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Gústanme todos e cada un dos elementos que compoñen a tenda 
do meu irmán.

Nada máis entrar, o recendo a hibisco acaríñame e arrástrame ao 
interior da tenda. Séntome nos cómodos sillóns, que teñen unha 
cor marrón tan pura coma o café, o café que toma Omar todas 
as mañás mentres, cun sorriso na cara, me mira a través das súas 
gafas de cu de vaso, dicíndome:

– ¿E vostede que desexa, señor Samir?

– Veño pola cunca do seu café, un lapis e unhas ceras. – Contéstolle 
eu sempre, seguíndolle o xogo.

Cando el remata o café e me dá o vaso, eu sorrío e vou ao baño 
a lavalo. Ao volver ao meu sillón, sempre atopo unha manta de 
cadros sobre o respaldo. 

Todos os días me entreteño pintando animaliños no vaso de cartón, 
ata que un son me distrae. É ese tintín das campaíñas, que soan cada 
vez que alguén abre a porta, o que máis adoro da tenda. Podería 
pasar todo o día escoitando ese melodioso son.

E ás dúas da tarde, Omar avísame para pechar.

É a rutina de sempre. É a miña rutina.

Cada día engado un exemplar máis á miña colección de vasos 
pintados, que ocupan grande parte do meu cuarto, pero tampouco 
me importa demasiado, non teño moito máis que gardar.

Vivo coa miña nai e co meu irmán nunha humilde casa nas aforas 
de Aleppo. Mamá di que é feliz co que ten e cos cartos que lle 
faltan, di que o diñeiro non trae máis que problemas. 

Dalia viuse obrigada a renunciar ao traballo cando eu nacín e vivir 
cos cartos que lle pasaba o meu pai. 
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Di que está ben, pero en realidade aféctalle moito o de meu 
pai. Nunca cheguei a coñecelo, eles separáronse antes do meu 
nacemento.

Polas noites, cando non son capaz de durmir, acendo unha lanterna 
e comparo os meus debuxos nos vasos de hai dous anos, cando 
o meu irmán abriu a tenda, cos de agora. Entón, é cando escoito 
voces no corredor. As voces da miña nai e do meu irmán discutindo 
acerca da economía da familia. Deben crer que son moi novo para 
entender do que falan. “Primeiro atende, despois entende”, é unha 
das frases da miña nai. Aplícoa neste tema, pero ao final acabo 
arrepentíndome de meterme nos seus asuntos.

Ultimamente os meus ánimos están decaendo porque non podo 
durmir. Non podo durmir porque cada vez as discusións na miña 
familia son máis frecuentes e máis grandes, e eu sei por que. Dentro 
de pouco é o meu aniversario, e polo meu aniversario meu irmán 
e miña nai sempre me mercan cousas que, aínda que me gusten, 
non necesito e empeoran a nosa situación económica. Eu só os 
necesito a eles. Tento facerlles crer que o 15 de marzo é un día 
calquera, pero non son parvos, aínda que ás veces o crea.

Cada día é un menos para o meu aniversario e un vaso máis para 
a miña colección. Faltan exactamente 7 días para a data, e ese 
día terei exactamente 700 vasos pintados. Coincidencias da vida.

O único que quero polo meu aniversario é ir a unha escola, quero 
recibir unha educación en condicións, coñecer xente, entreterme con 
cousas máis variadas. Nin Omar nin eu tivemos esa oportunidade. 
Ás veces penso que o mundo xira en torno ao resto de persoas, 
pero ignora á miña familia.

Ás veces só quero que a terra me trague e me cuspa ao outro lado 
do mundo, neses lugares tan bonitos que anuncian nas revistas 
e nos carteis das rúas. Ás veces quero que o tempo se pare para 
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todos menos para a miña familia, e así poder vivir mellor sen ter 
que pedir a ninguén préstamos que nos acaban arruinando.

Pero claro, o tempo pasa, cada vez máis rápido, é incrible. E 
antes de que poida decatarme, o meu aniversario xa está á volta 
da esquina. Da esquina na que estes últimos días me pereceu que 
había moita máis xente acumulada do normal.

É un día soleado, pero con nubes. A tenda está deserta, pero hai 
un paquete enriba do mostrador. Un paquete máis ben pequeno, 
envolto nun papel amarelo brillante, como as campaíñas que tanto 
adoro. Que, por certo, hoxe aínda non as oín sonar. 

Sorrío. Non sei que conterá o paquete, pero definitivamente, é 
para min. Suxeito cun anaco de cinta adhesiva, hai un pequeno 
debuxo feito polo meu irmán, no que aparecemos a miña familia 
e mais eu, abrazados. 

Despois de gardar o debuxo no meu peto séntome no sillón, 
esperando impaciente ao meu irmán. Debería estar aquí hai un 
bo anaco, ademais, a tenda estaba aberta cando eu cheguei. 

Nada. Omar non aparece. Estou empezando a preocuparme, pero 
pásaseme ao escoitar un son que provén do baño.

– Omar, estou indo cara ao baño, busca un agocho mellor. –Digo, 
entre risas, mentres me dirixo cara a alí con paso silandeiro.

A porta do baño está entreaberta. Nada máis abrila, miro a un 
lado e ao outro para asegurarme de que non aparece miña nai para 
asustarme. Pero non hai ninguén.

Volvo á entrada, pero esta vez fixándome en todos os recunchos 
da tenda, fixándome en que tras o mostrador hai algo estraño. 
Preocupado, achégome.
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O olor do café, aínda morno, enche o meu nariz, e pronto as bágoas 
inundan os meus ollos, a miña boca dispara gritos de soidade, 
esperando unha resposta. 

Antes de erguerme recollo o vaso, baleiro, coma min, e recollo 
todas as moedas, molladas de café, que quedaron tiradas no chan. 

Case me esquezo do agasallo, que segue tranquilamente enriba do 
mostrador, a pesar de ser testemuño dun crime. Por un momento 
desexaría que os obxectos falasen.

– ¡¿Que tipo de broma é esta?! – exclamo ao ver que, no interior 
do paquete hai un simple pano de cor marrón.  

Danme ganas de rompelo, ao pano e a toda a tenda. Danme ganas 
de que rompa o mundo enteiro. 

Saio do local. Nin me vén á cabeza pasar pola casa, xa dou por feito 
que miña nai e meu irmán non están alí. Tan só quedo vagando 
polas rúas próximo ao meu fogar, co pano ao pescozo.

Tampouco é que saia moito da casa habitualmente, pero dáme 
a impresión de que hoxe as rúas están máis baleiras do normal. 
Miña nai e mais eu iamos de cando en cando a mercar pan á tenda 
de Mohammed. Agora que paso diante da panadería, non vexo a 
ninguén.

Mellor non entro. Prefiro sentar nun banco do parque, no que o 
meu irmán mais eu xogabamos no verán. 

Parece ser que hai unha procesión ou un desfile. Vexo pasar 
grupos de homes que van vestidos con traxe estilo militar. Que 
graciosos. Todos van conxuntados cun gorriño negro con algo 
dourado estampado ao fronte. E semella que eles estean en pleno 
verán, levan a chaqueta remangada e unhas gafas de sol. Chámame 
a atención que van cargados con armas relucentes, debe de formar 
parte do traxe. Estou a punto de rir, pero eles parecen bastante 
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serios. Ningún me mira, van todos a un lugar en concreto sen 
desconcentrarse, e pasan de longo.

Os meus ollos desvíanse a un brillo, ao carón da fonte. Son as 
gafas do meu irmán. Esas gafas de cu de vaso que lle quedan tan 
mal, pero que sen elas non me ve nin a min.

El tivo que pasar por aquí, que eu saiba ninguén máis do barrio 
usa ese tipo de lentes.

Así que empezo a correr, a correr coma un trastornado por todo o 
parque, buscando a Omar. 

Sen conseguir resultado algún, séntome de novo no mesmo banco, 
agarrando as gafas cunha forza tal como para rompelas.

Entón, tapo os oídos ao ouvir un gran estouro que fai temer o chan. 
Berros. Vexo xente correndo, e de seguido, ambulancias, coches 
de policía e camións de bombeiros. 

A miña grande imaxinación suxire que corra, seguro que se trata 
dun monstro xigantesco que está esnaquizando a cidade ao camiñar.

Pero por outra parte a miña enorme curiosidade suxire que siga 
os ruídos ata o incidente.

Canto máis me achego, máis destruídas están as casas, as beirarrúas 
e as estradas.

“Os únicos monstros que existen son os humanos”, outra das típicas 
frases da miña nai venme á cabeza.

Os meus ollos non dan credo. Moito persoal de seguridade está 
rodeando un lugar en chamas, e varios enfermeiros están levando 
feridos ás ambulancias. 

A triste imaxe de decenas de mortos tirados no chan, entre as 
chamas, quédame gravada na cabeza e empezo a imaxinar cousas 
horribles. 
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– ¡Ei, rapaz! –un policía achégaseme a paso rápido – ¿que fas aquí?, 
isto é perigoso. Vaite cos teus pais, seguro que están preocupados 
por ti.

– Estou buscando á miña nai e ao meu irmán. –Digo con inseguridade. 
– Non os atopo por ningures. 

– Pois se estaban aquí, sinto dicirche que é posible que non os 
volvas ver.

– Estaban na nosa tenda pero xa non están. – Teño intención de 
que o home me axude a atopalos.

O policía dáme un par de golpes no ombreiro e guíoo ata o local. 
Explícolle o que vin e o que non vin cando cheguei pola mañá.

Despois de examinar varias veces a tenda e a casa sen atoparmos 
nada, o home mírame aos ollos cunha mirada de compaixón.

– ¿Como te chamas, rapaz?

– Chámome Samir.

– Samir, son Ahmad. ¿Sabes o que é un orfanato?

– Si, sei. – lembro cando o meu irmán me contaba historias de medo 
inventadas que acontecían nun orfanato. Miña nai castigábao por 
meterme medo, pero a el facíalle graza verme asustado. –¿Sabe 
vostede o que é un orfo? Porque eu non o son, miña nai ten que 
estar nalgunha parte.

– Mira, rapaz, – non sei se é cousa miña ou non, pero parece que 
Ahmad está a piques de chorar. – Debería levarte a un orfanato, 
digas o que digas. Pero creo que agora mesmo un non pode estar 
seguro alí sequera. Non é o que debería facer, pero voute levar á 
miña casa mentres non aparece a túa familia.
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Mamá dicía que non podo ir con estraños, pero, ¿que me vai pasar 
a min, peor que perder á miña familia? Decidido, miro ao policía 
e asinto coa cabeza.

Polo camiño, Ahmad non cansa de facerme preguntas acerca da 
miña vida, para coñecer mellor a miña situación. 

Así como despois de media hora de camiñada polo bosque, 
interrómpome a min mesmo, coa vista dunha enorme e preciosa casa.

– Non alucines, non é esta. –Di, sorrindo levemente, ao ver a miña 
cara, os meus ollos abertos como pratos e a miña boca que case 
chega ao chan.

Non abro a boca ata ver outra casa un pouco máis pequena que 
a anterior. Ahmad saca unhas chaves brillantes do peto da súa 
chaqueta e abre a porta principal.

Co brazo estirado, faime un sinal para que eu pase.

A casa é grande e está ben amoblada. O salón ten un par de sillóns 
e un grande televisor; no estudio hai unha mesa enorme no centro 
repleta de papeis e, sobre ela, un ordenador, e a cociña desprende 
un aroma que fai que me entre a fame.

Non podo agardar a ver a planta de arriba. Subo, tan rápido como 
se me fora a vida niso, e Ahmad sígueme. El sinala o meu cuarto. 
É enorme e ten unha cama estupenda para saltar nela. Pero fáltanlle 
os vasos, os meus vasos. Pensar na miña casa quítame os ánimos 
de seguir vendo a nova.

Séntome na miña nova cama coa cabeza gacha. Ahmad deduce 
que necesito alimento e tráeme un prato cheo de galletas e unha 
cunca de leite. Senta ao meu carón.

