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Anxo Outeiro saíra esa tarde desde A Coruña no tren de proxi-
midade con dirección a Viveiro. Eran sobre as nove da noite e a 
lúa víase inmensa desde un dos portelos do antigo vagón. Non 
había demasiada xente, tan só unha parella que parecía discutir, 
unha muller de avanzada idade e unha parella cun neno pequeno 
que durmía placidamente co traqueteo do tren. Pero a Anxo non 
lle parecía unha noite tranquila, había algo no ambiente que o 
inquietaba.

Había xa uns meses que a Anxo lle asignaran unha misión no 
departamento de policía. As investigacións non estaban a dar 
resultados e a misión converteuse xa case nunha obsesión. Era 
como unha rúa sen saída. A única opción que quedaba era recrear 
o último momento onde a nena fora vista. Había xa nove meses 
que a nena Isabel Navarro desaparecera. Foi o 8 de maio de 1942 
e era domingo. Isabel entón tiña 12 anos. Era unha nena educada, 
pero tiña unha expresión na cara de tristeza. Non falaba moito. 
Dedicábase a observar. Ese mesmo día, colleu o tren con destino 
a Viveiro para pasar uns días cos seus avós. Encantáballe a idea 
de pasar uns días aí, non era a primeira vez que facía a viaxe, 
pois por motivos profesionais, os seus pais ausentábanse de vez 
en cando e ela reuníase cos seus avós. Isabel gozaba no tren. Co-
ñecía ao maquinista, que sempre lle deixaba xogar uns minutos 
despois de que todo o mundo baixábase. Pero algo pasou, porque 
desde ese día non foi vista.

Mentres o revisor comprobaba que cada pasaxeiro tivese o seu 
billete, Anxo observaba a peculiaridade do vagón sete. Ese vagón 
tiña algo particular. Era moi estraño. A Anxo dáballe a impresión 
de que todo parecía moito máis limpo con respecto aos demais 
vagóns. Non tiña a pintura descolorida dos outros nin os asentos 
tan esfolados polo rozamento do pantalón. Non, todo era máis 
novo. Iso foi a primeira cousa que lle chamou a atención. Decidiu 
achegarse ao revisor para preguntarlle a causa da sospeita.
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—Perdoe, revisor. Dáme a impresión de que este vagón é distin-
to. É posible que sexa máis novo? —dixo Anxo.

—Señor, sinto dicirlle que tan só levo aquí un par de meses, se 
quere que lle diga a verdade nin me fixara. Por que o pregunta?

—Nada, só curiosidade.

E antes de que Anxo puidese dicir nada máis, o revisor xa estaba 
a pedir o billete a outro pasaxeiro. Neses trens de proximida-
de non había demasiados traballadores, xa que os traxectos eran 
curtos e non se precisaban demasiados servizos. Co que a Anxo 
non lle resultou complicado preguntarlles polo suceso. Hai tan só 
unhas semanas que realizaran uns cambios de quendas. Ninguén 
estaba nese horario o oito de maio, co que non puido obter nin-
gún tipo de información. Anxo xa se daba por vencido, pensaba 
que nunca descubriría o que lle pasou á nena Isabel.

—Señor, señor! —exclamou o revisor.

A Anxo sorprendeulle escoitar outra vez a voz do revisor.

—Sinto moito non podelo axudar antes, pero se necesita falar 
con alguén que estea ao tanto do tren, entón debe dirixirse ao 
maquinista. Leva traballando aquí trinta e dous anos.

—Moitas grazas —dixo Anxo.

Anxo dirixiuse rapidamente á locomotora, xa que o traxecto es-
taba a piques de finalizar. Anxo chamou á porta, que estaba pe-
chada. Como ninguén abría, decidiu darlle un pouco máis forte. 
De súpeto, apareceu un señor con ollos apagados, sen expresión.

—Pase, pase —dixo o maquinista con voz afónica.

E nada máis entrar, Anxo sentiu un cheiro putrefacto. Ao princi-
pio non lle deu moita importancia. O policía, que ía de incógnito, 
realizou varias preguntas ao maquinista sobre se lembraba o caso 
da nena Isabel, pero non obtivo información relevante. Cando 
Anxo se dispoñía a saír pola porta uliu outra vez aquel cheiro 
noxento. Quedou mirando para unha reixa antiga dun dos condu-
tos do tren e Anxo decatouse de que había algo dentro.
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—Perdoe, podería abrir este conduto? —dixo Anxo.

—Non creo que sexa necesario señor. Creo que ten que irse ne-

cesito facer o meu traballo. —dixo o maquinista con voz trémula.

Pero xa era tarde Anxo xa descubrira o seu segredo. Xa solucio-

nara o caso. Alí xacía o corpo da nena, polo menos o que quedaba 

dela. Anxo sacou a súa pistola rapidamente e púxolle as esposas 

para que non tentase escapar.

Mentres o maquinista choraba, Anxo preguntoulle por que o fi-

xera.

—Eu non quería. Era unha nena marabillosa. Só foi un accidente. 

—repetía o maquinista desoladamente—. Cando o traxecto fina-

lizaba, eu deixábaa deambular polos vagóns. Ela dicía que podía 

imaxinar a vida dos pasaxeiros do tren, a alegría de viaxar, por 

reencontrarse con xente querida e eses pensamentos facíana feliz.

Ese domingo había temporal e Isabel decidiu esperar un pouco 

para baixarse. As portas do vagón sete abríronse de forma brusca 

e repentina golpeando á pequena. Cando a vin, atopeime o seu 

corpo tirado no vagón. Había moito sangue, asusteime moito e 

decidín escondela aquí preto de min. Non podía contarllo á po-

licía. Non pode haber pasaxeiros fóra de horario, e menos unha 

nena, tiña 12 anos. Limpei a fondo o vagón. Non me podía per-

mitir ir ao cárcere. Teño familia e quedaría esnaquizada —dicía 

o maquinista con voz trastornada.

Despois de escoitar a historia, Anxo levou ao maquinista a comi-

saria. Anxo xa se daba por satisfeito, pero aínda así quedáballe a 

estraña sensación de pensar que o maquinista non tiña a culpa. O 

único que facía era que a nena fose feliz durante uns momentos 

da súa vida.





SOÑOS QUE NUNCA TIVEN

Sofía Álvarez Castro (Hidrangirium)

2º premio de narrativa da 1ª categoría
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Gústame soñar. Ás veces soño que estou noutro país, noutro pla-
neta. Ás veces teño soños máis bonitos que outros, ás veces soño 
cousas realmente raras. Pero sempre soño. Podería definir a miña 
vida como un soño constante. De feito, ás veces non logro dis-
tinguir cando estou soñando e cando non, ás veces penso que 
realmente vivo nun soño constante. Son unha persoa indecisa. 
Ou iso creo.

Gústame dubidar e intentar contestar ás preguntas que eu mesmo 
me formulei, sóbrame tempo. Vivo só nunha casiña de madeira, 
xusto na liña onde remata o bosque e comeza a area da praia. 
Unha praia grande e escura. Bueno, imaxino que de día non será 
escura, pero a min non me gusta o día. A verdade, nunca vin saír 
nin poñerse o sol.

Gústame a noite. Eu soño todo o día, pero pola noite é cando 
soño sendo consciente, cando penso, cando sinto, se é que o fago 
algunha vez. Cando me sinto ben, miro pola ventá que vai dar ao 
bosque, e cando me sinto mal, fágoo pola outra, que vai dar ao 
mar. Porén, cando directamente non sinto nada, subo ao tellado, 
e alí me deito. É onde adoito ir.

E alí me deito. E alí penso un pouco sobre min, un pouco máis 
sobre o ceo que observo. E alí lembro escena a escena o último 
soño que tiven.

Ás veces penso que tal vez tiven unha vida distinta da que teño 
agora. Tal vez por iso en ocasións veñen á miña mente imaxes de 
soños que nunca tiven, non o podo descartar.

Hoxe preferín saír un pouco da rutina e dar un paseo nocturno 
pola area. Non hai nada. Só a praia, o bosque e mais eu.

E entón vexo unha sombra. Bueno, máis ben, unha luz. O meu 
instinto grítame que me afaste de alí e que vaia para a casa. Pero 
a verdade, alguén que non sabe nada, só lle pode ter medo a si 
mesmo. Cando chego ao sitio onde vin a luz, xa non está. Miro a 
ambos os lados varias veces, confundido. Nada.
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E entón desperto. E estou na miña casa, na miña cama. E é de 
noite, outra vez. Seguindo a rutina de sempre, déitome no tellado, 
a mirar as estrelas. Pero non me sinto tan cómodo coma outras 
veces, algo me empuxa a ir dar un paseo pola praia, como no 
último soño que tiven.

Así é que me ergo e camiño pola praia en liña recta. Respiro fon-
do, o cheiro do mar arrástrame cara a el, e eu, deixándome levar, 
meto os pés na auga salgada, fresca e cristalina.

Miro ao meu redor, medindo que tan lonxe da miña casa me ato-
po. Vexo nese momento unha luz. Unha luz que se desliza sobre a 
area, suave e silenciosamente. Desprázase pola beira do mar, non 
moi lonxe de min. Recórdame a aquela luz que me parecera ver 
soñando. Esta vez non a deixarei pasar.

