentos afiados de coitelo da memoria. 

Sobre todo, teño medo de abrir e non atopar máis ca obxectos. E sentir nada e 

buscar en cada mínima ferida, nos recunchos, un espírito invisíbel. As cores dos 

debuxos poden terse transformado en translúcidas figuras, e súa involución é, ao 

mesmo tempo, un irrefutábel signo de vellez. É sinxelo ignorar aquelas vivencias 

importantes, que queremos, pois sentimos que, ao igual que cos sucesos do 

presente- que se evaporan mentres nacen e morren mentres viven- o illamento e a 

atemporalidade son a pura definición da salvación absoluta.  

Se regresamos aos momentos, vivímolos de novo e de novo esvaen e sentimos o 

baleiro. Gárdoos porque prefiro conservar unha visión difusa. E penso, de verdade, 

que as probas son veleno para intuición. Intuímos o que sentimos unha vez, porque 

aprenderon disto as nosas neuronas e o gardamos. Pero as vivencias esquécense, 
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e a súa esencia queda atrapada nesas emocións indescifrábeis que- coma 

mecanismo protector do propio corpo contra o regreso- se mesturan nunha 

amalgama dourada, derretida entre as cavidades do corazón; ou nas caixas que, se 

abrimos, coma un puño de area entre as mans apertadas, cae e pérdese. E non 

quero que se perda.  

A hora de volta non é rápida, sinto reberberar cada golpe contra o vento, cada bala 

de osíxeno contra o cristal. Entro polo portal, levo as caixas nas mans, protexinas 

sostendo o paraugas contra o ombreiro. Non quero que se molle a area como se 

mollou o mar. Quedará húmida e e deformaranse as vagas lembranzas das pegadas 

das gaivotas no amencer. Aínda que ao mellor iso resulta inevitábel.  

Pregúntome se é preciso deixar aos intres vellos escorregar entre a pel, e caer ao 

baleiro sobre o que se sustenta a nosa existencia para deixar un burato, un oco 

diminuto. Soterrados polas follas do meu calendario, desaparecerán as cores e os 

recendos, e quedarán as emocións inclasificábeis, que poderían ter sido de calquera 

outro momento. Pregúntome tamén se estou disposta a renunciar aos intres vellos, 

que non teñen importancia máis alá dunha anécdota aburrida, polos momentos 

intranscendentes de agora, polos intentos de encher buracos inexistentes.  

En certo modo, é iso o que fago, resístome a narrar as experiencias externas e 

repito cada día, nun mesmo espazo, o mesmo intre intranscendente. Non obstante, 

para min é importante e sei que é o único momento do día no que enfronto aqueles 

lugares absolutos, os non son de paso. O ascensor é a saída momentánea do meu 

corpo e non son eu, non son ninguén e gústame verme reducida a unha utilidade, a 

escindir as frases do imaxinario colectivo e apropialas. E logo regreso do exorcismo 

e pecho de novo os ollos, e xunto as pálpebras, e encho de novo coa memoria os 
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ocos: con sentimentos que xa non sinto, e con cores alonxadas que, de achegarme 

a elas de novo, morrerán para sempre.  

Estes días estase a alongar a sensación de non ser ninguén e iso lévame a crer que 

ao mellor ese ninguén si é alguén, distinto, que, se cabe, incluso pode parecerse un 

pouco a min. 

Abre o ascensor baleiro e ascende, e soporto o peso das caixas, que contradí o 

impulso aéreo, que me eleva. Para no primeiro e entra a doutora. Leva na man as 

chaves e viste unha gabardina. Entra e saúda.  

- Ola. - Óllame e agarda, cos ollos impacientes, e sinto de novo o aceno de tristeza 

amosar pola faciana, e desexo chorar e non sei cal é o motivo. Así que tento non 

mirar o chan. E observo as caixas.  

- Bo día. Que tal? - Rosma.- Sube ou baixa?  

- Vou ao rocho.- Saen as palabras secas da súa gorxa e calo, ela fala galego como 

o aprendeu hai seis anos, cando veu para traballar no HULA, non creo que fose 

un destino que quixese, mais é sinxelo acostumarse á constante insatisfacción 

nada do propio feito de vivir e desexar máis e non poder, e desexar máis forte 

ante a imposibilidade do acceso. Fala moi ben. Perfecto. Explicounos unha vez 

que iamos nós as dúas e mais o veciño de enfronte, o que sempre ten présa, que 

aprendera para atender aos pacientes galegofalantes, aos que denominara 

“pobres velliños”. Sacara o título que mostraba o dominio perfecto da lingua tras 

unha forte inversión en academias. Escóitanse voces ao outro lado da porta.- 

Espero que non sexa o pesadelo ese de home. Co ruidoso que é. Berrando todo o 

día, e dá grazas que deixou de poñer a música esa do inferno, non había quen 

durmise…- Pasa do segundo.- E mellor que non sexan tampouco Xan ou 

Carolina, un matrimonio de chafalleiros. Os fillos están descontrolados. Por non 
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saber, non saben falar. Desastre, e son eu a que ten que escoitar os nenos, que 

nin sequera está o seu piso xusto por riba do meu, figúrese!…- Abre no terceiro e 

aparece o sorrinte Eladio de Fisterra.  

- Boa noite! Para arriba ou para abaixo?- Indicámoslle o noso destino.- Pois logho,  

esperarei… Ai, Elena!- A doutora obsérvao con detemento e para o ascensor cun 

botón- Quería chamarche máis tarde, pero aproveito, lembras o da reunión, que 

estábamos vendo o que pediches de cambiar as flores da entrada?- Eladio fala 

dunha reunión de veciños que se organizará para votar o asunto das flores do que 

se queixou a do primeiro B hai un mes, e esta asinte desanimada.  

- Eu esperaba que ante un asunto que atenta contra o perigo de todos, poderíamos 

actuar máis rápido…- Expón de novo os seus motivos, argumentados, ordenados 

e perfectos.- Non poden quedar tanto tempo, os veciños, ao saír en coche, non 

teñen espazo de manobra e… 

- Sei que o consideras un problema de muita importancia, pero que non che 

preocupe, solusionarémolo. Mui ben! Ata logho. 

- Mandaremos o ascensor de volta cando esteamos arriba!- É todo o que digo, 

ademais dunhas palabras que escapan da boca de ese alguén que non son eu ou 

que, se cadra, é unha parte de min. - Vémonos na reunión para a semana! 

- Aléghrome, rapasa! 

Despídome ao chegar ao meu piso, o último. E na vertixe gardo unha emoción de 

adrenalina que me impulsa. Ollo a través da ventá o precipicio. Os maceteiros das 

flores a dez metros do garaxe sobresaen entre a morfoloxía da lisa caída do edificio. 

Vou durmir despois de deixar as caixas na mesa da cociña. Ao mellor mañá as abro. 
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