– Desgraciadamente, –di de repente, con ton severo –dubido que 
esta sexa a última vez que bombardeen a cidade. Por iso, preciso 
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que entendas que non te vou a deixar saír só ata que a guerra 
remate, e só acaba de empezar.

– Hoxe é o meu aniversario...

Noto que o seu rostro se ensombrece. Faise un silencio sepulcral.

Ahmad só me sorrí e déixame a bandexa coa comida sobre a mesa 
de noite.

– Déixote só, necesitas liberar a mente.

El sae do cuarto e deixa a porta arrimada, de xeito que entra un 
fiíño de luz.

Dou voltas sen conseguir acomodarme, pero prefiro non durmir. 
Só pecho os ollos e póñome a pensar. Un montón de imaxes pasan 
rapidamente pola miña cabeza, sobre todo, as vítimas da bomba 
que vin hoxe. Creo que nunca o poderei esquecer. 

Creo que a vida me quere dar as costas, ¿a cantos nenos de once 
anos lles pasa que no mesmo día do seu aniversario se inicia unha 
guerra?

Miro as gafas de Omar e o pano, ambos encima da mesa de noite, 
e danme ganas de tiralos pola fiestra. Pero non o fago, decátome 
que non podo mover nin un músculo.

Apesarado, a miña mente vaise pechando e pouco a pouco quedo 
durmido. 

Outra vez as metralletas.

Con desgana, abro os ollos e miro o reloxo, que me agasallou 
Ahmad o ano pasado. Son as cinco da mañá. Maldigo en silencio 
aos soldados. Lentamente, estírome no colchón, collo aire, e 
levántome da cama. Sei perfectamente que día é, pero de todos 
xeitos, decido comprobalo no meu calendario.
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Efectivamente, hoxe hai exactamente sete anos dende o día que 
desapareceron Omar e Dalia. 

Nestes sete anos, Ahmad converteuse na miña nova familia e esta 
casa no medio do bosque, á que apenas lle quedan cristais, é agora 
o meu fogar.

Custoume acostumarme á miña nova rutina. Todas as noites se 
escoitan disparos de Aleppo dende as once e media ata as doce 
máis ou menos, e pola mañá entre as cinco e as seis.

Incluso aprendín o horario das armas. O luns danlles ás escopetas; o 
martes pelexan cos fusís; os mércores repiten... deben gustarlles as 
escopetas; os xoves usan metralletas, os venres paréceme escoitar 
bazookas; e as fins de semana, metralletas.

A veces escoito pasar helicópteros, pero non teñen día fixo.

E por se fose pouco, así como unha vez cada dúas semanas, tiran 
bombas, que fan tremer ata o chan da miña casa.

Nestes sete anos, non volvín a pisar a miña rúa, Ahmad e mais 
eu imos facer a compra á outra punta da cidade, onde está a miña 
escola tamén, e onde el vai traballar.

Por iso hoxe quero visitar de novo o meu vello barrio; volver a 
ver caras que me soen.

Silenciosamente, cámbiome de roupa e diríxome ao cuarto de 
Ahmad. El non esperta nin aínda que unha orquestra de monos 
histéricos se aloxe na miña casa, pero, por se acaso, atrásolle a 
hora ao seu reloxo.

Suponse que non podo saír da casa sen el, porque é perigoso. Éo, 
por suposto que o é. Pero eu creo que pagará a pena.

Case me perdo polo bosque, só collera este camiño unha vez na 
miña vida, pero á fin logro chegar ao meu barrio. 
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Nada máis chegar, vexo pasar un grupo de homes con traxe militar 
e un gorriño negro con algo estampado de cor dourado. Un dos 
homes mírame, sóame levemente a súa cara. Por un momento 
penso que me van facer algo, pero seguen ao seu. Semellan abellas 
traballadoras. Se non as molestas, non te molestan.

Os meus ollos non poden conter as bágoas cando vexo as casas, 
os comercios, os parques, todas aquelas construcións preciosas e 
coloridas agora en ruínas, e todo seco, coma se pasaran mil anos 
e mil tormentas de area.

Os charcos de auga que deixaba a choiva en inverno son agora 
charcos de sangue que deixaron os monstros, aos que me dá vergoña 
chamar humanos.

É entón, cando ao lonxe, vexo un lugar que si que me soa. É a 
miña antiga casa, e debaixo, a tenda do meu irmán.

Os cristais esnaqizados no chan rodean un cartel no que se segue 
lendo claramente o nome da tenda, “Omar and Samir's”. Agora 
si que o podo ler. Non podo evitar sorrir, aínda que entre bágoas.

O teito da tenda e a casa enteira están desfeitos e forman unha 
montaña de cascallos sobre o chan. Os animaliños dalgúns dos 
meus vasos míranme cunha mirada de tristeza dende unha pila de 
ladrillos, pero non consigo localizar as campaíñas. Entón vexo un 
papel vello e sucio baixo un montón de táboas rotas.

É un sobre. Un sobre anónimo que ten o meu nome e esta dirección. 
Contén un papel roto e dobrado, escrito con mala letra e unha 
cantidade de faltas ortográficas que dan para crear un novo idioma. 
Chámame a atención que a despedida está ao principio e o saúdo 
ao final, pero iso faina especial.

“Con moito agarimo, Omar:

Non sei sequera se algún día chegarás a ler esta carta. Tampouco 
pretendo que tentes responderme. 
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Seguramente te preguntarás que pasou, que onde nos metemos e 
por que está pasando isto. Se queres a verdade, eu tampouco o sei. 
A guerra, a violencia, e todas estas cousas, eu non as comprendo. 

Preguntaraste como estou eu e como está mamá. Pois ben... ben 
non estamos precisamente, pero non queremos que te preocupes por 
nós, non vale a pena, Samir. Pero confiamos en que ti si esteas ben 
e iso xa nos alegra. Precisamos que nos prometas unha cousa: que 
pase o que pase, sempre farás o que ti creas correcto, non deixes 
que ninguén che impida facer o que debes facer, custe o que custe.

Tiven a oportunidade de escribir esta última carta. Tal vez penses 
que esquecemos o teu aniversario, que por certo, espero que che 
guste o vello pano de papá que nos enviou xusto antes de entrar 
ao exército. 

¡Felices 11, campión! Vaste facendo maior, pero non te emociones 
moito, para min, sempre serás un anano.

Quérote, Samir.” 

O único que podo facer é chorar sen parar. Gardo a carta no peto 
e axusto o pano ao pescozo. Leveino todos os días durante sete 
anos, é unha das poucas cousas que me quedan da miña familia.

Xírome e camiño cara ao bosque, creo que é hora de volver á casa.

Disparos. Entón, escóitanse disparos, cada vez máis preto de 
min, e, entre correr e agocharme, escollo resgardarme nunha casa 
derrubada.

Non sei que acaba de acontecer, pero decátome de que un grupo 
de soldados está disparando aos civís con escopetas. Hai xente 
correndo. Moitos deles reciben disparos no lombo. 

Non sei que facer; se corro, probablemente me dean, e se me quedo 
aquí, probablemente me vexan e me disparen. 
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Pero deixo de pensar cando vexo un neno pequeno que queda atrás. 
Unha muller, que parece a nai do neno, vai diante del e párase ao 
decatarse de que o seu fillo non logra avanzar.

Un dos homes do exército apúntalle ao neno, que segue correndo 
cara á súa nai.

“O correcto non é sempre o que me ven ben a min”, é o único que 
me dá tempo a pensar, antes de que me interpoña entre o neno e 
a bala que me abre a pel e me dá no peito.

Cos ollos entreabertos, vexo á nai do neno, apertándoo... Míranme 
cunha mirada de agradecemento. Eu sorrío.

E quedo só. Só coma nunca estiven antes. Só pero orgulloso. Non 
vale a pena axudarme, xa non. Vexo o meu sangue esvarar polo 
meu corpo ata o chan, e sinto que me quedan uns poucos minutos 
de vida.

É entón cando penso en Ahmad. Pregúntome que será del. Eu 
agora son un fillo para el, son todo para el. Pero xa está feito, xa 
non hai volta atrás. 

Pregúntome tamén, ¿cando acabará todo isto? ¿cando deixarán de 
morrer persoas inocentes en mans de monstros? ¿cando deixará 
de morrer xente por salvar outra vida? 

Din que existe unha campá que soará cando non haxa ningunha 
guerra en ningún lugar do mundo. Ata o momento non soou nunca. 
Pero agora, as únicas campás que quero oír soar, son as campaíñas 
da tenda do meu irmán.



A MIÑA ÁRBORE BOMBEIRA 

María Calvar Giráldez (Carballo)

2º premio de narrativa da 1ª categoría
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Fai moito tempo nunha mañá de calor, un pai e unha nai plantaron 
un carballo novo no xardín da súa casa. Preto deles, durmindo 
tranquilamente no seu carriño de bebé, atopábase un pequeno 
meniño que tiña tan só un día.

Deste xeito a árbore e o neno naceron na mesma data, no 21 de 
agosto do 2003.

O neno e o carballo creceron sans e fortes. Todos os aniversarios do 
meniño celebrábanse baixo a sombra daquela árbore tan especial 
que cumpría anos do mesmo xeito ca el. E cando todos os amigos 
e familiares marchaban da casa, xa cara á tardiña, os tres membros 
da familia colocábanse xunto á árbore e facían unha fotografía os 
catro xuntos para ter un recordo daquel gran aniversario. 

Ao neno encantáballe xogar ao fútbol no xardín, sempre á carón 
do seu amigo carballo.

Cando por fin aprendeu a ler, pasaba as tardes enteiras sentado 
baixo a sombra da árbore coas costas apoiadas no seu tronco rugoso 
e cun libro nas súas mans.

O neno e a árbore creceron xuntos, aprenderon xuntos e protexéronse 
o un ao outro.

Nun día que parecía igual que outro calquera, a calor propia do 
mes de agosto alagábao todo. O neno que agora xa era un mozo, 
cumpría os 14, do mesmo xeito que o carballo.

O espertador soou como todos os días ás oito, mais Raúl xa facía 
moito tempo que espertara. Con coidado puxo os seus tenis e sen 
facer ruído saíu ao xardín. E cando chegou onda súa árbore gritou 
alegremente:

–Felicidades!
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A árbore moveu as súas follas provocando un agradable son. Era 
a súa forma de saudar, aínda que Raúl sempre pensara que era o 
vento o que producía ese movemento.

«Grazas e felicidades a ti tamén» –tentou dicir o carballo, pero 
igual ca todos os días non conseguiu falar.

O neno quedou contento igual, el sabía que a árbore non era quen 
de contestar, era algo imposible, pero gustáballe falar con ela, ás 
veces cría que a podía entender mellor ca ninguén. 

Despois dunha longa conversa entre o neno e a árbore, os pais de 
Raúl saíron ao xardín na súa procura.

Como sempre atopárono baixo a sombra do carballo.

–Que maior é xa o noso neno –dixo a nai de Raúl con agarimo.

–E tamén o é o gran carballo –contestou o seu pai–. Felicidades 
aos dous.

O neno e a árbore déronlles as grazas aos seus pais aínda que ao 
carballo ninguén o escoitou.

–Imos. Dentro temos unha sorpresa agardando –falou a nai de Raúl.

El levantouse da suave e verde herba, camiñou á carón dos seus 
pais e pronto desapareceron detrás da porta principal da casa.

A árbore mentres tanto tentaba camiñar e seguir á súa familia mais 
as súas raíces negábanse a saír da terra.

O neno e os seus pais botaron moito tempo dentro da casa e a árbore 
preocupada, por se pasara algo, movía as súas ramas bruscamente.

Raúl e o carballo sempre pasaban os seus aniversarios xuntos e 
aquilo de atoparse só no medio do xardín resultáballe raro.
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Pasaron as horas e o neno seguía dentro da casa, a calor cada vez 
ía a máis e o vento era moi forte. A árbore sen perder a esperanza 
de que o seu amigo volvese ao seu lado, agardou tranquilamente 
asexando de lonxe entre as cortinas que cubrían a ventá do salón.