A luz móvese cara o bosque, e eu sígoa, incansable e concentra-
do en facer o menor ruído posible, quen sabe de que se trata? O 
destello vai freando segundo se vai achegando a unha lagoa, ao 
pé dunha gran árbore. Arrímase á beira, parece observar o seu 
reflexo. E entón, xírase repentinamente. “Bule”, é o único que 
podo pensar, pero, en vez de reaccionar, quedei quieto observan-
do aquela luz que lentamente se desprazaba cara a min.

Máis cerca podo ver de que se trata realmente. Ou de quen.

Podo ver con detalle eses grandes ollos cor mel, que apenas se 
encontran a cinco centímetros de min agora. Podo ver cada unha 
das moitas pencas que semellan correr polo seu rostro, pencas 
polas meixelas, pola fronte lisa, pencas sobre o nariz respingón 
que resalta por riba dos seus beizos, finos e cun sorriso. A rapaza 
mírame desafiante. Eu sorrío, un pouco arroibado. E de súpeto, 
ela agarra a miña man e tira de min. Corre cara a lagoa, e salta. E 
saltamos. Xuntos. Saímos á superficie ao mesmo tempo sen sol-
tarnos da man, e comeza a rir. Que estraña sensación. Non inter-
cambiamos nin unha palabra, mais síntome coma se a coñecese. 
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E coma se ela me coñecese a min tamén. Tal vez sexa soamente 
a novidade de ver a outra persoa por primeira vez dende que teño 
consciencia.

Saímos da auga e imos deitarnos á area da praia. O noso intento 
de mirar as estrelas non funcionou, pois o sol comeza a saír polo 
horizonte. Ela érguese, mírame e colle unha pedra avermellada. 
Deixa a pedra na area, facendo que algúns grans desta queden no 
meu pelo.

— Mañá aquí, — di, coa súa voz suave pero profunda — cando 
se poña o sol. Vale?

— Vale. — A súa voz sorpréndeme, pero quedo atónito coa miña.

Ela sorrí, e entón érguese, sacúdese o corpo de areas e vaise, 
camiñando con calma.

E eu fago o mesmo. Sen mirar para atrás, pero na miña mente non 
para de repetirse a imaxe da rapaza, que me mira cun sorriso e 
con eses ollos de mel.

Pouco a pouco foron converténdose en rutina os encontros no 
crepúsculo coa rapaza, cuxo nome aínda descoñecía. Non será 
por falar pouco, pasámonos as noites falando. O caso é de que 
falamos. Pois de todo. Faime sentir ben falar con ela de calque-
ra tema, ambos temos coñecementos sobre temas diferentes; eu 
aprendo de ela, ela aprende de min. Eu ensínolle a vivir sen axu-
da de ninguén, e ela cóntame historias sobre as árbores, os ani-
mais e as estrelas e planetas que hai no espazo. Estes últimos son 
os meus favoritos. Sempre, despois de dar longos paseos polo 
bosque e pola praia, deitámonos na a area a observar o ceo noc-
turno, e ela cóntame entón as súas historias.

— Ti sabes de onde ven a Vía Láctea? — preguntoume unha 
noite.

— Pois non.
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— Verás. — Comezou ela, cun sorriso, sen deixar de mirar o 
ceo. — Conta a mitoloxía da Antiga Grecia, que Hera, unha im-
portante deusa atopouse a un neno, que resultou ser Hércules. 
Ela pensou que o pobre neno estaba abandonado, así que deci-
diu aleitalo. Pero o pequeno mordeu con tal forza a mamila, que 
Hera apartouno rapidamente. O leite seguiu fluíndo, e algunhas 
gotas de este foron parar ao chan, converténdose en lirios, pero, a 
maior parte das gotas salpicaron o ceo, creando así a Vía Láctea. 
—Mantívose en silencio uns segundos e continuou. — Pero a 
verdade é que eu prefiro pensar na espuma do mar. Imaxínome un 
mar enorme e afastado que deixa ver manchas claras pola noite.

Quedamos un tempo en silencio, mirando as pequenas ondas do 
mar acariciando a beira coa súa espuma. Entón ela miroume aos 
ollos.

— Eu creo que todas as estrelas teñen unha historia, — coma 
sempre, sorrindo — Cal é a túa?

Non souben contestar a esa pregunta.

Pero hoxe é un día novo e diferente. Anoiteceu con nós tumbados 
na praia, coma de costume, pero hoxe preferimos saír un pouco 
da rutina. Así que saímos correndo cara o mar, coma un lobo salta 
pola súa presa. É curioso, levo toda a vida vivindo aquí, pero ata 
agora nunca me metera na auga. E a verdade, non é de estrañar, 
está conxelada. Pero ela parece non notalo. En menos de que me 
dou conta, está nadando tranquilamente cara adiante. Para adian-
te sempre, cara o horizonte, coma se quixese achegarse ás estre-
las. E entón mira para atrás, para min, animándome a seguila.

Sen intercambiar palabra, o único que facemos é entrar e saír 
da auga, un pouquiño máis lonxe da beira de cada vez, ata que 
vemos o sol asomar por riba do horizonte. Entón sabemos que 
debemos marchar durmir cada un para o seu refuxio.
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Pero non. Esta vez non. Saímos da auga, iso si, pero en vez de re-
gresar entramos no bosque, que se eleva por riba das nosas cabe-
zas coma nubes iluminadas polos primeiros raios do sol. Síntome 
lonxe, coma flotando sobre un mar de néboa con ela. Pero caio 
repentinamente ao chan ao oír un ruído. Unha serie de ruídos. Ou 
iso creo. Primeiro, unha porta abríndose e ao momento pechán-
dose. E despois uns pasos apresurados dunha muller falando cun 
ton preocupado. Non sei que di, escóitase de fondo.

Porén, parece que a miña amiga non escoitou nada. Ela sigue ao 
seu, camiñando firme e coa cabeza ben alta, coma se o mundo 
enteiro estivera aos seus pés.

Nota que a miro, a miña cara asustada.

— Eh, que pasa?

— Os ruídos... — digo, cunha voz de neno asustado.

— Non te preocupes, — ponme a man no ombreiro para tranqui-
lizarme — non é nada. Só sígueme.

Sinala un lugar co dedo. Alzo a vista e veo que o sol xa invadiu 
gran parte do bosque, e podo ver unha pequena praia descoñeci-
da.

Sentámonos na area, e cando me dou de conta, a miña amiga xa 
está durmindo, sinto que os ollos me pesan e pouco a pouco noto 
como vou entrando noutro soño.

Noutro soño do cal non me lembro ao espertar, unha tarde nu-
brada e escura. Tanto sono tiña esta vez, que espertei case á hora 
de que se poña o sol. E tan profundo foi o meu sono que non me 
din de conta de que a miña amiga marchou. Dubido un momento 
se quedar aquí, por se volve, ou se ir a buscala, cousa que inclúe 
atravesar o bosque. O mesmo bosque onde oín os sons estraños, 
que me asustan pero curiosamente tamén me atraen.
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Ao final decídome a entrar no bosque que me cubre coa súa man-
ta de escuridade, coma un túnel. Camiño o máis confiado que 
podo, e o medo vai desaparecendo, pois no tramo que levo aínda 
non teño escoitado ningún son.

E entón, escóitase. Ao principio penso que se trata dun zunido, 
pero son voces de fondo.

Mais ningunha é da persoa á que eu busco, nin a miña. Sigo ca-
miñando, pero o murmurio me persigue.

Axiña vexo que o bosque chega ao seu fin, podo ver a praia e 
síntome máis seguro. E é cando vexo unha luz. A súa luz. Aché-
gase a min e eu alégrome de ver o seu rostro luminoso. Doume 
de conta entón, da cadea que leva ao pescozo. Un colar de prata 
que ten unhas letras gravadas.

— Adhara...

— Unha das estrelas de Canis Maior. — Sorrí — Cal é a túa 
historia?

Alcanzo a mirar os seus ollos de mel un último segundo, antes de 
que desapareza ela e todo o que hai arredor. Tan só quedo eu, coa 
compañía das estrelas e as voces, que me chaman, desesperadas.

E entón abro os ollos. Unha inmensa luz branca cégame, e o úni-
co que podo ver son uns ollos, enfronte dos meus. Uns ollos de 
alguén a quen xa non logro recoñecer, que me acaricia a man coa 
súa, e un sorriso. Pero eses ollos non son os de Adhara. Nin as 
súas mans, nin o seu sorriso.

Só quero volver durmir, volver a estar con ela naquela illa soli-
taria. Os murmurios calan, e faise o silencio. Un silencio case 
tan grande como o que hai na miña mente. Pecho os ollos e noto 
como van aparecendo, pouco a pouco as estrelas que contempla-
ba antes de espertar. Ou de durmir. O silencio converteuse agora 
nun coro de laios cada vez máis distantes para min.
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E entón doume de conta de que a miña historia aínda non está 
escrita. Doume de conta do que me grita o ceo: que me quede 
con el. E doume de conta de que será entón cando poderei ter 
unha bonita historia, como as estrelas. Unha historia que quizais 
ninguén chegue a coñecer realmente. Unha historia á que só eu 
poderei dar vida, cando soñe con ela.

Tal vez todo fose un soño profundo e agora tócame espertar. Tal 
vez estivese esperto todo este tempo, e agora tócame entrar nun 
soño profundo. Tal vez nunca chegue a sabelo. Pero certamente, 
só sei unha cousa. Chámome Sirio, e a miña historia é a dun 
soñador.





