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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

Se esperto cedo, adoito quedar na cama, buscando repetir a sensación do soño 

antes de que se evapore co amencer, agochado entre a luz. Mais hoxe erguinme, 

atentendo unha necesidade descoñecida. Cada vez é máis grande o burato que me 

permite ollar a vida colectiva da veciñanza, e a medida que deixo de conter a 

respiración abandono tamén outras rutinas, como a de determe nos intres previos 

aos importantes. Fun á cociña para preparar un café, e tomeino mentres ollaba entre 

as cortinas. O home do can xa saiu pasealo, antes de levar a nena á clase.  

Hai algo case máxico nos espertares nocturnos. Os farois alumean as rúas e 

dispóñense con elegancia entre as árbores floridas. Das flores só percibo certos 

fragmentos de silueta baixo as luces. Penso se en algún momento espertei a esta 

hora e fixen isto, e cústame lembrarme. Xa me teño preguntado varias veces polas 

vivencias individuais, sen testemuñas, que se apagan e morren cando un se 

esquece. Penso, entón, que si hai unha pequena racha na tea do tempo, e que 

podemos chegar a manipulalo, co olvido. Non obstante, é posible que por iso as 

persoas prefiran estar con outros nos momentos importantes. Queren sentir que 

pasou algo, que é verdade. As memorias compartidas son máis difíciles de 

esquecer. Iso é tanto unha sorte coma un tormento.  

Ás veces un pensa en todo aquilo que fixo fronte ós demais, e é tan forte o desexo 

de cambialo que se obsesiona coa escena, que a aperta e non a deixa evaporar. 

Enraizado o recordo no máis fondo, debaixo das cunchas da praia, só vemos a 

finura do tronco, a madeira viva. As follas caen e nacen e o ciclo perdura. Mantense 

no tempo. Dende lonxe é imposíbel distinguilo, mais segue, cunha nitidez 

intermitente.  
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Soa o espertador e apágoo tras recrearme no sinxelo que resulta escoitalo sen o 

alporizamento inicial e rompedor de cada mañá. Vístome e marcho.  

O relanzo, fronte ó ascensor, non é grande. Chamo e quedo un rato. Non escoito o 

movemento de cordas. A parede está pintada de xeito irregular, e a cor resulta moito 

máis intensa no lado esquerdo. Ollo a parede fronte á miña, na que case non se 

nota a capa de amarelo. O chan ten un pequeno buraco. Decátome, tamén, da porta 

semiaberta do veciño que sempre ten présa.  

Asolágame de novo a sensación habitual de nerviosismo e debo respirar 

fondamente, o sentimento de catarse que se prolongara durante a semana 

interrómpese. Existen situacións ás que non sei responder. Entón, paro. É incríble 

como algúns estímulos poden transformar os momentos transitorios en momentos 

decisivos. Ás veces unha soa escena ten demasiada importancia, e cobra 

protagonismo a parte das vivencias que inventamos. Especulo e imaxino e creo 

moitas veces na veracidade daquilo imposíbel de comprobar, agás polas probas que 

interpreto.  

Tendemos a crer que cada elemento estraño é unha alarma, todo aquilo que non 

agardamos ver na nosa cotidianeidade. Acostumados á disposición habitual, 

asústannos os cambios repentinos, sobre todo, os inexplicábeis. Adoito figurarme 

sempre escenairos terríbeis e creo que hai certo perigo en facelo. Ás veces penso 

que o que busco é recrearme nas situacións da liña divisoria. As fronteiras entre 

dúas realidades resultan sempre terroríficas e, ao mesmo tempo, curiosas, 

atractivas.  

Achégome á porta só porque o ascensor é aínda inaccesíbel, e percorro coa mirada, 

entre os bordes das pálpebras cultivadas con pestanas, o interior, tras a físgoa. A 

estrutura é algo así coma un espello da miña. O recibidor está pulcramente 
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ordenado e o chan, impoluto. Non me atrevo a avanzar máis, só estendo o pescozo, 

dende o metro e medio que me separa, co ombreiro apoiado na parede.  

Sobresáltome cando a porta alcanza a máxima apertura e sae o veciño que sempre 

ten présa.  

- Desculpe, tiña a porta aberta… 

- Esquecinme de coller as chaves, se non lle importa…- Retrocedo ata a porta do 

ascensor. Comeza a pitar (sinal de que está a ser retido por algún outro veciño) e 

o de enfronte, tras pechar vai cara as escaleiras. O ascensor abre e non hai 

ninguén. No interior, penso sobre todas aquelas cousas importantes que terei que 

facer durante o día. Abre no sexto e entra a loura baixiña, a de Porto de Zamora, 

que sempre di que algún día volverá á casa.  

- Bo día. - Case non falo con ela, só sei que ten un fermoso coche vermello e que é 

xornalista nun periódico local. A ela gústalle falar. Sobre todo, sobre aquelas 

cousas insignificantes. Non obstante, ás veces dótaas de certa intimidade, case 

contraditoria, e temas universais coma o tempo poden transformarse en condutos 

que nos levan a momentos de introspección. Outras, tan só é o habitual 

intercambio de palabras sen sentido.  

- Ola… Non che parece que hai menos lu ca de costume? Con tantas nubes… e 

dixeron que ía ir máis frío. E vaio. Tu non sentiche que houbo case xeada esta 

noute?  

- A verdade é que non… Sería bastante mala sorte ter ese tempo, xa entrados en 

maio.  

- E iso que ten que ver! Xa sabes: “ata o 40 de maio non quites o saio, e se es de 

Lugo, ata o 30 de xuño”! Fai frío, é innegable, se ata collí o abrigo máis groso e 

aínda teño esa sensación… e muto máis vai facer, xa verás.  
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- Pois semella entón que haberá que agardar máis para ir á praia.  

- Claro! Cada ano máis. Con pantalois longos ata agosto imos estar! 

- Non creo que sexa tan esaxerado… 

- Verás como si. - O ascensor para e baixo, ela vai cara ao garaxe. Despídome cun 

sorriso.  

Aínda que semelle o contrario, para toda clase de conversa é precisa certa mestría. 

Eu estou a aprendela, con lentitude, mais constancia. Aprendo da tea que se 

constrúe con cada conversa ao meu arredor, dos fíos grises de morfemas.  

Sei, por outra banda, que en todo proceso de aprendizaxe existe, nalgún punto, 

certo retroceso. Un intre de detemento. E teño medo dese intre porque non sei se 

serei quen de continuar a partir del.  
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