A noite cubriuno todo e a árbore comezou a entender que hoxe 
non volvería ver o seu amigo. Entón, de súpeto, a luz do cuarto 
de Raúl acendeuse e as cortinas que non deixaban mirar o interior 
abríronse do mesmo xeito que a xanela. Raúl asomouse e gritou 
ben forte para que a árbore o escoitase:

–Sinto que non estivera contigo hoxe! –fixo unha pequena pausa 
para coller aire e poder berrar aínda máis forte–. Boas noites meu 
amigo!

O carballo moveu as ramas moi alegre, non se esquecera del –
pensaba a árbore–, e aínda o quería como antes.

Cheo de pensamentos fermosos a árbore quedou durmida igual 
que Raúl.

A calma da noite non durou moito, foi interrompida por unha 
gran traxedia.

A árbore espertou e deuse conta de que o lume o invadira todo, as 
lapas vermellas queimaban ao resto das árbores que se atopaban no 
pequeno bosque veciño, pronto a calor e a cor vermella do lume 
acabaría con el e coa casa onde vivía a súa familia.

O carballo axitou as ramas moi forte lanzando landras contra o 
chan, mais era imposible avisar a Raúl e aos seus pais daquel gran 
desastre. Tentou moverse e andar cara á casa, abrir a ventá e avisar 
ao seu amigo mais era unha misión imposible. Nese intre maldixo 
ter que ser unha árbore.

As chamas xa entraran no xardín queimando a todas as plantas e 
flores, a árbore e a casa estaban rodeadas polo fume.
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O carballo quedou inmóbil e rogou por un milagre. Xa podía sentir 
a calor das lapas nas súas follas, xa non se podía facer nada máis. 
Coas últimas forzas que lle quedaban comezou a mover as súas 
raíces entre a terra e pronto foi quen de liberarse do chan. Comezou 
a andar, torpe ao principio, pero cada vez con máis axilidade ata 
que chegou á carón da casa. Alí quedou quieto e volveuse a unir á 
terra, as súas ramas cubriron a casa e as follas verdes protexeron 
á súa familia das lapas. O lume pasou velozmente pola árbore 
queimándolle a cortiza e as follas máis novas, pero iso non foi 
nada con tal de protexer ao seu irmán e aos seus pais.



AO SOLPOR, XUNTO ÁS ONDAS, 
NO MAR DE CANGAS… 

Mariña Maceiras Segovia (Solpor nas ondas)

3º premio de narrativa da 1ª categoría
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Estaba xogando coa marea, coa auga que viña á praia e marchaba 
para mar aberto, coas ondas que daban voltas sobre si mesmas e 
se deitaban sobre a area..., e eu, dentro delas, unha pinga de auga 
máis, e máis máis máis grande cas outras..., e ollaba ese rosa 
alaranxado da auga no solpor...

Entón foi cando a vin. Unha señora maior, moi moi maior, vestida 
de negro, cun moño despeiteado, con pinta... como de aldea..., 
sentada na praia xunto á auga, chorando...

Achegueime a ela:

—Pásalle algo?

—Pásame todo.

Vale, pensei, e agora por onde sigo?...

Senteime xunto a ela.

—Se podo axudar en algo...

Estabamos practicamente metidas na auga, molladas por ela, eu 
en traxe de baño, a señora vestida.

Deuse a volta cara a min e debuxou na area unha cifra: 1551. 
Estupendo!, e eu que xa abandonara a idea das matemáticas nas 
vacacións!..., pero... se iso era unha adiviña, xa estaba disposta a 
entrar nela...

—María –díxome.

—Non me chamo María.

—Eu si.

—Ah!

O silencio e as súas bágoas facían espeso o aire.
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—E este número? –preguntei.

—O principio de todo.

Un número capicúa..., xa non estabamos no ano 2015..., mmmmm..., 
non estaba moi clara a cousa...

—E por que non me dá unha pista? –volvín preguntar.

Volveu escribir na area: 1617.

Ahhh, isto xa empezaba a ter sentido..., 2016..., 2017... Tería que 
ir contando os anos dun en un?... Pero... para que?...

E eu que me queixaba das conversas matemáticas da nosa titora, 
cando se empeñaba en acharnos as partes das fraccións e as 
porcentaxes que tiñamos de estragarlles algo, por facer o parvo, 
ás compañeiras e compañeiros que atendían en clase!...

—María Soliño.

E zás!, pasou coma un lóstrego pola miña cabeza a poesía dun tal 
Celso Emilio Ferreiro soando nun CD na casa: “Polos camiños 
de Cangas a voz do vento xemía: ai, que soliña quedache, María 
Soliña”

—María Soliña? –dixen cun fío de voz.

—Iso quedou na memoria do pobo, pero era Soliño...

Empezoume a entrar coma unha especie de friaxe húmida por 
todo o corpo...

—E estes números? –volvín insistir.

—O principio de todo.

Pois como seguísemos con tanto principio, non iamos rematar 
nunca!...
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—O ano no que nacín e o ano no que os piratas turcos entraron 
pola ría de Vigo e destruíron, queimaron, roubaron, mataron, 
violaron... canto atoparon. Cangas deixou de ser Cangas para se 
converter nunha cidade pantasma.

“Nos areales de Cangas muros de noite se erguían: ai, que soliña 
quedache, María Soliña”

—Existía xa entón Cangas? –preguntei cuns ollos coma pratos.

—Cangas entón era unha vila rica, que vivía da pesca e a salgadura 
do peixe. O meu home e o meu irmán tiñan un barco, unha dorna, 
e unha empresa para pescar, manufacturar e exportar o peixe da 
ría. Viviamos ben, nunha casa de pedra, de patín, de dous andares, 
no centro de Cangas. Eu tiña, por herdanza da miña familia, terras 
e propiedades por Moaña e Aldán, e dereitos de presentación en 
capelas e freguesías da zona, na Colexiata de Cangas, na Igrexa 
de San Martiño en Moaña, na Igrexa de San Cibrán en Aldán...

—Iso é que podía presentarse nas igrexas?

—Iso é que a miña familia fundara esas igrexas tempo atrás, e eu 
podía elixir a quen as levara e obter unha porcentaxe das ganancias 
que esas parroquias deran.

Anda!, que maneira máis curiosa de levar a economía relixiosa 
naqueles tempos...

—E que pasou?

—Que os turcos mataron ao meu home e ao meu irmán... –dixo 
chorando a cachón...

—E non tiñan fillos?

—Si. E volverán, volverán todos, porque o mar devolve todo. 
Por iso volvo sempre aquí, volvo ao mar, a escoitalo, a miralo... 
Sempre..., desde entón...
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“As ondas do mar de Cangas acedos ecos traguían: ai, que soliña 
quedache, María Soliña”

Ups!, esteee... Claro, por iso é tan vella...

—Conta, nena, conta a historia..., porque calar volve á xente tola...

—A historia?

—As mulleres defendían as costas dos ataques piratas e moitas 
veces eran violadas, torturadas, raptadas... Pero despois daquel 
ano, 1617..., quen non morreu, quedou pobre, mesmo os nobres e 
burgueses perdían diñeiro porque xa non lle podían cobrar ao pobo 
os impostos..., así que, como moitos deles pertencían á Inquisición, 
acusáronnos a varias mulleres viúvas de bruxería e tolemia, para 
poderen quedarse coas nosas pertenzas, e, para disimular, entres 
as acusadas había mulleres ricas e pobres. Os cárceres segredos 
da Inquisición, as torturas con aparellos arrepiantes, a fame e a 
miseria, remataban connosco... Pediamos clemencia ao tribunal, 
confesabamos que eramos bruxas e nos relacionabamos co 
demo..., pero que estabamos arrepentidas... Pero non servía de 
nada, estabamos condenadas de antemán. Quitábannos as nosas 
posesións, queimábannos vivas nas fogueiras...

“As gueivotas sobre Cangas soños de medo tecían: ai, que soliña 
quedache, María Soliña”

—A min non me queimaron. En xaneiro de 1622 a miña sentenza foi 
quitarme todos os bens e obrigarme a levar un hábito de penitente 
durante seis meses. Pero eu tiña xa a alma queimada...

“Baixo os tellados de Cangas, anda un terror de agua fría: ai, 
que soliña quedache, María Soliña.”

—E que pasou despois?
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O silencio ao meu redor fíxome decatar de que xa era noite. Mirei 
xunto a min e estaba soa. Un pouco máis arriba a miña familia 
laretaba e ría sentada nas toallas.

Pregunteille á miña nai se María Soliña, ou Soliño, era unha bruxa 
tola que morreu dando paseos pola praia. Respondeume que era 
unha muller que sufriu moito, e que non quedou na memoria do 
pobo como bruxa e tola, senón como un símbolo do sufrimento 
do pobo, sobre todo das mulleres, ante os poderosos desalmados, 
e que, curiosamente, non hai acta de defunción dela; si que hai 
documentos da época, pero ese non.

Ao meu redor... unha sensación de non sei que..., semellaba un 
que sei eu...





CRISTO EN ESTEIRO 

Carmela Vieites Figueiras (Patti Piñeiro)

1º premio de narrativa da 2ª categoría
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“Algúns afirman que mentres el estivo 
alí non se produciron accidentes graves nas
carrilanas. Mesmo houbo quen afirmou que 

o culpable da súa desaparición nunca chegou 
a vivir ben despois daquilo, atribuíndo á súa 

acción as diversas enfermidades que padeceu 
e o seu posterior falecemento.”

I

As luces dun coche pasáronlle por riba. Cando o escoitou afastarse 
pola curva saíu da cuneta e ergueuse, recolleu a bolsa de deporte 
e seguiu camiñando. Asustárase, pero xa non lle daba voltas ao 
asunto. Era mellor facelo e listo, rematar con todo aquilo. As 
últimas noites pasáraas esperto pensando no como e no cando, 
no xeito de facelo. Agora o pico vello que atopara no garaxe facía 
ruído dentro da bolsa, e malia o vento e a chuvisca o único que se 
escoitaba no camiño era o seu abanear metálico.

O moi cabrón, pensaba. Tentara non quentarse polo camiño para 
evitar males maiores, pero e que non o soportaba. Era el quen lle 
obrigaba a facer isto. Si, era todo culpa súa. Quen o coñecese sabía 
de sobra que non lle tería feito dano a ninguén, que toda a vida 
fora un veciño irreprochable, amigo de seus amigos e aquí para 
todo, pero ata a xente boa ten un límite. Tócalle a calquera aturar o 
que a min e farían o mesmo, dicíase. E mira que o intentara, pero 
xa o primeiro día, no que aparecera por alí sen avisar a ninguén, 
lle collera unha xenreira ás veces inexplicable ata para si mesmo. 
Despois veu o ruído, polas noites, polo día, as visitas, o non parar. 
Iso era o que máis lle molestaba, sen dúbida, pero moi no fondo, 
e sen acabar de recoñecelo de todo, tamén que só se falara del, 
que lle gustase tanto a todo o mundo, que… Tiña que deixar de 
pensar nestas cousas. Saíu do camiño de terra e seguiu camiñando 
pola beira do mar. O vento zoaba entre os pinos e metíaselle polo 
pescozo. Calafrío. Tamén lle dera voltas ao tema do pecado. Nunca 
fora unha persoa violenta, por veces mesmo tiña a sensación de 
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que todo isto lle viña grande, que non era algo que se puidese 
facer así como así, sen consecuencia algunha, sen castigo. Un suor 
frío molláballe as costas e a fronte, e cada vez chovía máis forte. 
Alterouse. Os demais podían non descubrilo nunca, pero aos de 
alá arriba non os ía enganar, e aínda que el non era moito de ir a 
misa si o intimidaba un pouco o inferno. Que facía pensando outra 
vez nisto? Apertou os músculos coma tentando botar fóra as ideas 
todas. Un, dous, tres, catro. Respirou, inspirou. Non había de que 
preocuparse, un impostor coma este non merecía o respecto de 
ninguén, nin o seu, nin o divino, nin o de todos aqueles que o viñan 
visitar. Repetiu isto coma un mantra para volver convencerse de 
todo, pero xa estaba cerca e notaba as mans cada vez máis quentes, 
o corazón atragoado nos tímpanos, bum-bum, bum-bum.