TEMBLORES

José Miguel Vargas Sánchez (Lemus)

3º premio de narrativa da 1ª categoría
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Ela mirábao e reprendíalle con frechas a súa falta de coraxe; mi-

rábao ancorándose na area dos seus ollos, preparando canóns, 

soltando berros, armando un muro, loitando con espadas, afiando 

un coitelo.

 

El mirábaa perdido nos seus ollos, imaxinando un futuro, temen-

do a realidade. Paseaba a súa mirada nostálxica por esa moza, 

sen dicir nada.

 

Ata que foi o momento…

 

- Podemos falar?

 

Saíron. O vento xeado abrazaba a súa pel.

 

- Gústasme e moito-soltou.

 

Automaticamente dentro dela as frechas fallaron, o barco partiu, 

os canóns cesaron, os berros enmudeceron, o muro esborrallouse, 

as espadas afundíronse en terra, o coitelo perdeu fío.

 

Caos.

 

O seu mundo estaba en paz antes.

 

Díxolle que estaba tolo, que foi amor a primeira vista, admitiuno 

con seguridade. Dicía a verdade, ela víao nos seus ollos.

 

Que respondía a semellante confesión?
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O mapa borrouse. Non tiña idea de que sentía. Quedou atónita, 

suspensa, atordada e aparvada polas palabras que lle regalaba.

 

Ninguén adoitaba facela dubidar…

Nunca ninguén fixera tremer o seu mundo. Pero as sacudidas 

sempre deixan gretas.

 

Tamén amar deixa sucos no corazón.



TAMBO

Mariña Maceira Segovia (Pardela)

1º premio de narrativa da 2ª categoría
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Os meus aparellos comezaron a pitar coma loucos; nun-
ca vira nin escoitara tal balbordo nun laboratorio dunha bióloga 
mariña dende que fixen a carreira. En concreto, eran os dispo-
sitivos que utilizo para captar as ondas de ecolocalización dos 
golfiños ou os cantos das baleas, aínda que tiña a certeza de que 
os apagara despois da última inmersión. Tras desconectalos… 
outra vez?... (non estaba o bastante segura…), saín co localizador 
de ondas en busca do animal que producía esas tan fortes como 
para que chegaran dende o mar ata o meu despacho e laboratorio, 
e fixeran tolear daquel xeito aos instrumentos.

Cos ollos cravados no localizador, o único que vía era un 
anaco de beirarrúa e un anaco de ceo, decorado coas luces dunha 
tarde solleira, e as dúas columnas de fume da fábrica, acompaña-
das por unhas grandes nubes grises.

Só erguín a vista cando me golpeei contra a varanda do 
paseo marítimo, vendo entón como a Illa de Tambo se sacudía 
violentamente e se elevaba sobre as augas, sacando unha enorme 
cabeza do mar, sendo eu, ao parecer, a única persoa que se deca-
taba do grande espectáculo.

A pequena e insignificante Illa de Tambo, parecíame agora 
espléndida e marabillosa mentres vía xirar a súa cabeza cara á 
zona onde me atopaba eu.

A illa espetou a súa mirada en min.

Entón volveu á miña mente aquela historia, xa esquecida, 
sobre grandes gardiáns do mar e dos océanos, que durmían paci-
ficamente facéndose pasar por meras illas que observaban inertes 
o que as rodeaba.

E as preguntas amoreáronse rapidamente na miña cabe-
za: sería un dos gardiáns mariños da historia que escoitara tantas 
veces de pequena na aldea?, por que espertaría?, como era que 
ninguén máis a vía?...
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—Con calma. Si, son un dos gardiáns mariños da historia 
—resoou unha profunda e tranquila voz na miña cabeza— O meu 
nome é Tambo, e acordei porque a Ría está en perigo. Chamei a 
moitos, pero só ti viñeches na miña busca, por iso só ti me ves e 
podes oírme, porque serás ti quen salvará a Ría.

Quedei sen palabras, perdida nos profundos ollos daquel 
enorme ser mitolóxico. Só fun quen de asentir coa cabeza e pe-
char a boca, que, nalgún momento, abríraseme polo abraio.

—A contaminación está a matar a ría. Os humanos só vos 
preocupades de producir e esquecedes o resto das cousas. Así que 
a única solución que queda é a maxia. Mergullaraste ata quedar 
debaixo miña, onde acharás unha pequena cova cuberta de pe-
dras; collerás unha e traerala á superficie —ordenoume Tambo 
con voz autoritaria pero doce—unha vez que a pedra estea ao 
meu alcance, depositarei unha das miñas bágoas sobre ela e, con 
ela apertada no tu puño, mergullaraste ata colocarte diante da saí-
da de augas residuais da fábrica, que contamina o fogar de tantos 
seres vivos, e taponaralo recitando estas palabras baixo da auga: 
hoc implicitum remis mare prohibere usque in sempiternum. De-
bes facelo esta mesma noite, xa que, cando o sol do mediodía se 
reflicta sobre a auga da Ría, eu volverei ao meu descanso.

Obviamente non ía levarlle a contraria a un gardián mariño 
milenario, así que collín o meu equipo de submarinismo e a miña 
pequena embarcación, coa que naveguei ata quedar ao carón de 
Tambo. Mergulleime por debaixo do gardián, forcexando contra 
as leves correntes que producía ao respirar o enorme mito feito 
realidade.

Cheguei á cova grazas ás minuciosas indicacións que reci-
bira. Era un lugar máxico, no cal un aura mística o envolvía todo 
nada máis traspasar unha barreira de auga, talvez encantada, que 
illaba a estancia semiesférica para evitar que o mar a inundara. 
Como dixera Tambo, a cova estaba cuberta de pequenas pedras, 
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as cales podía cubrir coa palma da miña man, todas con idénticos 
gravados tallados nelas. Collín unha e volvín á superficie desfa-
cendo o camiño polo que chegara.

Emerxín ao lado da miña barca e, tras acomodarme, mirei 
cara ao gardián, que me observaba cun leve sorriso.

—Por favor, ponte en pé e eleva os brazos coa pedra en 
alto mentres quedas inmóbil —pediume a illa, achegando a súa 
cabeza a min, e agardando que eu obedecese—. Pediríache que 
pechases os ollos; os humanos tendedes a asustarvos, debido ao 
meu tamaño cando me acerco, e non me gustaría derramar a miña 
bágoa sobre ti en vez de sobre a pedra.

Fixen o que me solicitara, pero cando notei a enorme 
presencia de Tambo sobre min, abrín lentamente as miñas pál-
pebras, vendo como, dun dos seus ollos, do diámetro do meu 
brazo, deixaba esvarar unha bágoa dun intenso verde mar, que 
era absorbida pola pequena pedra agrisada, que se transformou 
nun óvalo verde transparente con aquelas inscricións gravadas 
nun azul eléctrico. Quedei marabillada, aínda que non tiven valor 
para deixar os meus ollos abertos e finxín no ter visto nada.

A illa informoume do que debía facer a continuación.

Somerxinme baixo a lúa e mergulleime guiada pola voz da 
illa, rematando diante da tubaxe. Liberei a miña boca da entrada 
de osíxeno do equipo de submarinismo e pronunciei as palabras, 
ao mesmo tempo que oía a Tambo repetíndoas na lingua do mar, 
ao unísono, facendo que as burbullas que saían da miña boca 
adquirisen unha tonalidade azul pálida e resplandecente. As esfe-
ras de aire dirixíronse cara a miña man, exercendo presión sobre 
ela ata que soltei a pedra. O pequeno mineral foi envolto polas 
burbullas que, ao estaren completamente concéntricas, estalaron 
á vez creando unha rede que latía en cores azuis e verdes, impul-
sados dende o centro pola pedra. O único que tiven que facer foi 
colocala sobre o cano, selándoo para sempre.
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Despois do esforzo de falar baixo a auga, deixeime levar 
ata a superficie e subín á miña lancha como puiden. Quedei dur-
mida escoitando as palabras de felicitación e agradecemento do 
gardián.

Acordei baixo a luz do sol de mediodía, dándome tempo 
só a xirarme para ver o sorriso de Tambo mentres volvía conver-
terse en illa.



O VESTIDO VERMELLO

Iria Sánchez del Río (Pía Hart)

2º premio de narrativa da 2ª categoría
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Eu estaba na cociña perdendo a vista nunha folla de cor la-
ranxa que se esvaecía no céspede do meu xardín cando miña nai 
me chamou desde o salón para que a axudase a dobrar as sabas. 
Ela mantiña a expresión leda e pilla baixo a que decidira ago-
char a súa inmensa pena. O domingo había dous anos que papá 
nos deixara. Recordo coma se fose onte a face daquel home que 
agora para min non era nada, unha face de desconcerto e de afli-
ción que se ía perdendo co rebumbio de lembranzas e recordos 
que aínda perduraban no meu maxín. Aquela noite de decembro 
escoitei o son da porta do gardarroupa do corredor. Renxía, e 
malia que o meu avó dixera en varias ocasións que había que bo-
tarlle aceite, ninguén o facía. Supoño que non lle fixemos caso ao 
avó porque sabiamos que ese intre chegaría, sabiamos que papá 
liscaría do lar e queriamos ter un sinal que nos avisase de que 
marchaba. No momento no que escoitásemos miña nai e mais eu 
o ruxido do roupeiro, comezariamos a mentalizarnos de que non 
o volveriamos ver.

Cando o son que levabamos tempo agardando se produciu, 
eu non o puiden evitar e saín do meu cuarto. Alí estaba. Aquel 
estraño ao que o día anterior chamara “papá”, agora fuxía do 
meu carón e do da miña nai. Por que? Non o sei, levo tempo in-
tentando comprender porqué quería deixarnos, mais cada día que 
chegaba á casa do traballo e nos ollaba daquel xeito ameazante 
comprendía que non sería aquel o home que me acompañaría 
na miña graduación ou na miña primeira intervención no Club 
de Debate, e que, por suposto, non bailaría comigo o primeiro 
pasodobre o día da miña voda, se é que hai algún día. Mais, de 
habela, non desexaría dar un paso cara adiante fronte ao abismo 
cun home coma o meu pai. Ben sei que o quero, mais non quero 
un home que me faga agardar toda unha vida unha resposta que, 
agora sei de certo, endexamais recibirei.

Antes asustábame o feito de morrer coa dúbida de que fi-
xera mal como filla, de morrer sen saber se me quería aínda que 
fose só un chisco, e de morrer ollando un horizonte gris e fúnebre 
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por non ter contado coa presenza do meu pai nos momentos máis 
necesarios. Agora creo que decidín parar para mirar as follas la-
ranxas que se esvaecen no meu xardín en lugar de pensar nunha 
situación que non mellorará nunca. Para que vou perder o tempo 
en pensar nunha persoa que seguramente nin o meu nome lem-
bre? Mamá quedou máis ou menos coma min. Deixaba pasar os 
días e sorríalle ao aire cando ía pola rúa, para ver se algún día lle 
traía un vento que lle limpase a dor que gardaba no seu interior. 
Non é bo pasar toda unha vida agardando a unha persoa que non 
quere volver, e iso miña nai aínda o está a entender agora.

Entrementres deslizabamos a súa man e maila miña pola 
saba. Miña nai deixaba caer as súas faceiras, que lle debuxaran 
un rostro simpático e feliz, coma o dunha nena que pide cartos 
para ir mercar lambetadas. Penso que por eses momentos namo-
rei da miña nai aínda máis.

Pola ventá ollei ao meu avó feliz e afouto coma sempre, 
mais ese día creo lembrar que gardaba un aire desafiante e miste-
rioso na súa mirada. Sempre lle dedicaba un agarimo especial ás 
pombas que se pousaban no xardín. Sen deixar o seu cigarro nin 
un segundo, dobrábase todo semellando ser un crequenas, como 
eu adoitaba chamalo, e abría a palma da súa man facéndolles 
xestos ás pombas para que se pousasen e gozasen do marabilloso 
almorzo que lles preparaba todas as mañás.

Meu avó sempre vivira connosco. É avó por parte de miña 
nai, e meu pai, cando aínda partillaba teito con nós, andaba todo 
o día a queixarse diso, mais miña nai nunca lle daba maior impor-
tancia, e eu, tampouco. As persoas que non o valoran no barrio 
son unhas desagradecidas. Meu avó sempre se mostrou disposto 
a axudar a quen for preciso, e a xente, como recompensa, tratá-
bao de tolo. Dicían que era un trenco, que non facía outra cou-
sa que alimentar pombas na porta cinco da rúa Vilariño. Cando 
medras oíndo ese tipo de comentarios, foxes ao interior do teu 
fogar agardando escoitar un fermoso aceno de tranquilidade ou 
un xesto de consolo, e só escoitas máis do mesmo.
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Aquel día, cando acabamos coa remesa de sabas que miña 
nai recollera do tendal, saín fóra para falar un chisco co meu avó, 
o meu crequenas bonito, o meu encantador de pombas preferido. 
En canto me viu saír, ollou a miña cara e o meu corpo enteiro e 
enchoupado nun sorriso constante díxome:

-Que fermosa estás hoxe, Amelia! Tes un vestido vermello 
fermoso!

Eu, esperei fronte a el mirándoo fixamente, agardando que 
ámbolos dous riramos axiña pola broma que acababa de facer e 
dixese “adoro ese vestido verde que levas”, ou algo semellante 
para corrixirse, mais non o fixo. Os seus cabelos brancos ficaron 
ondeando ao compás do vento e o seu rostro, coma os cabelos, 
sorrindo fronte ás masas de aire que chegaban do mar sen impor-
tarlle nada o que dixera. Estaba cargado de razón e convencido 
de que me falara coma sempre, mais non fora así. Non sei a que 
Amelia de vestido vermello lle estaría a falar, porque diante del 
só se atopaba unha Ana de vestido verde que non daba crédito ao 
que rematara de escoitar. A min xa me esquecera un home moi 
importante tempo atrás e non me podía permitir perder a outro 
máis. Precisaba agarrarme con forza á idea de que todo era un 
soño e de que o avó estivese san. Porén, algo me dicía nos meus 
adentros que se aveciñaban malos tempos.

Se naquel intre puidese ter recollido o intenso rebulir dos 
meus pensamentos por medio de palabras, a Terra deixaría de 
dar voltas arredor do Sol. Foi tal a dor que sentín que por mo-
mentos pensaba en que se me desgarraría a alma. Pechei os ollos 
e tentei pensar que todo fora unha alucinación, un sinxelo deli-
rio que liscaría do meu maxín en canto abrise de novo os ollos, 
mais miña nai apareceu no xardín para chamar ao meu avó. Era 
a hora do xantar. O avó ergueuse deixando atrás as migallas de 
pan que ficaban devorando as pombas sen a súa compaña, e a 
min deixáronme alí soa os dous, morrendo coa angustia de pen-
sar que o meu avó, o único pai que eu tivera na miña vida, viña 
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de bautizarme de novo sen eu saber a que se debía iso. Naquel 
instante non cheguei a ningunha conclusión. A miña mente non 
podía pensar, só se limitaba a viaxar pola galería de imaxes e 
filmes das que dispuña co meu avó, pensando que o meu corazón 
deixaría de latexar dun intre a outro deixándome alí estomballa-
da, nun chan cheo de migallas e pombas, sentíndome unha Ana 
de vestido verde que o meu avó non quería ver aquel mediodía 
de inverno.

De súpeto, volvín a botar amarras na porta do meu lar, logo 
da viaxe express na que me embarcara o meu corazón aterrado 
cando miña nai me chamou a min tamén para ir xantar. O meu 
corpo rexeitou toda canta comida me ofreceu mamá. Só quería 
que me contase que estaba a suceder no meu lar, e en canto o 
avó marchou descansar ao seu cuarto, facéndoo incluso como 
algo premeditado para que nós puidésemos falar no momento 
xusto, díxome todo canto estaba a pasar. Os beizos da miña nai 
abríronse e pronunciaron a peor das novas. “O avó sofre de Al-
zheimer”. Aquelas palabras craváronse na miña alma coma un 
iceberg xigante que me calaba o máis profundo dos meus senti-
mentos e que me producía moito, moito frío. Biquei a miña nai 
na fronte e fun co meu avó á súa habitación. Era a nosa hora de 
lectura, e posto que estabamos a ler As aventuras de Tom Sawyer, 
non podiamos permitirnos o luxo de perder un tempo moi valio-
so cos escritos de Mark Twain. O avó gozaba coma un meniño 
lendo esa novela, e eu imaxinando que era o protagonista e que 
me debatía entre a vida e a morte nunha apaixonante pelexa co 
indio Joe. Quería pensar que, gañándolle a pelexa, o meu avó 
sandaría. Mais na realidade, o avó non dependía da miña loita, 
e iso mergullábame nun océano de carraxe e impotencia que me 
consumía lentamente.

No día seguinte, ao volver do instituto, non había ninguén 
na casa, e levando xa a miña cabeza ao peor dos sucesos, dirixin-
me cara a cociña agardando achar unha resposta que calmase a 
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axitación que me rañaba o estómago e me desintegraba o fígado. 
Unha nota que penduraba da porta do frigorífico, escrita coa in-
confundible caligrafía da miña nai, despexaba as miñas dúbidas 
e ansias por coñecer o que estaba a pasar dicindo:

“Ana, estou co avó no hospital. Comezou a dicir cousas 
incoherentes e decidín levalo para que o vise un médico. 
Non teñas medo porque el non para de sorrir e de dicirme 
que se atopa ben. Xa sabes como é. Volverei antes de que 
te decates. Quérete, mamá”.

Logo de que se me revolveran os intestinos e secara a gor-
xa froito do terror que sentín por pensar en perder ao meu creque-
nas, comecei a chorar, e simplemente decidín sentar a esperar. 
Aínda que se me fixo eterna, cando vin aparcar a miña nai, por 
primeira vez houbo unha regaña de acougo no meu maxín. Un 
acougo que durou pouco cando fun consciente de que o meu avó 
non saía do coche. Mamá entrou na casa e explicoume que o que 
para o avó era estar ben, para os médicos fora un brote psicótico 
que o levara a dicir moitas incongruencias que cada vez irían a 
máis. Falando cos doutores, miña nai chegara á conclusión de in-
gresar ao avó nunha clínica en Vilanova que garantía moitos coi-
dados para as persoas que padecían esta enfermidade. Vilanova 
situábase a uns corenta quilómetros do noso lar, iso significaría 
ver ao avó só na fin de semana. Miña nai traballando e eu estu-
dando non podiamos desfacer todo a metade de curso, polo que 
o avó tería que ficar só nunha clínica na que o seu corazonciño 
batería con menos forza, na que non uliría o mar coma aquí, e na 
que de seguro non lle deixarían alimentar ás pombas con miga-
llas de pan.