Alí estaba. Distinguiu a súa cara na escuridade, plácida e relaxada, 
tranquila. Producíalle un noxo inmenso, incontrolable, con ese 
xesto tan seu. Asegurouse de que non estivese alerta pasándolle 
a palma aberta por diante dos ollos, e quedou fitando para el un 
intre longo. Canto máis se lle afacía a vista á noite máis carraxe 
lle daba telo diante. Ódiote, murmurou, ódiote ódiote ódiote. O 
nerviosismo convertérase en enfado, e ferveu nel unha forza estraña 
que o empuxou cara adiante. Sacou o pico da bolsa e comezou a 
dar estocadas. Agora chovía moito máis. Riu, sentíase ben, pero 
tiña que acabar con todo o antes posible, antes de que espertase 
alguén. Bateu nel ata partirlle o tórax, ata desfigurarlle a cara, 
cada vez con máis violencia, con máis forza, estaba excitado pola 
adrenalina, sentía un pracer enfermizo ao asestar cada golpe. Un 
raio cortou o ceo en dous e animado cuspiulle sobre o peito espido, 
deformado. Secou o suor da fronte e respirou fondo, tremendo. 
Mirou para el. Quedara irrecoñecible pero xa non pensaba no 
pecado. Riu nervioso e, sen miralo unha última vez, recolleu todo 
e marchou, desaparecendo ao pouco na escuridade do camiño. 
Lonxe, do outro lado da ría, resoou un trono.
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II

-...

- Vaia cristo, non?

As dez persoas que forman o grupo falan entre elas, perplexas pola 
escena. Están congregadas arredor dunha laxe inmensa, baleira. No 
chan as velas vermellas están rotas, as flores esmagadas. Dise por 
aí que alguén desfixo a aparición, que por iso agora xa non se ve 
rostro ningún. Como a ían desfacer? pregunta un mentres compara 
unha estampiña co buraco irregular que quedou na pedra. Do you 
see something? Não, Eu não vejo nada. Ao longo da mañá chegan 
máis autobuses á praia de Parameán, pero ningún dos visitantes 
é quen de distinguir xa a cara de Cristo na rocha. Pouco a pouco 
vaise perdendo o interese, e a multitude comeza disgregarse. Dos 
centos de persoas que peregrinaran ao Cristo do Petón no último 
mes, dende o día mesmo no que aparecera, ao final da tarde quedan 
só unhas poucas, que tamén rematan marchando ao caer a noite. 
Non moi lonxe de alí alguén sorrí satisfeito. Sabe que hoxe, e por 
primeira vez naquel outubro de 1993, durmirá tranquilo.





CONTOS REPELENTES PARA ADOLESCENTES 

Daniel Souto Pazó (Corrubedo)

2º premio de narrativa da 2ª categoría
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As tres porquiñas

Habíache unha vez tres rapazas normais. Con normais quero dicir 
que tomaban comida-lixo, só falaban polo móbil e pasaban todo 
o día diante da consola. 

A máis pequena chamábase Galicia. Sacaba boas notas, non 
pensedes, pero odiaba estudar. O único que destestaba máis era 
charlar coa xente. Estaba mellor falando a través dunha pantalla 
mentres picaba pedra co mando da Play, poderíase dicir que vivía 
para e polo Minecraft. Seu pai estaba canso de recordarlle que 
botara a roupa a lavar e que se duchara cando menos cada catro 
días, cousa raramente certa.

A mediana chamábase Xoana. Esta era de seises e ata algún sete, 
mais aínda era bastante responsable. Facía os deberes, e o tempo 
restante invertíao intelixentemente en durmir, comer, beber, ir ao 
baño e xogar ós videoxogos. A súa nai non andaba moito detrás dela 
mentres que non trouxese ningunha suspensa, mais estaba farta de 
recordarlle que lavase as mans antes de cear e os dentes despois.

A maior de todas elas chamábase Micaela. Repetira xa dous cursos 
e ultimamente non estudaba nada porque sabía que ía pasar igual. 
Micaela vivía coa súa tía, que xa ía moi vella e non podía atendela 
moito, polo tanto, pasaba todo o día coas máquinas e sempre usaba 
a mesma roupa, que lle resultaba moi cómoda e familiar.

Certo día, o pai de Galicia díxolle que deixase a consola e fose 
tomar unha ducha, cousa que non facía dende había máis de seis 
días. Galicia enfadouse toda co seu pai, argumentando convencida:

-Pero se é educativo Papá! Non ves que estou a construír unha 
casa! Ademais, os catro exames de mañá son moi sinxelos, non 
hai que estudar nada.- O pai replicoulle:

-Non me sexas maleducada, miña xoia! Deixa iso e lávate que xa 
ules a morto! Ademais, como sigas moito vaiche quedar a cabeza 
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cadrada! Ben, agora mesmo te collo e vas directa para a bañeira!- 
exclamou inspirando con forza- Xa está ben!- E apagou a televisión 
cun aceno. Galicia viu de reollo a súa última oportunidade: a casa 
de Xoana estaba só a un par de rúas de alí, e a porta estaba aberta... 
Botou a correr en pixama como estaba, para deixar a seu pai atrás 
berrándolle que volvese. 

Rapidamente chegou á casa de Xoana, que vestía (como non?) un 
longo suadoiro vermello e que lle abriu a porta e que xa estaba 
xogando á consola, na que Xoana estaba facendo unha gran casa 
de madeira, aproveitando que xa acabara de estudar. Os polgares 
movíanse a fume de carozo cando pasou a nai de Xoana. Iso era 
outro nivel, pensou Galicia. Botoulle un par de berros a Xoana sen 
reparar na presenza de Galicia e, resoprando cabreada, apagou a 
consola dun tirón de enchufe. -Merda!- exclamou Xoana, -Esas 
palabras na miña casa non! Cando teñas a túa propia xa farás o 
que queiras!- exclamou a súa nai. En menos dun segundo, saíron 
pola ventá cara á casa de Micaela, pois non podían deixar pasar a 
oferta que había no xogo ó que tanto estaban enganchadas.

Cando chamaron á casa de Micaela non respondeu ninguén, polo 
que petaron na ventá na que se podía ver a Micaela cunha bolsa 
de patacas nunha man e un mando na outra. Cando entraron, 
souberon que a súa tía estaba fóra e, polo tanto, tiñan vía libre 
para xogar. As tres porquiñas déronlle ós polgares toda a noite, 
sen se preocuparen do que estarían pensando seus pais. Estaban 
a punto de acabar a súa casa. 

Unha casa grande, de pedra, toda chea de toda clase de detalles, 
produto de horas seguidas de xogo. E naquel recuncho, o botón. 
Un botón que rezaba "SAVE GAME". Un botón grande e gris. 
Un botón que non puideron pulsar cando cun chasquido se foi a 
luz e se apagou todo sen remedio.
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As sete cabritas

Habíache unha vez unha muller chamada Dona Herminia. Dona 
Herminia era das de sempre. Sempre fora unha nena correcta, unha 
dama educada e unha señorita que tiña claros os seus deberes. 
Rexeitaba toda idea innovadora, alegando que unha señora ten que 
saber o que é para ela e non andarse con parvadas. Dona Herminia 
tivera sete fillos: catro fillas e tres fillos, cun marido que fora a por 
chocolate branco e nunca volvera! Tiñan tanta fama de rebeldes 
que eran coñecidas como "As sete cabritas".

O caso é que Dona Herminia andaba estresada. Que credes que 
pensaría o día en que soubo que a súa filla maior, Anastasia, 
decidira dedicarse profesionalmente ó fútbol? E cando Laureana 
lle dixo que pasaba dos vestidos e iría sempre con roupa cómoda 
e zapatillas de correr? Xa podedes imaxinar o que andaría pola 
súa cabeza cando cachou a Teresita del niño Jesús bicándose con 
outra muller! E o de Etelvina xa era o máximo! Dun día para outro 
chegaba a casa co pelo tinguido de violeta e rapado por un lado, e 
iso despois de todos os tacos que soltaba pola casa! Logo estaban 
os seus fillos. Os homes da casa, os que terían que ser os próximos 
cabezas de familia! Casimiro toleara e dicía que se ía dedicar ó 
ballet, Hermenexildo teimaba en que se sentía como unha muller 
e Romualdo non soportaba a violencia e choraba cada catro por 
dous! Cantos desgustos lle deran eses fillos seus... Por iso e moito 
máis Dona Herminia decidiu acudir a un psicólogo, polo que tivo 
que deixar ós seus fillos sós na casa, a cargo de Ana, que por aquel 
entón tiña dezasete anos acabados de cumprit.- Non lle abrades a 
ninguén! - Despediuse.

Estaban os sete sufrindo o seu castigo sen móbil cando chamaron ó 
timbre. - Son a vosa nai! Teño un regalo pra vós! - escoitouse dende 
fóra – Como podemos sabelo? Mándanos un was se realmente es 
ti!- respondeu Etelvina- Non teño os vosos números, que se me 
borraron os contactos!- Elas, estrañadas, pedíronlle que pasase o 
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móbil por debaixo da porta. - Tí non es mamá, ela ten un Samsung 
e este é un Iphone vello!- respondeu Hermenexildo.

O estraño, véndose atrapado, calou e foi comprar un Samsung de 
segunda man á tenda máis próxima, para pasalo por debaixo da 
porta. - Pero que é isto! Este móbil é máis vello que o de Mamá, 
ademáis ten a pantalla rota! -exclamou Teri. Romualdiño, o máis 
novo, non comprendía nada, pois era o mesmo móbil que o de súa 
nai. -Ti cala e déixanos a nós- Susurrou Laure (Ou Ana, dependendo 
do nivel de confianza).

O descoñecido non tivo máis remedio que achegarse de novo á 
tenda a comprar un mellor e con protector de pantalla. Cando 
o pasou por debaixo exclamou Casimiro, vendo o número de 
teléfono: -Vale, voute chamar- TRIIIIIIIN- Ese tono de chamada 
é moi antigo! Ademáis non tes a mesma carcasa de unicornios, e 
seguro que non podes nin mostrarnos os outros seis móbiles que 
ten Mamá de por se acaso!-

Furioso, foi correndo a comprar sete móbiles dos máis noviños 
do mercado con fundas de unicornios e protector de pantalla, e 
instaloulle as mellores apps, tonos de rock, ata colleu auriculares 
e outros accesorios por se era necesario. Ó chegar pasouno todo 
por debaixo da porta, mais desapareceu tan rápido como asomou. 
Sentíndose enganado, timbrou insistentemente sen beneficio ningún. 
O descoñecido dixo que se chamaba @supervilan37_wolf e que 
se vingaría, mais, repentinamente, viu a nai das rapazas acercarse. 
As moi cabritas non quixeron saber nada máis do tema e pasaron 
dos timbrazos continuos, que pararon cando chegou a súa nai e 
abriu coa súa chave. Rapidamente, agocharon os móbiles novos, 
demais chismes e aparellos, nun reloxo vello.

-Que tal no psicólogo Mamá? Que che receitaron?

-Unha gran dose de sentido común!
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A bela durminte

Habíache unha vez un home chamado Don Afonso. Cando Don 
Afonso chegou á súa casa un silencio do máis caladiño invadía a 
casa. Foi á cociña, ó comedor e ó salón, pero non había ninguén. 
Don Afonso estrañouse, pois a súa muller debería de estar na 
casa. Finalmente, foi ó cuarto de baño botar unha mexada mentres 
recordaba a súa historia con ela. 

Coñecéraa había sete anos e hai dous decidiran casar. Ela contáralle 
que ó nacer lle dixeran que tiña unha enfermidade xenética 
dexenerativa e que ós trinta e cinco morrería sen remedio... e 
míraa ela! Cos seus corenta e cinco acabados de cumprir, con boa 
saúde e como se tivese trinta! Logo tiveran a filla, Galicia (que 
por estas datas estaba nun campamento de verán) e ben... a vida 
enredárase moito dende entón. 

Don Afonso acababa de chegar á casa despois dunha mañá de 
traballo e de comer no primeiro bar que atopara. Pensou que podería 
estar facendo algo no cuarto, así que ascendeu rapidamente polas 
escaleiras e abriu a porta do seu cuarto, deixando á vista a cama 
de matrimonio onde estaba tumbada a súa muller. Asustouse. 
Despois de tanto tempo e tantas historias vividas xuntos, tiña que 
ser precisamente este o día? 

-Non, non non!-empezou a berrar desesperado. Logo acercouse 
chorando á súa muller, mentres sacaba o móbil para chamar ó 112.

-Non tan pronto, miña prenda...- e, destrozado por dentro, deulle 
un último bico á súa amada...

-Ai... Pero que fas? Por que tanto berro?- exclamou ela subitamente.

-Pero... Eu... Ti... 

-E a que vén tanta aperta e tanta historia? Déixate de bicos e 
déixame durmir a sesta!
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Carapuchiña vermella

Habíache unha vez unha moza que vivía coa súa nai. Xoana tiña 
especial afección por vestir toda clase de chaquetas, xerseis e 
suadoiros vermellos, polo que era coñecida dende pequena como 
"Carapuchiña vermella". Certo día, súa nai mandouna a levar un 
cargador de móbil á súa tía Herminia, e de paso quedar a durmir 
coas súas primas e primos. Xoana tiña moitas ganas de velos 
porque, segundo lle contaran por teléfono, cambiaran todos os seus 
vellos Nokias por uns novos smartphones de marca, algo moi raro 
coñecendo a súa tía. O caso é que súa tía vivía na outra punta da 
cidade e Xoana tiña que coller un bus para chegar alí. Despois de 
cinco minutos no bus, baixou e decatouse de que tiña que pasar 
unha rúa moi escura. Armouse de valor e coa luz flash do móbil 
acendida foi camiñando entre edificios. De repente, pasou un 
coche xunto a ela e escoitouse unha voz ronca dende a escuridade:

-Son @supervilan37_wolf. Queres que te leve ó teu destino? Teño 
caramelos e wifi gratis...

-Emmm, non grazas- respondeu, antes de botar a correr temerosa. 
Pero el xa sabía o seu destino final, pois fixárase no Google Maps 
que tiña aberto no móbil durante a breve conversación, e foi esperala 
na rúa de en fronte da casa de Dona Herminia:

-SON @SUPERVILAN37_WOLF!!- dixo antes de fixarse nas 
voces e identificalos como os que lle tomaran o pelo e o estafaran 
había uns meses.

-AI NON! ESTES OUTRA VEZ NON!- Exclamou antes de caer 
abatido polos golpes de oito rapazxs imparables. E despois dunha 
boa malleira nunca volveu a esa cidade.

A Sinsenda

Habíache unha vez unha moza de quince anos alcumada "A 
Sinsenda. Micaela era moi despistada, como se adoita dicir, non 
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perdía a cabeza porque a levaba posta, aínda que o motivo de non 
perdela debíase máis ben á súa necesidade de levar constantemente 
a súa máis querida posesión: unha gorra que tiña escrito: NY CITY, 
cousa que ela non entendía porque suspendera sempre xeografía, 
por non falar do inglés. Era tan pouco responsable que dicían 
que nunca sabía cara a onde ía nin que camiño seguía, por iso era 
coñecida como "A sin senda".

Certo día invitárona á festa máis grande nunca vista en toda a 
vila, segundo decía a mensaxe que recibiu polo que ela chamaba 
"o juasa". Falou coa súa tía pero esta non a deixaba acudir. Por se 
non era suficiente, nin sequera tiña a roupa axeitada para acudir...

E una merrda pero nn podo ir a festa esa, tia! Nn me deixa miña 
tia XD

O día da festa, Micaela pechouse no seu cuarto á xogar na consola, 
intentando reconstruír o que perdera certo día con dúas amigas 
súas, toda frustrada, máis, de súpeto, alguén chamou ó timbre. Era 
a súa madriña, a que lle regalaba bombóns e turrón polo nadal, e a 
única á que non lle enfadaban as malas notas de Micaela. 

-Filliña, pasei por unha casa onde estaban montando un barullo 
moi grhande, e preghuntáronme se ó final acudirías. Sabendo como 
é túa tía xa sei eu que non, polo que che comprei no xopin center 
esta nova roupa pra que poidas ir, e se queres ata podo poñerlle 
unha excusa a túa tía! Pero mira que chaqueta máis cuca che 
merquei! Só unha cousa, esta roupa éche moi cara, teño pensado 
devolvela logho aleghando que non tivo uso ningún, así que tes 
que devolverma antes das catro da mañá pra que me dea tempo de 
devolvela ó día seghinte que se non non ma recollen!

-Aii! Que faría eu sen ti, madriña, es a única que me quere, de 
verdade, es como a miña fada persoal!

Toda contenta, Micaela foi á festa e bailou toda a noite coa roupa 
nova que lle dera a súa madriña. Ata coñeceu ó organizador e dono 
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da casa, bailou con el e bicáronse. El pediulle o seu número a para 
quedar máis adiante, pero cando ela sacou o móbil e viu a hora... 
As catro! Marchou correndo da festa sen dicir palabra, deixando 
o rapaz coas palabras na punta da lingua.

Micaela chegou ó coche da súa madriña, que a esperaba xogando 
ó "Candy Crush". Arrancaron, mais cado a madriña chegou á casa 
da rapaza, déronse conta de que deixara a prenda máis cara de 
todas, unha cazadora de 400 euros!

A madriña, resignada, marchou a devolver o resto das prendas 
antes de que acabase o prazo. Mentres, Micaela non podía parar 
de pensar no rapaz do que non sabía nin o nome.

Á semana seguinte, alguén petou na porta. Era o rapaz coa chaqueta, 
que viña preguntando polas casas a quen pertencía para encontrar 
a moza que andaba buscando. Abriu súa irmá e, ó ver un rapaz 
tan guapo, respondeulle que era súa pero como el príncipe non 
era e algo de memoria si que tiña, recoñeceu a Micaela ó vela. 
Déronse o número e o Instagram, quedaron pra verse outro día e 
tiveron a relación máis bonita que nunca tiveran, unha relación que 
durou para sempre ata que cortaron de alí a dúas semanas e media. 
Despois desa separación, xa por fin viviron felices e enchéronse 
a regalices. E a festa sería a máis grande da historia da vila, mais 
nada que ver co que se acercaba...

Fixeron barullo e tocaron heavy metal (con tanto calor sobraban 
as chaquetas);

Invitaron a media vila, a Xoana, a Galicia e ás sete Cabritas, e...

Non digo xa colorín colorado que estes contos non dan rematado!
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Saio do autobús, esta mañá escura e na que os meus pensamentos 
están perdidos, quen sabe onde.

Diríxome cara a un lugar chamado “ningures” onde poder atopar 
paz para cavilar tranquilo e só no que sucedera na miña vida 
meses atrás.

A miña vida sempre fora un continuo cambiar de parecer. Nas 
diferentes idades polas que fun pasando tiven que madurar dun 
xeito no que os rapaces da miña idade endexamais entenderían. 
Penso que son unha imaxe actual do pobre Lazarillo de Tormes 
que de neno insensato e sen uns mínimos coñecementos da vida 
pasou a ser un mozo que xa o sabía todo en canto ó funcionamento 
do mundo.

Sufrín con tan só catorce anos unha metamorfose que xeraba en 
min moita xenreira.

Imaxino que non estaredes a comprender nada do que digo, mais 
ten moito sentido.

Chámome Dalton e esta noite morrín. No fondo sei que estou 
vivo, pero realmente agora creo que o meu paso por este mundo 
deixou de ter sentido. A experiencia máis dura e cruel na que 
poidades pensar, xa a teño vivida. Moitos adultos din que teñen 
problemas, que se sinten estresados polo traballo e que non poden 
máis, pero o certo é que non saben o que é ter un problema de 
verdade. Non saben o que é sentir que pase o que pase vou a ter a 
mesma expresión facial e que pase o que pase vou a seguir sendo 
o mesmo rapaz que chegou a este breve experimento químico 
denominado vida para ver día tras día a mesma imaxe, a imaxe 
da dor, da impotencia, da desolación...

O meu pai é bombeiro, un heroe do pobo porque salvou a cinco 
vellas dun pequeno incendio no edificio número tres da rúa San 
Andrés, en frente da nosa casa.
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Todo o mundo o ve como un home que salva a calquera do perigo, 
que é capaz de facer o que sexa. As amigas de miña nai sempre 
lle están a dicir que é moi afortunada por telo ao seu carón, que 
estamos moi seguros con el na casa, que temos un Superman nas 
nosas vidas e que quen llo daría a elas.

Cada vez que lle escoito a alguén pintalo como algo ao que nin se 
asemexa de lonxe danme arcadas.

A miña nai é unha muller marabillosa que sempre coidou de min 
e da miña irmá de seis anos o mellor que puido. Ensinounos a 
valorar o que temos e a darlle unha oportunidade ás persoas antes 
de xulgalas. En resumo, para min, o seu único defecto foi dicirlle 
que sí diante dun cura retrógrado e cavernícola ao meu pai vistida 
de branco.

Pero, claro, quen ía saber que un heroe con carácter de Superman ía 
ser un home que cando chegara ó seu fogar aparentemente perfecto 
descargaría as súas frustracións cunha muller que o único que fixera 
na súa vida fora querelo e darlle unha familia que nunca merecera.

Así era, eu saía do instituto e pasaba por diante do colexio onde 
estaba miña irmá cursando o último curso de educación infantil. 
Os pequerrechos saían uns quince minutos despois de min e por 
iso a ía recoller eu, xa que a miña nai, mentres, preparaba o xantar 
e meu pai camiñaba en modo Salvador con aires de galán entre 
as vellas do pobo.

Cando a miña irmá saía do cole, eu acercábame, collíaa da man e 
nen sequera facia falla que lle fixera a típica pregunta de:

— Que tal o pasaches hoxe rula? —

Ela xa cho contaba todo sen necesidade desa cuestión de cortesía.

Mentres me falaba de que figuras de platilina construíra ou de 
como debuxara a mamá, a papá e a min con pintura de dedos, eu 
camiñaba a paso lento polas poucas gañas que tiña de chegar á casa.
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Unha vez se entraba pola porta xa estaba, xa estaba alí aquel 
salvavellas que enseguida chamaba á miña irmá para que ela fose 
correndo e o bicara na fazula. Logo facía o mesmo ca miña nai 
e eu, sen bicar a ninguén sentaba na mesa agardando que a hora 
da comida pasase rápido para poder retirarme a facer os deberes 
no meu cuarto.

Desta maneira pasaban os días, se había sorte, é dicir se o meu 
pai tiña un bo día no traballo, porque de non ser así, o que nos 
quedaba era escoitar como este berraba coa miña nai polo que fora:

— Xa tiveches que volver a facer esa merda de puré de verduras. 
Cantas veces queres que che diga que a min non fai falla que me 
coides tanto!!! Ponme un bo prato de filete con patacas que eu non 
teño por qué comer esas porcalladas das que che din na televisión 
que reducen as posibilidades de coller o cancro do cú!!! —

Todo isto ía acompañado dalgún que outro bofetón, empurramento 
ou que lle apetecera a Superman no momento.

A primeira vez que se escoitaran os berros da miña nai baixei á 
cociña morto de medo para ver que sucedía, observei como lle 
batía a testa á miña nai contra o fregadeiro. 

Entón boteille un berro e el agarrándoa ben forte do pelo, deixoume 
claro que aqueles asuntos non ían conmigo, (cunha boa malleira, 
claro está). Os mastodontes coma el no saben falar e por moito que 
teñan unha praca na que pon que son bombeiros, a súa profesión 
de verdade, é a de asasinos.

Pero non vos enganedes, non só hai bombeiros, poden ser de 
calquer ámbito profesional, incluído o home máis refinado pode 
ter esta profesión oculta da que vos ando a falar.

Son asasinos porque aínda que non cheguen a arrebatarlle a vida ás 
súas mulleres, matan ilusións, soños, gañas de vivir, tranquilidade, 
matan todo tipo de sentimentos sen importarlle a idade que teña 
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esa xente á que asasinan. Á miña irmá e a min asasinounos tamén 
tendo seis e catorce anos. Destruíu o que tiñamos pensado facer, 
os lugares ós que íamos ir de maiores, o regalo de ir a EuroDisney 
con mamá polo seu cumpreanos organizado por nós os dous e pola 
miña madriña (irmá da miña nai)...