Mamá e mais eu afrontamos como ben puidemos a súa 
marcha. Levouno un irmán da miña nai á clínica e nós agardamos 
a que o automóbil se perdese na estrada mentres nos esvaraban 
bágoas eslumecidas.
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Aquela semana o venres non daba chegado, e cando por 
fin o fixo, mamá e eu fixémonos donas da autoestrada tolas por 
chegar e ver a cara do home das nosas vidas.

Percorremos corredores inmensos e brancos que nunca 
remataban ata chegar á habitación do avó, mais eu, ollando en-
fermeiros e médicos, non vía máis cor que a vermella do meu 
vestido e sabía o tristeiro que ía estar o avó alí. Co que lle gustaba 
o colorido ao meu crequenas!

No momento no que entrei na habitación, vino sentado ao 
carón da fiestra, cunha expresión que reflectía os seus devezos 
de ser rescatado por alguén que o levase ao seu xardín, coas súas 
pombas e migallas de sempre.

A felicidade que sentín ao velo foi tal que me dirixín a el 
correndo coma se me tivese volto louca, e biqueino na meixela 
dereita. Nese intre, o meu crequenas fixo un aceno simpático e 
díxome:

-Miña naíña boa, Ana! Que fermosa estás con ese vestido 
vermello! Quero que me veñas ver sempre así de fermosa, eh!

Eu olleino con agarimo, acomodeime no seu colo e fiquei 
alí, ao carón daquela ventá branca, agardando que o tempo parase 
para sempre.



O SEU DESTINO

Daniel Souto Pazó (Venres)

3º premio de narrativa da 2ª categoría
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O balbordo dos automóbiles rebulía na autoestrada, axudado de 
cando en vez por algún gran camión cargado e algunha camione-
ta, todos eles tan veloces que facían dubidar ó máis arriscado da 
súa seguridade. O seu era un coche vello, mais aínda se conser-
vaba ben e mantiña ese son característico que expresa con ritmo 
que aínda é de confianza. Escóitase unha voz monótona de muller.

Su destino está a la derecha
Detéñense. Ela saca a cabeza pola ventá do carro só para compro-
bar con desgusto que se atopan no medio do monte. Terá uns cin-
cuenta e pico anos e esa mirada inquieta que suxire un aburrimento 
profundo da vida que leva, e que promete levar por moito tempo.

-Arremecagho na… A merda esta do móbil volveu deixarnos ti-
rados. E aghora vai e apághase! Se estabamos mellor con ma-
pas… Déixame o teu, rapás. Que me deixes o… Pero estasme 
escoitando?

O rapaz, no asento do copiloto, non aparenta máis do que en rea-
lidade ten. Se conseguises verlle a faciana encurvada en constan-
te observa ó aparello, non intuirías máis duns quince anos, e ata 
é difícil apreciar a súa altura real debido ás súas costas dobradas 
cara a unha pantalla en constante cambio e fractura, á que seme-
lla apreciar máis do usual e do san. O rapaz, sorprendido, leva 
a ollada á nai e solta unha frase brusca que, como a súa nai ben 
aprecia, significa máis do que aparenta. “Que?”.

-Volveunos deixar tirados o GPS, e aghora quedoume o móbil 
sen batería. Podes deixar de falar polo teu e poñelo ti? A poder 
ser prefería cheghar antes de mañá…

El, sen deixar de escribir, bota a man axilmente ó peto do vaquei-
ro e pásalle sen media verba un cargador á súa nai. Agardan uns 
minutos estancos, e en canto o teléfono ten un mínimo de batería 
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a muller xa puxo o navegador e arrancou o coche. Non compren-
de por que os leva por lugares tan afastados se o que querían era 
chegar ó centro comercial. O camiño dá voltas e voltas e levan 
faltando vinte minutos durante a última media hora cando escoi-
tan a explosión e o aparello queda en silencio. A nai rosma algo 
estrañada polo ruído, á vez que protesta pola ineficacia do GPS.

-Xa- Contesta o neno secamente, sen despegar a vista do Insta-
gram. Tiña intentado prohibirlle o móbil algunha vez, mais sen 
éxito, porque axiña comezaba a sentirse mal se non o tiña cerca. 
Xa lle custara aceptar a proposta da nai cando ese sábado pola 
mañá lle dixera “E non queres vir a unha actividade cultural no 
centro comercial? Para pasar un tempo xuntos, que sempre estás 
coas túas cousas e case non coñezo ó meu propio fillo” Vaia par-
vada. Claro que a coñecía, e demasiado na súa opinión. Que era 
a súa nai, non unha colega. Ademais ben recordaba el que uns 
meses atrás estiveran toda a tarde vendo a tele os dous. É máis, 
a semana pasada na casa da avoa ata foran dar un paseo xuntos.
De repente, chegan a un cruce e para o coche, agardando polo 
sincero consello do aparello. Segue sen haber resposta, e deciden 
agardar a ver se funciona ou que raios pasa.

Tome la tercera salida
-Por fin! Non foi sen tempo – Exclama a nai mentres arranca o 
coche e colle á esquerda. O traqueteo do motor parece acompa-
sar un baixo de fochancas e desniveis, todo iso acompañado por 
algunha landra que cae despistada sobre o capó. O rapaz, absorto, 
case vai rebotando contra a ventá, mais semella non decatarse do 
asunto.
Alba, xira á esquerda
Sorpréndese de que saiban o seu nome. É normal, despois de 
todo ten a conta do correo aí. Con todo, parécelle apreciar tamén 
un ton distinto, diferente, raro…e… Non ten importancia, porén, 
decide, sen saber de onde lle ven ese impulso, ignorar a voz ro-
bótica que sae do dispositivo e facer algo inesperado.
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Dun volantazo, o auto dá un xiro repentino e métese pola es-
querda. A nai mantense calada, como agardando unha protesta 
do mozo, algunha queixa, ou rifa. Pero a rifa non chega, el non se 
inmuta, “seguramente nin se terá decatado”, pensa. O que daría 
por unha rifa del! Unha palabra, unha frase, calquera cousa con 
que lle dese un pouco de atención. Levaba cinco anos desapa-
recido, e sempre que intentaba quitarlle o teléfono ou castigalo, 
el cabreábase, e iso superábaa… Mellor indiferenza que odio, 
pensaba. Nesas estaba cando a sorprendeu unha queixa, mais non 
viña del senón dela.

Alba, cambia de sentido

Serpentean, e o coche case sae da autoestrada do susto. Unha 
pinga de suor nervioso percorre a súa testa e decide seguir o seu 
rumbo, pese ó novo ton da aplicación, convencéndose a si mesma 
de que son imaxinacións, de que se fose real el diría algo. Ou iso 
quere crer.

Que deas a volta estouche dicindo

Pega un berro, e o coche da un xiro de cento oitenta graos. El 
amosa un curioso sorriso, produto de algo que está vendo no telé-
fono ou oíndo cos seus auriculares, absorto do mundo. Pero a nai 
non ten tempo para el. Agora non. Decide seguir as ordes daquel 
“ser” online que agora falaba como viva. Sabe de sobra que se 
trata dalgún tipo de broma dun “hacker” con mal gusto, mais non 
sei. Agarda inquieta o momento en que o auto alcance o cruza-
mento, o momento no que sabe que recibirá sinais de aquilo.

Sálvao

Un novo calafrío percorre agora o seu corpo ó completo. A voz... 
é cada vez máis humana e á vez máis fría. Máis próxima e máis 
distante á vez. Que quere dicir con…? Mira ó seu neno e bérralle 
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que lle atenda, que diga algo, que deixe o maldito aparello de… 
Non obtén resposta, pese a que a súa voz soa cada vez máis des-
esperada. De novo, ten que chegar dela.

Continúa [Alba sálvao]
recto [Ti podes salvalo]
ata [Podes salvalo]
ese [Alba sálvao]
edificio [Podemos salvalo]
branco [Alba]
ao [Va]
lonxe [Sálvao]

Comprendeu. Ela non era o perigo. Ela era a salvación. A sal-
vación do seu fillo, que cada vez se consumía máis e máis entre 
cinzas de cinc. Así pois, combater lume con lume, ferro con fe-
rro. Os pensamentos mesturábanse na súa cabeza, e a súa vida 
pasada, o seu fracaso persoal e maternal facíanlle enlouquecer 
pouco a pouco. Ela. Ela era a salvación. Acelerou e nun segundos 
detéñense fronte un edificio branco no medio das árbores. Branco 
por dicir algo, pois a terra e o vío pegado á súa parede case im-
pedían apreciar a cor orixinal. Era unha construción case cúbica, 
e malia o seu aspecto descoidado denotaba relativa modernidade. 
Do tellado (Liso, sen tellas) saía unha alta fumareda, igual que 
de varias caixas de control que ademais ardían e os cables que 
antes levaban alí a enerxía estaban a maioría esnaquizados. Todo 
parecía indicar algunha clase de curtocircuíto. A parte diso, só 
se observaba un gran portalón de ferro e a estrutura parecía non 
posuír ventás.
Moi ben
Agora saia do seu vehículo
Tes sesenta segundos antes de que todo acabe
Dubidou.
Saia do seu vehículo
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Esta vez captou algo na voz que lle fixo acceder. Tremía. “Faino 
por el, faino polo teu fillo”. Abriu a porta do coche e dirixiuse 
cara á estraña edificación, non sen antes botar unha ollada ó fillo, 
que seguía coa vista na pantalla, na mesma postura dende fai uns 
anos, e parecía non decatarse ou non importarlle o que acababa 
de suceder. Ficou uns momentos fitando aquela gran porta repleta 
de ferruxe. Semellaba pesada; pesada e pechada.
Abra a porta
Inspira.
Abra a porta
A tensión aumenta.
Abra a porta
Ela empurra e a porta cede cun chío metálico que resoa no inte-
rior da estancia. Observa o interior con sorpresa, sen saber o que 
esperaba atopar, mais sabendo que iso non era. Xírase, e unha ba-
rra de ferro golpéaa con forza na testa. Cae ó chan. Segundos des-
pois, case inconsciente, escoita cerrarse a pesada porta de metal.

Abre os ollos. Desorientada, observa ó seu redor e esfórzase por 
interpretar o que ocorre, pero non recorda nada. Dóenlle os oí-
dos, e a cabeza, e fai un esforzo por estirarse e abrir os ollos 
para comprender o que está pasando. Atópase no interior dunha 
habitación cúbica cuxo único contido parece ser unha pequena 
pantalla na parede e unha grotesca cadeira de madeira vella, so-
bre a que está sentada. A parte, claro, da gran porta de ferro que 
a observa ríxida dende o outro lado e unha especie de… cáma-
ra? que se atopa nunha esquina. Fíxase na pantalla. Varias frases 
sucédense con axilidade nela, enriba un mapa en movemento. 
“Siga recto”. “Tome la tercera salida”. “Incorpórese a C-32”. A 
súa confusión aumenta por momentos, cando o sistema eléctrico 
comeza a funcionar de novo.

Ela sae do edificio, mais non ten os seus ollos, nin o seu pelo, nin 
a súa voz, nin o seu nome.
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- Ola fillo, perdón pola tardanza, só fun mirar… a ver que había 
por alí- exclamou ela.
O neno queda mirando uns segundos á súa nai, non sabe que é 
pero hai algo raro nela… Decide deixarse de tolerías, é a súa nai, 
como ía parar para fumar un porro? Rise de si mesmo e saca a 
idea da cabeza.
-Nada mamá, xusto se me acaba de quedar o móbil sen batería – 
Contesta escusándose.
-Imos logo para casa- Di ela
-Imos
Marchan, xusto a tempo para non oír o móbil caído da nai, do que 
sae unha voz robótica, máis humana que nunca:

Ha llegado a su destino



O MONÓLITO

M.ª Cristina Rey Vázquez (Crey)

1º premio de narrativa da 3ª categoría





O MONÓLITO    57

A veciñanza das parroquias

do antigo Concello de Lavadores

lembra e honra ás vítimas

da Guerra Civil e aos represaliados

pola ditadura franquista.

Pola paz, a tolerancia e

a igualdade sempre.

26 novembro 2006

 

Leu o texto á présa, casemente sen interromper a andaina, que 
aínda lle había levar, cando menos, dúas horas a partires de en-
tón. Camiña acotío, senlleira —ou máis acertadamente, consigo 
mesma— por recomendación da doutora e porque lle axuda a se 
atopar ben. Votou contas das veces que, denantes, tería pasado 
preto da inscrición —sita no parque de Barreiro, en Lavadores— 
sen ter reparado nela. Se se apercibiu desta volta foi, ben seguro, 
por mor da atracción que sempre exerce a morte, evocada alí po-
los restos dunha coroa de flores —descoradas, manidas, apacho-
cadas pola choiva— depositada aos pés do monólito.

Ataviada con vestiduras informais herdadas de Tereixa, un pe-
queno macuto e lentes de sol, seguiu camiñando a paso lixeiro, 
con brío, ao longo da avenida de Ramón Nieto, en dirección ao 
Calvario. Esa mañá preferiu camiñar pola cidade; outras veces 
opta polo Castro, ou por Castrelos; e cando ten gana de ver o mar, 
achégase até Samil ou ao paseo de Bouzas. A escolla depende 
de se chove ou vai sol, e do ánimo co que acorda cada amencer. 
Polo frío tanto lle ten, pois para Amalia, criada entre brancos 
mantos de xeada o pé do Avia, a temperatura de aquí resúltalle 
temperada.
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Ía cavilando sobre os obxectos, lugares e persoas que temos 
acotío ao noso carón, as máis das veces sen que nos decatemos, 
malia albergaren, se cadra, a capacidade de nos cambiar a per-
cepción, os pensamentos, e mesmo a vida, se estabelecésemos 
contacto con eles. Pero ese non era, para ela, o caso da devandita 
placa; pois no referente á Guerra Civil, considera, xa todo está 
contado e escrito; cada quen ten as súas ideas e prescrito está o 
prazo para as mudar. O seu maxín aludía aos anos por ela vividos 
sen ter en consideración a súa vontade, carecentes de ilusión e 
faltos de gozo e de pracer; nos que o transcorrer da semana non 
consistía senón en agardar, dende o domingo á noitiña, pola tarde 
do venres, para retornar ao pobo. Ben diferente tería sido a súa 
vida de gozar dos recursos que tiña en derredor; de se mesturar 
mais coa xente de aquí, de pensar menos en acolá.

Porén, Amalia estará sempre agradecida a esta cidade á que Antón 
e máis ela chegaron, alá polos 80, con dúas maletas medio buxáns, 
catro caixas de enxoval e unha meniña, a pequena Tereixa, para 
a que procuraban un porvir mellor có que, achaban, lle agardaba 
de ficaren en Ribadavia, traballando de braceiros. O seu valedor 
foi o fillo duns benqueridos veciños, enxeñeiro na Citroën, que se 
lembrou de Antón cando a factoría se dispuxo a ampliar ao cadro 
de persoal con motivo do comezo da produción do C15.

Seguía a matinar nas liñas lidas no parque de Barreiro; sentiu 
curiosidade por saber quen serían os malfadados, e cales as re-
presalias, ás que aludía a inscrición. Lembrou que, segundo os 
díxomes que a Antón lle contaban os compañeiros —nos minu-
tos de asueto das longas quendas de noite, mentres apuraban o 
bocadillo e o cigarro— e que este lle refería logo a ela, ao barrio 
de Lavadores chamáraselle, noutrora, a Rusia Chiquita, por ter 
sido, antes da Guerra, berce de roxos e sindicalistas da esquerda. 
Porén, de un tempo a esta parte, paradoxamente dende que lle 
faltou Antón, Amalia séntese cada vez un chisco máis de aquí e 
un chisco menos de alá.
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Se fose pola súa vontade, xa terían espazado hai tempo as viaxes 
a Ribadavia. Pero Antón gozaba así; agardando polo venres á 
noitiña, polas vacacións de verán; argallando choios que facer, 
procurando aparellos cos que os realizar, na casa ou nas leiras, 
nas propias ou nas dos parentes, que en contrapartida os agasalla-
ban con chourizos do cedo, con cacheira polo entroido.

Ela, por contra, gozaba máis na súa casa, na de aquí, na que era so 
deles. Pero abnegada, deixáballe facer a Antón, que era quen tra-
ballaba, quen velaba polo ben do fogar. Con todo, ás veces, pou-
cas, suxeríralle pasaren aquí algunha festividade. Como resposta 
os pedimentos obtivo, no mellor dos casos, negativas ou silencios. 
O que máis anhelaba Amalia era ter amigas; amigas coas que saír 
a rúa; coas que ir de tendas á rabuña de compaña; ao cinema nas 
tardes morriñentas; ou gorentar uns doces como remedio contra 
a saudade; amigas ás que escoitar e coas que falar das súas cou-
sas fuxindo da soidade. Mais na rúa, segundo Antón, que nunca 
entendeu estes devezos e que ademais de os non entender —ou 
quizais por iso— lle amolaban, non se sacaba prol ningún.

Chegou ao cruzamento de Travesía e, tras dubidar un intre, rou-
sou á esquerda. “A esquerda nunca trae nada bo”, lembrou que 
lle subliñaba Antón a Tereixa nas esporádicas rifas que pai e filla 
mantiñan sobre política. Amalia endexamais opinaba daquilo que 
non entendía. Canto se aleda agora de que Tereixa estudase, inda 
que fose Historia da Arte, e sexa quen de moverse polo mundo. 
Non será coma ter estudado Menciña, ou unha desas enxeñerías 
que tantas saídas teñen —que poida que así non se tivese visto 
na obriga de marchar a Francia— pero Amalia, a diferenza do 
que Antón pensaba, non acha que os anos de universidade da súa 
filla fosen perdidos, nin os cartos tirados. Xa non lle insiste, nin 
sequera, en que prepare oposicións ao ensino; tan só lle acon-
sella, con humildade mais con vehemencia, que procure valerse 
sempre por si mesma para que sexa a súa vontade a única que lle 
dite a senda a seguir e a compaña elixida para a viaxe.