Todo o que estaba nas nosas mentes soñadoras morreu o dous de 
maio do dous mil dezaseis, cando ocorreu na cociña da miña casa 
o fatal accidente da miña nai e o fregadeiro. Porque así foi como el 
llo relatou aos veciños e ás vellas do incendio, coma un accidente:

— Ela estaba a fregar os cacharros e de súpeto esbarou, causándose 
un forte golpe ca billa do fregadeiro. Pero tranquilos, xa está moito 
mellor —

Ese día morremos nós, pero o certo é que a miña nai xa levaba 
morta moito tempo en espírito.

Ela vagaba pola casa coma unha pantasma que non estaba nin 
no mundo dos vivos, nin no dos mortos. O certo é que dende que 
casara co meu pai, sempre estivera cun pé aquí e o outro acolá.

Chegou un intre no que a ela xa lle daba igual o que acontecera. 
Escoitaba ao meu pai entrar pola porta e asumía o seu destiño 
como se nada se poidera facer. Simplemente, se resignaba ó que lle 
tocaba, resignábase a recibir os golpes de Superman, resignábase 
a escoitar a miña voz chamando á miña madriña para contarlle o 
que pasaba e resignábase a ver as bágos da miña irmá caéndolle 
polas meixelas sentada no oco da escaleira agardando a que todo 
pasara o máis rápido posible.

A miña madriña e a miña avoa xa non sabían que habían de facer 
para rescatala, miña nai négabase a denunciar e cada vez que se 
sentaba na bañeira do baño chea de golpes a chorar dicindo que 
non denunciaría nunca ao seu home, a min, víñaseme o mundo 
abaixo. Xa estaba, ninguén podía facer nada. Se a propia víctima 
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naquel asunto non quería porlle un remedio, os demais, ben pouco 
podiamos engadir.

E como era de esperar o día chegou. Todas estas historias teñen 
un final. Era a televisión a que o recordaba todos os días por si o 
esqueciamos:

— Muller de trinta e cinco anos asasinada a mans da súa parella 
en Murcia, descóbrese o cadáver da rapaza desaparecida en Toledo 
e presuntamente asasinada polo seu ex mozo... —

Era unha revolución de malos tratos e o noso pai alistárase nela 
para acabar tamén ca nosa nai.

A noite do quince de febreiro do ano seguinte aos inicios de todo, 
miña nai, miña irmá e mais eu fomos cear coa miña madriña para 
celebrar así o seu cumpreanos. Era unha noite na que chovía aguas 
e o ceo encheráse de lóstregos aos que a miña irmá lles tiña moito 
medo. Durante o camiño na estrada estivo apretándome moi forte 
a man ata que chegamos por fin ao noso destiño.

Cando chegamos alí, a miña nai decatouse de que se esquecera 
de coller o regalo que estaba no moble de pladur da sala de estar 
e volveu á casa buscalo.

O meu pai traballaría ata ben tarde e eu estaba tranquilo, nada 
podería pasarlle á miña nai.

Nós estabamos mentres, moi entretidos xogando ao “Just Dance” 
coa miña madriña cando de súpeto, soou o teléfono fixo da casa.

A expresión do seu rostro mudara totalmente e a min comezoume 
a arder o estómago da dor, xa sabía o que pasara e non fixo falla 
que ninguén o dixera en alto. Abracei ben forte á miña irmá e ela 
sen comprender nada do que estaba a acontecer abrazoume tamén.

Os días pasaron e agora son un pobre rapaz que lle dá pena a todo 
o mundo porque ten un pai Superman metido no cárcere e unha 
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irmá de seis anos chorando na casa que por fin entendeu o que 
pasara, ademais dunha nai enterrada neste cemiterio no que me 
atopo agora cun ramo de flores que non ulen, cunha dor no peito 
que xa non sinto, e cunha vida que en realidade só reflexa morte.

Co corazón cheo de tristura e desesperado deposito o ramo sobre 
unha lápida que non fai outra cousa que lembrarme que na vida 
voltarei a ver o seu sorriso, a súa voz ao cantar cancións infantís ca 
miña irmá, o seu tono tallante cando nos chamaba para ir almorzar 
ou a súa cara de anxo que me regalaba cando tiña pesadelos de 
pequecho.

-Sara Souto Pereira, 15 de Febreiro do 2017. 

Os teus fillos e familia xamais te esquecerán_.

*Adicado ás mulleres que sofren cada día.
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Para Paco e Terina. O conto é voso.

Estabamos na de Chelo a botar unha partida de futbolín cando entrou 
Ravelo na taberna. O dono da sala de festas Alegría empolicouse nun 
tallo, pediu un vermú e dedicou un par de minutos a mirar para nós. 
Xan e o Palancas estaban a darnos unha malleira de moito carallo 
ao meu compañeiro mais a min. Ao Santi lle escacharan as lentes 
uns de Arabexo nunha refrega por culpa dunha moza á que andaba 
a facerlle as beiras e os da óptica aínda no llas amañaran. Sen as 
gafas, o tipo vía menos que unha toupa, pero aínda así teimara en 
se facer cargo da liña defensiva, ergo, iamos perdendo catro cero. 
Rematada a partida, tocábanos aos perdedores pagar os quintos 
de cervexa. Santi meteu as mans nos petos do pantalón. “Hostia, 
Tito, non teño un peso!”. Nada novo. Fun á barra e pedín as catro 
cervexas. Cando me dispuña a pagalas, Ravelo fixo un aceno á 
taberneira. “Chelo, estas van da miña conta”. “Gracias, Ravelo”. 
O home abaneou a man no aire para restarlle importancia á súa 
xenerosidade. Deulle un grolo ao vermú e coma quen non quere a 
cousa dixo: “Teño un traballo para ti, Tito, pero antes tes que tirar 
a graxa das unllas, pasar un peite por esas guedellas e quitar esa 
merda de disfrace de hippy que levas posto”. Levei as cervexas á 
mesa onde estaban sentados os meus amigos e regresei á barra. 
“Canto paga?” “Nin un patacón”, respondeu Ravelo. “Traballar 
sen cobrar non lle é moito do meu gusto”. “Eu díxenche que non 
pagaba con cartos, non que non foses cobrar polo traballo”. “Vaime 
pagar cunha ducia de ovos?” Un sorriso lento esvarou pola cara 
de Ravelo. Meteu a man no peto da camisa e sacou un papel que 
deixou sobre a barra. “Que é isto?” preguntei. “Un pase vip para 
o concerto de Las Grecas do domingo na miña sala”. Meu Deus! 
Había semanas que non quedaba entradas para ir ver a actuación 
das irmás Muñoz na sala Alegría. Mirei con ollos recachados 
para o papeliño “Quen hai que matar?” preguntei desconfiado. 
“Gústanche Las Grecas, Tito?” “Se quere lle canto todas as cancións 
do seu disco, da primeira á última”. Ravelo mexeu a cabeza. “Se 
cadra noutro momento” dixo e engadiu: “Ás oito ves polo meu 
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despacho e falamos”. Ás oito en punto estabamos sentados no 
seu despacho, unha estancia coas paredes cheas de fotografías 
enmarcadas dos artistas que pasaran pola sala de festas: Nino Bravo, 
Manolo Escobar, Camilo Sesto e moitos outros. Ravelo estaba a 
fumar un habano de dous palmos que mantiña o despacho sumido 
nunha atmosfera neboenta e mesta. O empresario aclaroume que 
non había que matar ninguén para conseguir a entrada. O único 
que tiña que facer era ir buscar ao aeroporto de Lavacolla ao dúo 
de cantantes mais ao seu representante e levalos ao hotel da vila 
onde ían hospedarse ata o día do concerto. Unha encarga sinxela 
e moi tentadora, sen dúbida, pero que presentaba un pequeno 
inconveniente. Daquela o único medio de trasporte do que dispuña 
era unha Derbi Antorcha, unha máquina vella e ferruxenta que me 
regalara o avó Ramón logo de comprobar no seu propio pelello 
que as bebedelas dos sábados e o regreso á casa en moto eran 
actividades incompatibles. “Terei que facer tres viaxes a Lavacolla 
e logo outro máis para traer a equipaxe” dixen axudándome cos 
dedos para facer as contas. Ravelo sacou o cigarro da boca, fungou 
polo nariz e dedicoume unha ollada esquinada de censura. “Non 
vas ir na túa moto, pasmón do carallo!” Levoume ao garaxe onde 
estaba aparcado o seu Mercedes Benz 450 SEL de oito cilindros e 
de cor branco perla. Ravelo deume as chaves e fitoume con extrema 
seriedade ao tempo que sacudía a cinsa do cigarro no chan. “Fas 
o traballo e mo devolves tal como está, se lle das un golpe, por 
pequeno que sexa, arráncoche a pel a tiras, capisci?”

Campos de millo, un taller de maquinaria agrícola, media ducia 
de vacas a pastar. O aire recendía a xurro e o ceo amosaba un ton 
gris chumbo. A realidade non podía ser máis cutre. Aínda así, a 
imaxinación estaba a facer a xeito o seu traballo. O Océano Pacífico 
estaba máis lonxe que a lúa, non había rapazas de cabelos dourados 
vestidas con camisetas cinguidas e diminutos shorts a patinar polas 
marxes da beiravía, nin unha soa palmeira a abanear as follas no 
vento; mais eu tiña a embriagante sensación de estar a conducir 
por unha estrada californiana. Co cóbado de fóra, as gafas de sol 
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que lle mangara da furgoneta ao meu pai e unha man no volante, 
sentíame coma un James Dean de aldea ao mando dun Mercedes 
que papaba o asfalto tal unha besta famenta, mentres na miña chola 
os Steppenwolf cantaban: Get your motor running, head out on 
the highway, born to be wild… 

O meu corazón pegou un chouto na caixa do peito cando as vin 
aparecer na terminal de Lavacolla. Carmela e Tina. Las Grecas. As 
dúas ían vestidas de negro da cabeza aos pés e cos ollos cubertos con 
enormes gafas de sol. Acompañábaas un adramán co cabelo longo 
e crecho que axiña leu o cartel que eu levaba para me identificar 
(SALA ALEGRÍA) achegouse onda min e, sen mediar palabra, 
cargoume coas tres voluminosas maletas que traían. As dúas 
mulleres sentaron no asento traseiro do Mercedes e o manager 
ocupou o do acompañante. Ninguén deu fala. Os nervios facíanme 
suar as mans e rebulir o sangue. Nunca antes estivera tan cerca dun 
famoso. Corríxome. O ano anterior, polo San Vicente, viñeran tocar 
Los Tamara á vila. Eu estaba a tomar unha cervexa no campo da 
festa cando Pucho Boedo, aproveitando un descanso da orquestra, 
achegouse ao bar para mollar a palleta. “Deixase convidar a un 
grolo, mestre?” pregunteille dende o meu recuncho. “E a dous 
tamén, fenómeno” respondeu o gran Pucho. Finalmente foron 
sete as Estrella Galicia que acabei financiándolle, o que — parvo 
de min — levoume a abrigar a ilusión de que en agradecemento 
a tan xeneroso dispendio, Pucho ía dedicarme un tema. Pero non 
houbo tal. O fulano tiña un embude por boca e non che era moi 
agradecido que digamos, pero o certo é que cantaba coma os anxos 
e iso é o único que importa.

Levabamos máis de medio camiño percorrido sen dar chío cando 
se me ocorreu un xeito de romper o xeo. Puxen no casete do 
Mercedes a cinta que levaba comigo para tan espacial ocasión. 
Era unha copia trapalleira do seu último disco. Empezaron a soar 
os primeiros compases de Te estoy amando locamente. Botei 
unha ollada polo retrovisor para ver o efecto da miña arrancada. 
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As dúas mulleres fixeron o aceno de estar a ulir unha guincha de 
esterco. O representante foi máis expeditivo: quitou a cinta do 
casete e guindouna pola ventá. “Pero que cona…!”, “Conduce e 
cala a boca, Fittipaldi”, dixo o fulano. Logo de deixar ao trío no 
hotel fun onda Ravelo para lle devolver o coche. Antes de darme a 
entrada para o concerto, o empresario comprobou que o Mercedes 
non tiña ningún golpe. “Bo traballo, Tito” dixo a pasar os dedos 
pola relucinte carrocería. 