60    XVI CERTAME LITERARIO

E así, rebulindo nas lembranzas, chegou á rúa do Príncipe. Non 
todas —as lembranzas— son boas, secasí, considerase ditosa; 
peor fado lles deparou, sen dúbida, aos honrados sobre os que 
lera denantes. A saber as penurias que padeceron eses pobres in-
fortunados sen que, talvez, como ocorre decote, fose o seu dese-
xo facer máis có que estimaron axeitado.

Sobre todo daba grazas por terse sobreposto á falta do seu home. 
Á dor que de por si entraña a perda dun ser querido, máis, se 
cabe, por inesperada e súbita, engadiuse a dependencia xerada 
ao longo dos anos e o desamparo de se atopar soa da noite para a 
maña, literalmente, pois faleceu mentres traballaba nunha desas 
quendas nocturnas que tanto lle amolaban ultimamente. Tereixa 
ficou na casa case un mes, adiando a marcha entre días de permiso 
e vacacións. Co paso dos meses, Amalia ía chorando cada vez un 
pouco menos e durmindo cada vez un pouco máis. Agradeceu de 
corazón, máis rexeitou con teimosía, o ofrecemento dos parentes 
de se mudar a Ribadavia. Rexeitou tamén as pílulas que a doutora 
se ofreceu a receitarlle. Non así os paseos, e as recomendacións 
de se manter ocupada. Pouco e pouco, paseniño, foise sentindo 
mellor. Unha mañá achegouse á asociación veciñal que tiña ao pé 
da casa, onde foi amabelmente orientada sobre as actividades que 
alí realizan. Ese mesmo día apuntouse a un obradoiro de traballos 
manuais e máis a clases de ioga. Fortaleceu o corpo e a mente, 
fixo fermosos adobíos e sobre todo fixo amigos; persoas coas que 
con anterioridade se tería cruzado polo barrio.

Parou no café do Marco a tomar un petisco. Gústalle moito este 
lugar, polos teitos altos, pola decoración moderna, pero sobre 
todo, porque lle lembra a Tereixa; sempre que a rapaza ven a 
Vigo acoden xuntas a ver exposición, participan en actividades e 
mesmo van de excursión cos membros da asociación Amigos do 
Marco. Esa mañá todo o mundo está pendente da televisión, do 
móbil e as redes sociais, todos falan da moción de censura. Ela 
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non entende de política, pero intúe que algo importante está a 
pasar. Pensa que iso e bo xa que, cando menos, está a pasar algo. 
Sabe que calquera cousa e mellor que o desleixamento.

Ansiando coñecer a opinión de Tereixa premeu a tecla na que 
tiña memorizado o número do Museo das Marionetas do Mundo, 
en Lyon. Falaron de política e tamén do monólito, de cuxa exis-
tencia Tereixa xa sabía; mesmo coñecía a historia dalgúns dos alí 
lembrados, noutrora afiliados á CNT, que xa daquela loitaron po-
los dereitos dos traballadores da metalurxia. Falaron un bo ana-
co. Falaron do pasado e do futuro, con palabras e con silencios.

Ás dúas da tarde Amalia baixou do autobús fronte ao parque de 
Barreiro. Achegouse o monólito e retirou a maltreita coroa de 
flores para depositala no contedor do lixo máis próximo. Inda na 
desgraza, pensa, é preciso afastar o podre e o triste para deixar 
oco ao optimismo, á valentía e á amizade; a canto poida evocar 
vida e ledicia. Despois pousou con agarimo, aos pés da pedra, o 
ramo de flores que acababa de mercar; unha ducia de caraveis, 
brancos e vermellos, frescos e alegres.
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Se utilizas ó inimigo para derrotar ó inimigo,

serás poderoso en calquera lugar a onde vaias.

Sun tzu
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I

A Dama

Mesmo que enviase xinetes en todas as direccións do vasto impe-
rio, Wu Zei Tzu estaba segura de que non poderían atopar un só 
pintor capaz de imitar sequera os matices que os últimos raios de 
sol derramaban sobre as paredes e os tellados do palacio.

A pesar do avanzado da tarde, a princesa nai demorouse nos seus 
pensamentos mentres a garda persoal formaba en posición de fir-
mes no patio de armas.

O paso constante dos anos golpeaba a súa fronte coma a marea 
das costas agrestes de Guangdong e os seus ollos cansados qui-
zais xa non mostraran o brillo doutras épocas, mais conservaba 
a mesma ollada pausada e perspicaz que lle permitiran ler no 
corazón dos homes, onde as falsas vestimentas das palabras non 
cubrían o músculo.

Camiñando lene sobre a tarima de madeira do atrio, paseou coma 
unha brisa entre as columnas decoradas con nove dragóns. O ca-
pitán seguíaa discretamente, xusto á distancia suficiente que lle 
permitiría escoitar con claridade as ordes que ela adoitaba trans-
mitir sen levantar a voz.

 - Traédeme o vaso.

O capitán fixo un aceno coa man. De contado, tres soldados 
deixaron a formación no patio e internáronse no palacio para 
cumprir a orde. Tal era a atención e a disciplina das tropas de Wu 
Zei Tzu.
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II

O dragón á espreita

Os soldados presentáronse portando un valioso vaso de porce-
lana. Un deles sostíñao con todo coidado nos brazos coma se 
fora o seu propio primoxénito, mentres os outros dous desfilaban 
marcialmente ó seu paso, as mans prestas sobre os sables Yao dao 
de folla lixeiramente curva, moi comúns dende o alzamento da 
nova dinastía.

Wu Zei Tzu agardou a que os seus soldados pousaran o vaso 
na tarima e se retirasen seis pasos, conforme ó estrito protocolo 
militar.

Achegouse ó vaso de porcelana, os seus pés esvarando apenas 
como vento sobre neve fresca. O capitán recolleuno como era 
preceptivo e entregoullo persoalmente, concentrándose en man-
ter a súa mirada sempre por debaixo dos ollos dela.

Wu Zei Tzu, a princesa, a nai, a dama, admirou unha vez máis as 
delicadas formas do Vaso. 

A invasora e desprezable dinastía Yuan era coñecida pola súa 
porcelana monocroma, moita dela de escasa calidade. Porén, tras 
convivir cos mestres chineses durante décadas, o seu dominio da 
arte da cerámica acadara cotas moi aceptables. 

Era este un vaso delicado, decorado coas tonalidades brancas e 
azuis tan apreciadas no novo imperio, usando técnicas que agora 
os Ming estaban levando a cotas de extraordinaria sutileza.

Debaixo do delicado verniz e sobre fondo branco, un dragón azul 
intuíase espreitando á presa entre un bosque de bambú. Alí a cola 
serpeante ó redor das plantas, alí as implacables gadoupas sepa-
rando a espesura, aquí a atroz face asomando, os ollos terribles 
chantados no observador, na presa. 
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Na dominada presa que sabe que pode ser devorada cando o mag-
nífico emperador de tódalas bestas así o decida.

Percorreu cos seus dedos as suaves curvas do corpo, admirando o 
fundido das cores, a superficie porosa e liviá. 

O Vaso levaba na súa familia tan só unhas poucas décadas, pero 
tras cada incursión inimiga, tras cada intento de roubo, fora ad-
quirindo unha importancia cada vez maior, ata o punto de contar-
se entre as posesións máis valoradas da antiga Casa Tzu, cuarta 
na liña sucesoria ó trono do imperio, berce de príncipes e guerrei-
ros fieis e notables.

A historia dos obxectos confírelles aura e alma particulares, 
como é ben sabido, ata o punto de que non poden existir dous 
obxectos idénticos por moi grande que sexa a destreza do artesán 
ou do falsificador.

Unha vez o construto adquire forma física e abandona as mans do 
construtor, está imbuído para sempre polas paixóns que moveron 
ó artista a crealo, e que conforman a súa alma. 

 Este vaso, este en particular, chamado Lóng Qiánfú, “O dragón 
á espreita”, fora fabricado por petición expresa de Ogodei, fillo 
terceiro de Gengis Khan. 

Fora el, Ogodei, quen puxera fin á debilitada dinastía Song tras 
derrotar á casa Jin e conquistar a maior parte das terras do norte 
do Imperio, e quen colocara no trono imperial ós estranxeiros 
mongois. 

Ogodei ofrecera a prefectura de Xingzhou, na provincia de He-
bei, ó seu sobriño Kublai, máis tarde nomeado Gran Khan e co-
ñecido polo nome de Zhongtong, nome que adoptou para gañar 
aceptación entres os súbditos chineses.
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E fora Ogodei Khan en persoa, conquistador das terras do norte, 
quen entregou o Vaso Lóng Qiánfú a Kublai, confiándolle que, 
por moitas décadas ou séculos que viñeran á terra, mentres o dra-
gón oculto entre os xuncos axexara á presa indefensa, o Imperio 
Mongol estaría sempre en disposición de pousar as súas gadou-
pas sobre os chineses.

E por isto é que agora a fermosa dama xunco Wu Zei Tzu, nai de 
príncipes, atópase na tesitura de rexer destinos, decidir sobre vida 
ou morte, unha vez máis.
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III

A vitoria

Wu Zei Tzu achegouse á súa garda persoal, abandonando a som-
bra do patio porticado. 