Coa miña entrada no peto fun á de Chelo a tomar unha cervexa. 
Na taberna non había ninguén. Botei unha ollada as páxinas do 
As. O Barça de Cruyff e Neeskens xa tiña media Liga no peto. 
Eran xa cerca das nove e o día non tiña trazas de dar máis de 
si. Estaba a piques de pagar a consumición cando a vin entrar 
na taberna. Por un intre pensei que a cervexa me caera mal no 
estómago e que estaba a producirme visións. Tina, coas gafas de 
sol a ocultarlle os ollos, unha blusa anoada por enriba do embigo e 
un pantalóns brancos cinguidos coma unha segunda pel. Amosaba 
un aspecto furtivo, non moi diferente ao dos bebedores que escapan 
da vixilancia da muller para vir botar un grolo antes de se meter na 
cama. Sentou nunha mesa e pediulle a Chelo un cubata de Larios. 
Tirou a gafas e colgounas do escote. Nese intre as nosas olladas 
cruzáronse. “Ti es o chofer, non si?” “Son” respondín cun nó na 
gorxa. “Ven, senta comigo, non me gusta beber soa”. Non sei de 
que xeito a conversa derivou a temas persoais. Mentres durou o 
primeiro dos cubatas falamos de asuntos triviais dos que xa non 
me lembro, se cadra da vila ou calquera outra minucia sen interese. 
Logo, co segundo máis o terceiro, a parola foise ensumindo nunha 
intimidade da que eu participaba cun chisco de incomodidade, coma 
se estivese a inmiscirme nunha conversa privada a través dunha 
parede. Cunha voz a cada volta máis mesta e rouca, Tina faloume 
do seu cansazo, do xeito no que as ilusións dos primeiros tempos 
foran esluíndose, de envexas e rancores mal resoltos. A fama non 
che é tan bonita coma a pintan. Falaba sen emoción, arrastrando 
as palabras, empalmando Fortunas, os dedos a tropezar de seguido 
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no vaso de tubo. Eu temía que o representante aparecese por alí en 
calquera momento para levala de volta ao hotel, pero foi pasando 
o tempo e pola taberna non pasou ninguén. Co cuarto cubata da 
noite, Chelo, que por experiencia estaba farta de saber que o alcol 
e o estómago baleiro casan mal, deixou na mesa unha ración de 
orella de porco con pemento. Tina agradeceulle o galano e papou 
a ración sen deixar nin un só anaco no prato. Doulle lume a un 
novo cigarro. Pintóuselle na cara unha expresión angustiada cando 
comprobou o escaso horizonte do vaso. Chegou o quinto cubata 
e seguiu a restra de laios. Eu non podía crer que a muller que tiña 
diante era a mesma que aparecía no póster do meu cuarto. “A vida 
é unha merda” declarou nese ton categórico dos bebedores que 
están en disposición de se transformar en filósofos. Tentou poñerse 
en pé e a piques estivo de bater cos fociños no canto da mesa. Tina 
esquecera a carteira na habitación, así que tiven que oficiar unha 
vez más de paganini. Acompañeina ata a entrada do hotel e, para 
o meu abraio, pediume que subise con ela á habitación. Espiuse 
ata quedar só coas bragas e caeu estomballada na cama. “Queda 
comigo ata que me colla o sono” dixo a darlle unhas palmadiñas no 
colchón. A noite non facía máis que me ofrecer experiencias que 
nin eu mesmo era quen de me explicar. Tirei os zapatos e deiteime 
ao seu carón. Xirou a cabeza e doume un bico nos beizos. O alento 
fedíalle coma unha sepultura. Nunca un bico me soubo tan triste. 
“Es un sol” farfallou. Un par de minutos máis tarde Tina roncaba. 
Collín os zapatos e saín do cuarto camiñando na punta dos pés.

A desilusión que me deixou este episodio foi tal coma o día que 
a miña irmá Inés, nun arrebato de crueldade, me rebelou que os 
Reis Magos eran en realidade os nosos pais. Non fun ao concerto. 
Sentíame triste e decepcionado. Regaleille a miña entrada a Santi, 
que logo da actuación confesoume que o show de Las Grecas 
non lle gustara nada. Víanse cansas, cantaron sen ganas e a peor 
con diferencia foi Tina. “Meu Deus, que pinta, os ollos trusgos, a 
voz rouca, caéuselle o micrófono das mans tres veces e non facía 
máis que perder o compás e esquecerse da letra do Achilipú”. A 
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Santi aínda non lle repararan as gafas, así que é posible que a súa 
valoración do concerto non mereza creto ningún. 

Quitei o póster de Las Grecas da parede do meu cuarto, guindeino 
ao lixo e puxen no seu lugar un dos ABBA que lle roubei do Super 
Pop á miña irmá. A vida seguiu a dispensar a súas rutinas de 
traballo no taller e tardes na de Chelo. Un día Ravelo propúxome 
ir buscar a Pedrito Fernández ao aeroporto. “Levas o Mercedes, 
por suposto”. Díxenlle que non. “E logo, non che gustaría oír en 
directo La de la mochila azul?” preguntou sen ocultar a súa sorpresa. 
“Dareiche unha entrada para ir velo”. Non llo dixen, mais logo da 
miña desoladora experiencia cun artista famoso, o que menos me 
apetecía nese momento era que un neno figureiro vestido de mariachi 
partillase comigo as miserias da súa infancia mentres castigaba o 
fígado cunha Fanta. Con Tina xa tivera dabondo, grazas. Ela me 
aprendeu que a aura dos mitos rutila menos nas distancias curtas. 
Argallei unha escusa calquera e Ravelo non insistiu.

Anos máis tarde os periódicos, as revistas do corazón e a tele no 
deixaban de se referir aos problemas profesionais e persoais de 
Las Grecas. A min non me sorprendeu nada daquilo. O vórtice 
de enfermidade, alcol e drogas da que falaban os medios e que 
arrastrou a Tina producíame punzadas no corazón. “Morreu a 
Tina!” anunciou alguén na taberna. Fiquei calado. Collín o quinto 
e brindei coa miña imaxe reflexada no espello merdeiro que había 
detrás da barra. A túa saúde, Tina! Se cadra as persoas só son o que 
son, sen máis, e nós sufrimos porque queremos velas diferentes. 
Quen sabe? Decidín que a máis sentida homenaxe que lle podía 
tributar era esquecer o que sucedera aquela noite, a súa amarga 
bebedela, a desolación que a esmagaba, esquecelo todo, aínda 
que sospeitaba que non ía ser unha tarefa doada. E como demo 
ía selo, se o bico que me dera seguía a aburarme os beizos co seu 
comechume de ortigas…
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Lembro un home aferrado a un coitelo; un bramido rosado, con 
pintas de gris e negro de lousa; un chío animal moribundo e un 
resón machucante que vai e volve, que volve e vai, até xa non 
volver máis.

Lembro a ese mesmo home, que me comería a min mesmo, dende 
o pescozo até os pés, desbotando todos os meus ósos como se fosen 
o carozo dunha mazá. Un home xigante, coma de circo, pelado, 
coa cachola rutilante, bigote imperial e camiseta branca de escaves, 
mais co mantelo, por sempre, zafado de sangue.

Lembro unha sinfonía de vacas, ovellas e cabras, todas bruando 
a un tempo, pois chegado o tempo da mata, as reses quedaban na 
corte; nenos xogando no eirado; un boneco pándego, obxecto de 
desexo por todos; unha bicicleta oxidada e mozos xogando á billarda 
fronte a un carballo centenario; unha estrada atestada de coches; 
un santo venerado e unha festa recuperada. Romaría buliciosa a 
carón dunha igrexa ateigada de xente, onde non atopa acomodo un 
cativo adormecido preto dun sagrario asediado. Uns vivos que din 
moi vivos e un cemiterio ocupado, sobre o que lembran amolados 
os vellos, aos defuntos, un deles herniado, outro alombado e até 
un novamente namorado.

Tralo chío, todo é silencio. Silencio arrepiante, con cheiro a sangue 
quente. Tralo silencio, a rebuldaina. Un tinto purrela e unhas ascuas 
medrando. Un poio de pedra ennegrecida e afumada, cun meu 
curmán chorando ao meu carón, mais non de pena, senón de fume.

Lembro un porco feito anacos, unha figadeira cocendo e, cun día 
por medio, un prato de febras. Unhas febras prensadas entre pan 
do país; febras que se fan bolos e bolos que se desfán en afagos; 
Concha, está todo delicioso.

Lembro un porco pendurado coa cachola cara ao chan, resgado 
pola metade, como a vaíña debullada dun chícharo; un arrecendo a 
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amoado que se mestura coa néboa que vai escampando, namentres 
o viño vai asentando.

Fachuzos ardendo, fregas e lavadoiros de tripas; tixolas chuspindo 
roxóns e filloas e, un licor de café, agardando pola súa veceira. 
Compás de espera, reverdecido polo rastro bulideiro dunha mocidade 
adulta, unha viúva que latexa, un xitano que carrexa e un louro e 
un moreno, que enredan ás agachadas co segredo do sexo.

Pola graña xa ven, arrodeada de ovellas e cunha táboa na fronte 
anoada nos cornos, a vaca que roma. Entre tanto, dous graxos beben 
na pía. Os mozos agardan atrás da maceira. Unha vella feiticeira, 
enloitada e con pano na testa, conduce valéndose dunha xostra. 
Dous pares de figos falmaguentos ben dirixidos e, o carneiro que 
toupa, bótase fóra do rabaño. A muller berra, os rapaces foxen. 
Unha porta que se abre, dúas fiestras que se pechan.

Entre as pedras da corte, unha araña ten a mesa posta, centos delas, 
agardan polos galopíns. Senten morriña dos seus provedores, dos 
seus mellores surtidores de presas, pois cazadores coma min, apenas 
fornecen un cornecho. Senten nostalxia meu querido Walter, coma 
eu de ti, pero non teñen pena, como a que eu si teño. E dóeme o 
que che pasou meu querido Walter, dóeme no máis profundo e 
sufro polo que che fixen. Mais arestora e cos cartos na man, penso 
que cho volvería facer, á fin de contas, todos temos que comer.

Polo miúdo, adoito pensar que quizabes non o mereceras, ou se 
cadra, estivérache ben empregado, por teres confiado en min. 
Por pensar que contigo había ser diferente, por te crer que non 
eras coma os outros ou tan sequera por atrevéreste a existir neste 
preciso e, maldito intre.

Sufriches e non quedo a gusto. Morriches e non puiden facer ren.

Eu, que sempre tiven a calidade, xa non de uliscar, se non de 
escoitar o medo, que oín como os teus devanceiros se erguían até 
sete veces na noite para acabar con todos os veciños do pobo e 
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que sempre desprecei o rito criminoso, vexo e vexo mal, no que 
agora me convertín.

Fuches parvo por confiáreste, arrimando os teus cadrís á miña pel 
suíña. Con outros coma ti xa antes, emporquei no xurro, compartín 
remolachas e peladuras de pataca. Corrín na súa compaña polas 
rúas e congostras, procureilles suculentos manxares e almofadei 
as súas camas.

O de Walter nin tan sequera foi cousa miña. Púxoche o noso 
curmán do Brasil, Rafael, durante unha visita estival. Seica porque 
os nomes en inglés habían ser un atributo crediticio aló no alén, 
mais ao final nin iso bastou, pois como ben dicía o avó: O porco 
de San Antón, non ten nome nin perdón.

Era un dito feito para xente coma min, para os brandos de corazón 
ou para os que tendemos a confundir.

Non sei se haberá un ceo dos porcos. Se acaso ocorrera que si, 
tampouco agardo ningún tipo de reencontro en ningures. Sei que 
deste mundo irei dereitiño cara ao inferno, tanto ao dos homes coma 
ao dos cochos. Pois agora que xa non hai homes varudos, coma de 
circo, capaces de espichar o coitelo na gorxa dun marrán, houben 
de ser eu quen collera a testemuña asasina dos matachíns, para, por 
mil miserentos pesos, facer o que sempre aborrecín: esquecerme 
daquel petís que sufría coas execucións, agochándose na corte 
coa escusa de dar de comer ás arañas, namentres os outros corrían 
diante da vaca que roma e o carneiro que toupa... para ser ti, meu 
ferido Walter, a miña primeira e quen sabe se derradeira vítima.
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Xa sei a que cheira o mar galego:

a emigración, a naufraxios, a medo.

E tamén a golfiños, Illas Cíes, cabelos ao vento.

Xa sei que se sinte no campo galego:

a suor, o traballo duro do labrego.

E tamén o lusco e fusco, carballos e freixos.

Xa sei a que sabe o aire galego:

a chuvias e treboadas a destempo.

E tamén a paporrubios e papaventos.

Xa sei a que soa o idioma galego:

a cadeas, bágoas e esquecemento.

E tamén a liberdade e sentimento.

Xa sei de onde veño:

dunha terra de soños e de gaiteiros, 

de meigas e de cantares,

de morriña, de bicos e de ribeiro.

Camariñas, Valdeorras, Viveiro,

Ribadavia, Boiro, Ribadeo,

San Andrés de Teixido, Foz e Muros de San Pedro.

Vinde comigo a Galicia, muller, home, neno.

Imos cheirar o mar,

sentir o campo,

saborear o aire

e falar galego.





O QUE XA NINGUÉN 

Marcos Boullosa Álvarez (Capitán Nemo)

2º premio de poesía da 1ª categoría





O QUE XA NINGUÉN   87

O vento roxe o xurdir o día,

a noite foxe sen remedio.

A lúa alburgaba aquel amencer,

aínda que non lle servía para nada.

Pero eu síntome senlleiro,

sen ninguén que acuda a miña veira.

Os paxaros cantan co día...

mentres eu canto coa noite.

A escuridade, esperando quedo,

a que chegue a morte.

Nun tempo fun coñecido,

incluso temido.

Pero agora nin son a miña sombra,

só espero apracíbel meu fado.

E sei que, o meu reinado xa rematou,

a xente xa non me emprega.

Todo vai máis rápido,

pero pronto vai mudar.

Xa vexo a luz final, 

xa sinto que ninguén goza de min.

Os reloxos, os soños,

xa ninguén precisa o tempo,

o tempo...





ANO ANEIRO, ROTAS ENTEIRO 

Mariña Maceiras Segovia (Estacións)

3º premio de poesía da 1ª categoría
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Primavera cantareira
que agora has de chegar,
para pintar a natureza
moito vas ter que traballar.

A primavera é artista,
vai poñendo todo de cor,
engádelle vida ao mundo
e ademais doce e bo olor.

O verán con suavidade
vaiche tostando a pel,
déixaa dunha cor dourada
parecida á do mel.

A calor roza as fazulas,
o vento move o cabelo,
o ceo está descuberto,
tan azul que ris ao velo.
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No outono as follas caen
enroscadas, con preguiza,
baixan das puntas das pólas
coa máis pequena das 
brisas.

Van danzando polo aire
coas súas cores marelas,
ata que aterran no chan
cun voo que dá xenio velas.

O inverno é moi branco,
tamén é frío e calmo,
tráeme os agasallos
que no ano tanto agardo.

As árbores van espidas,
non teñen quen as protexa,
sen saias están tan fracas
que o seu corazón latexa.



ETERNOS 

Alba de la Torre González (ALBAEIT)

1º premio de poesía da 2ª categoría
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Con todo o peso enriba
de facer
e de escribir
o que debo.
De marcar,
máis que o meu propio paso,
o paso dos meus feitos,
das miñas verbas,
para os meus (outros) herdeiros.

Porque as palabras quedan consumidas
no pechar dos nosos beizos.
Trinta e un de decembro
que ninguén bota de menos.
Derradeiro solpor
que cos nosos ollos veremos.
Bágoas e sorrisos,
sorrisos e bágoas,
que xamais repetiremos.

Escoitade atentos;
que cando xa esteamos todos mortos
só a poesía
fará permanecer os recordos.

Os “sempres” non duran nada,
e nada dura sempre;
namórame para que che queira,
déixate querer para que che escriba,
que che escribirei para que sexas eterna.

Que si,
que tamén morremos os poetas,
as que non morren,
son as nosas letras.





ALEGATOS AMARGOS 

Jorge Moral Vidal (Nuno Seoane)

2º premio de poesía da 2ª categoría
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anticonxelante

desintégrome.

vexo como toda a miña pel cae
o corpo arde e vai ser inevitable;
que esta urxencia de verdades
acabe co pouco que queda de min;

desintégrome,

desfaise o meu esquelete
e derríteseme o corazón
no meu máis ansiado desxeo;

e todos os meus últimos desexos
serán reducidos a cinzas,
materia orgánica inerte,
descomposición dun ser ignífugo.
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auroras

dádeme o antídoto que antagonice esta dor;
que faga agonizar as doenzas anónimas
que anulan a ansiada anestesia
e esnaquizan a miña alma adormecida;

amputade os anceios de amizades
que non me leven ao riso;

paralizade os sorrisos acedos
que aventuren ásperas impresións
das absurdas realidades;

facédeme feliz a través dun alfabeto
de amores, aspirinas e arcadas ácidas.

axudádeme a deixar de adoecer
e que as auroras altruístas anticipen
algo máis que arrebatos de hastío,
sobrevivindo ao inverno por primeira vez.

anxo

cando caian os pilares deste mundo
e o pouco que quede esvaeza,
r e f e r v e s c e r e i .

cando xa non teña nada que perder
e o pouco que gañe sexa experiencia,
r e f e r v e s c e r e i .

aviso con tempo, porque sei que vén;
coidado comigo, sei morder.

refervescerei cunha luminosidade corpórea,
Anxo dixit, xa son tempos de mudar de pel.



EMOCIÓN DE CENSURA 

Iria Pérez Álvarez (A flor poética)

3º premio de poesía da 2ª categoría
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Es

Es o estilo de vida perfecto para non ter medo a eterna 
escuridade

Es

Es as miñas ganas de ser bolboreta e pousarme nos 
teus beizos feitos de doce caramelo

Es

Es o meu desexo de ser mergullador nas augas 
turbulentas das nosas almas efémeras

Es 

Es a mágoa que loita contra a carraxe iluminando a 
tristura do meu corazón 

Es 

Es o meu soño prendido en lume que a almofada loita 
por censurar

Es 

Es o artista que mestura as súas cores na paleta pintando 
o universo completo



104    XV CERTAME LITERARIO

Es 

Es a miña ledicia que paulatinamente foxe porque non 
quere estar engaiolada

Es 

Es cada lapa de este amor incandescente que ninguén 
pode extinguir 

Es 

Es a miña pintura de guerra nunha batalla que aínda 
non comezou

Es 

Ou ao mellor nin sequera es

Nin eu 

Ao mellor nin sequera somos nada

Só conxecturas 

Só sentimentos imaxinarios



ERAMOS NÓS 

Xosé Otero Canto (Eramos nós)

1º premio de poesía da 3ª categoría
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Eran as leiras e o caldo quente
na cociña do nove reforzado, 
fundición de Orbegozo
para o “orbe” galego arregueixado
e o “gozo” da calor de rescaldos.

Eran as vacas e o leite quente
ao xeito do ubre ubérrimo ubrado
no repocho dunha Galiza maltratada.

Era a auga da fonte recollida na sella
e a ferrada pendurada das argolas da asa do poder
comendo e escanciando sentimentos de estreiteza,
. . . e o gato miañando e o can ladrando.

Eran os mendos nos calzóns de pana
que hoxe son mendos no alzheimer da memoria,
e eran as memorias enviadas polos amigos
no treito curto dunhas légoas de amizade.

Era a luz de carburo,
os candís de torcidas amarelas no rexido aceite dos días,
os velóns da igrexa
e as candeas das colmeas nos trobos da esperanza.

Era a algazara das agras,
a rebusca das pallas, os mandís nas saias,
os manguitos das airas
e os mallos nas mallas.

Eramos todos.
Eramos nós.
Tanto eramos! . . .
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Seareiros sobardados de habelencias.
Estoxos pechados na gabeta da pobreza
coa indixencia que facía chave dos nosos,
sen condoito na maseira,
mendiños dos días
nos tarrelos dos prados, 
nas amoras das silveiras
. . . 
. . .

e chegou o cenáculo da emigración
entre antífonas e salmos de esperanza
coma luceiros fuxidíos,
na barca de Ulises,
catecúmenos na brisa dos nosos
chegaremos a Helios e a Calipso
bautizados coa bremanza engordiña de arestora
e a razada dun novo amencer
tras os enganos de Circe
e o macio luceiro da solporecida.

Andoriñas viaxando ao lumbrigar,
escapando dun país refén dos sentimentos
nos regolfos de Penélope,
cara ao corno da abundancia
e o leme de Tiqué.
Eramos nós e seguimos sendo, nós.



ESTE CORPO MOMENTÁNEO 

Amauta Castro (Andrei Oblomov)

2º premio de poesía da 3ª categoría
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“O fermoso é o comezo do terrible  
que inda podemos soportar”

Rainer Maria Rilke

 I

Usade o meu verso como catástrofe.

 II

Temo a vulgaridade dos ollos
que prescinden da traxedia.

 III

Escribo coa espiña
se cadra 
na máis estéril das pedras.

 IV

A miña experiencia vén dunha luz ordinaria,
acción e consecuencia
que se apega ao corpo.

 V

Preocúpame observar a quedanza.
Neste asedio infindo
tamén ela se evapora.

 VI

Paseo polos restos da luz.
Ignorarme entrégame
á máis ansiosa e necesaria palabra.

 VII

Non sei fai noite

son eu que afundo nesta lagoa seca.
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 VIII

(Sobre o asubío deste engano
un serán azulescuro eviscera o tempo).

Como souben do instante no que remata o día?
Polo frío da indecisión
ou pola espera, con certeza longa.

 IX

O tempo ri
porque chega de lonxe e leva até a perda.
A vida á que lle pedimos tantos desexos
é un artificio
presto á desaparición.

 X

A insuficiente rotina amosa agora
o seu ser tépedo
de rendición e nube.

 XI

Escoito non pasar esta hora entre os minutos.
Abro a xanela e pregunto:
son de novo aquelas as últimas anduriñas?

(a nosa vida ten a reiteración do medo)

 XII

Chega para sempre a flor do frío:
Voz sinxela a da catástrofe que trunfa

[Alguén fala]: o que é que deterá este corpo momentáneo?

Dixen que amei sobre o abismo no que escribo.



FOBOS E DEMIOS 

Mónica Cores Vázquez (Rosaliada)

3º premio de poesía da 3ª categoría
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Vive sen medo, aconsellan.
Afouteza,
descaro,
ousadía. 
Como se vive sen medo? 
Como? Sen che preocupar o día?
Poño a carauta de actriz;
improviso a valentía,
finxo,
minto,
omito datos,
sigo a corrente da ría.
Pero unha parte de min,
aquela que me lastima 
cando estou soa
na noite,
non se cre xa esa mentira.
Témolle á dor dos demais,
teño medo de sentila.
Cal é a meta buscada?
Cal será esa estrela miña?
Asústame non atopar
un camiño con saída;
teño medo de ser nai,
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máis medo a perder á miña.
A parar,
quedarme atrás
ou correr,
pasar a liña.
A ser rebelde de máis,
a non selo e ser submisa.
A encher mil folios de letras
pero sen encher a vida.
Non teñas medo, aconsellan
e por máis que mo dicían
o medo ía gañando
facendo casa na miña.
Deixei de finxir ser forte,
non quero vivir partida;
berrei,
chorei
e manqueime
coa raiba que me comía.
Que importa se teño medo?
Que máis dá se me domina?
Eu quero saír a fóra,
aínda saíndo perdida.
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