Ó ver achegarse á súa princesa, os soldados centrais de cada rin-
gleira desprazáronse lateralmente, formando un corredor de catro 
filas de profundidade. 

Alí, ó final do improvisado camiño, xacían de xeonllos os tres 
prisioneiros. Eran os únicos capturados con vida de entre a ducia 
de asaltantes que se internaran no palacio xusto antes de romper a 
alba, asaltando silenciosamente os muros exteriores e asasinando 
a seis vixías que facían rolda. Afortunadamente, un deles logrou 
dar a voz de alarma xusto antes de ser abatido polas frechas do 
inimigo, e iso posibilitou a preparación da defensa e a derrota 
dos atacantes.

Sostendo aínda o Vaso de porcelana, o fermoso e terrorífico Lóng 
Qiánfú, o dragón á espreita entre os xuncos, pousou a súa man 
tamén de porcelana baixo a mandíbula dos seus prisioneiros, fa-
cendo que ergueran a cabeza e a miraran directamente ós ollos, 
nunha evidente vulneración do protocolo.

 - Non entendedes o inútil do voso sacrificio, o vacuo das 
vosas aflicións. Non volverá estranxeiro ningún a sentar no trono 
imperial. A nova dinastía Ming nace forte, das cinzas dun pasado 
de debilidade, e non hai sitio para conspiradores nin amigos dos 
mongois nas nosas Casas. Depositades en van a vosa esperanza 
na alma deste obxecto, creado para perpetuar ós Khans no trono 
de China. Abandonade pois toda esperanza.

E dicindo isto, ergueu o vaso de porcelana, o lixeiro dragón enor-
me, o máxico Lóng Qiánfú que moraba nos medos e nos soños, 
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e escachouno con forza contra o chan, partíndoo en ducias de 
anacos ante a horrorizada mirada dos seus prisioneiros.

Esa foi a súa vitoria.

Tras uns segundos, tomou o coitelo co cinto do seu capitán.

Persoalmente, degolou ós tres presos. Esperou á morte de cada 
un antes de asasinar ó seguinte, para que as súas almas levaran 
consigo toda a desesperación posible e llela relataran ós espíritos 
dos seus devanceiros.

Ordenou que foran decapitados e que as súas cabezas foran en-
viadas á súa Casa principal, xunto cos fragmentos xa inútiles das 
garras, a cola e as fauces do destruído Vaso Lóng Qiánfú. 

E así foi como souberon os partidarios do regreso dos mongois 
que non volvería un Khan a ocupar o trono de China, por moitos 
séculos que viñeran ó mundo.

Porque no tempo novo da dinastía Ming, xurdida do ferro e do 
lume, as damas xunco podían matar dragóns.





CORAÇAO

Xosé Alfredo Naz Fernández (Lisboa)

3º premio de narrativa da 3ª categoría
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Ela cantaba fados alegres e vivos, de amores vindeiros e 
ansias cumpridas, cunha voz temperada entre cafés afumados e 
sinceros aplausos dos máis humildes, que vían nela o soño aco-
llido nas mans da realidade.

Morena de ollos de noite e meixelas de amorodo, beizos 
de marmelo e gorxa de prata, corpo tallado pola xenerosidade da 
xuventude primeira. Muller inexperta de relacións e vida, maxín 
cheo de contos de lareira maternal e de credulidade incuestiona-
ble.

El atopouna nunha esquina de cumios da Alfama e fixo 
da beirarrúa a ponte que o levaría ante o balcón inmenso dos 
seus ollos. Prendeu dela e das súas curvaturas sinuosas de doada 
captura, acompañouna nos cantares e nas noites de actuación, 
pero máis nas madrugadas interminables de entrega xenerosa e 
completa en pensións discretas nas entrañas de Lisboa.

Sentaba na primeira fila e devorábaa coa mirada, mentres 
fumaba, amodo, xarutos brasileiros, e envolvíase en volutas de 
gañas por posuíla de novo, contando as horas ao ritmo da música, 
por quedar en soidade e percorrer a tersa orografía da súa silueta 
coa humidade dos desexos. Fervor de mozo entregado á gaiola 
dos brazos da amante.

Apalparon o cénit da felicidade en cada leito desordenado 
que cataron, asolagaron a Baixa coas súas gargalladas e apertas 
imposibles, afundiron no Tejo todo aquilo que non fose presente 
vivido ó galope e tiraron fotos, en branco e negro, de paisaxes 
brillantes de cores, con eles de protagonistas únicos de bicos in-
findos entre a Praça do Comércio e o Rossio.

Nunca souberon os nomes de cadaquén. Para que? Se só 
con murmurar o meu coraçao ambos os dous se buscaban un ó 
outro, para alentarse co bafo do anhelo, para escribirse humida-
des coa tintura dunha lingua espida.
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Mais, Angola chamou por el nunha mañá fría de poalla 
cincenta. Clamou por el a través dunha misiva de recrutamen-
to inmediata e obrigatoria e el non puido dar máis resposta que 
afundir todos os seus medos en botellas de viño barato pregado 
polas baiucas. A colonia quería medrar como femia ceibe das 
poutas da metrópole e amosábase disposta a rabuñar facianas 
coas unllas afiadas, de metralla e guerrilla.

Aquela noite rompeu as medias dela por última vez e, no 
canto de amala, rosmou os seus pesadelos pousando a resaca na 
brandura das súas coxas.

Amenceu e liscou envolto na bandeira da nación. Como 
única medalla, a pegada do seu carmín, nun beixo de despedida 
roubado.

Prometeu cartas para cada día, recheas de letras de amor 
aliñadas cos seus suspiros, por tela no seu colo de quentura. Pero 
o furacán das promesas dun adeus, ás veces, só troca en airexas 
esporádicas, fugaces lumes de candeas que apagan no leve sopri-
do da viravolta.

El era novo e de sangue quente e todo un océano choveu 
por el, arrefriándoo ata as ribeiras vizosas de África.

O esquecemento entrou nel ó mesmo tempo que fixo súas 
as longas pernas dunha loura enfermeira que sandou as primeiras 
feridas.

A desmemoria machucou nel coa suavidade dunha pel de 
caoba que o enfeitizou nun posto de froitas tropicais.

A amnesia admitida labrou nel á par que a doce guerrillei-
ra arrepentida o abatía coa profundidade dos seus agarimos.

E as cartas del, só foron papel de fantasmas, e os centos de 
cartas dela, retornos á orixe por descoñecemento de tal anónimo 
soldado.
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Ninguén acreditaba como o meu coraçao…

E os días foron meses e, estes, longos anos, e ela deuno por 
morto, por cadáver exquisito de mozo aposto para sempre. Da-
quela, ela comezou a cantar fados inda máis tristeiros, de amores 
rachados e ausencias inacabables, de desespero e dolorosa sauda-
de de días pasados. Enchoupábase de versos de Pessoa á sombra 
dos Elevadores e berrábaos dende as murallas do castelo de São 
Jorge, para que vogasen alén do mar, ata os trópicos africanos. 
E os ollos proían á par dela, agasallando farturentas bágoas que 
salgaban os cafés, os humores e os aplausos dun público submiso 
ás súas coitas.

Ruaba polo Bairro Alto e o Chiado, cunha caixiña feituca 
e dourada, onde xacían, aseguraba, as cinzas do seu namorado, 
sendo estas as das cartas devoltas, queimadas polas lapas da súa 
dor, da xenreira e da desesperación. E, antes de cada actuación, 
vencida e resignada, colocábaa con delicadeza nunha cadeira das 
primeiras filas, á súa beira, coma sempre estivera, e a ela dedi-
caba canción tras canción, ata rematar nunha aperta insegura coa 
ausencia. E, cos seus pesares, tamén medraron as súas formas en 
grosos excesos cárnicos, agochando as curvaturas de pescozo e 
van que tanto imantaran nas miradas dos homes. Murcharon os 
seus cabelos sen aviso e desluciu o fulgor do seu rostro na incha-
zón de meixelas e pregos na fronte sometida ó cruel mandato da 
madureza prematura.

E foi que el regresou, décadas despois, a unha cidade que 
se negaba a mudar de faciana. O tempo, igual que nela, fixera o 
seu traballo a conciencia, e por cada engurra esbozada, pedira, 
de pagamento, presadas de guedellas por un lado e brancura no 
pouco que quedara. Caera a afouteza do peito ata apegarse prac-
ticamente ós seus ósos, transformando a silueta varuda de antano 
nunha lembranza imposible de recrear na delgadeza presente. Se-
guía a fumar os xarutos brasileiros cargados de nostalxias por in-
vocar a mocidade extraviada, mentres conducía, fixando os gro-
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sos lentes ó amparo da miopía, un dos eléctricos que escalaban a 
Alfama, día si e día tamén, con pericia e habelencia, con coidado, 
tento e prudencia…

E é por iso que aínda ninguén se explica como puido atro-
pelar a aquela muller naquela esquina de cumios. Unha muller 
que apreixaba unha caixiña dourada, que tan amodo ía por tanta 
carga de quilos nos seus andares bambeantes e que petiscaba go-
rentosa nun pastel de nata de Belem…

Foi o primeiro en baixar, tamén o mesmo en fitala con 
claridade e algo nos seus recordos máis antigos parecía prender 
nas faíscas que semellaban extintas, pensando no moito que se 
parecía aquela muller a unha moza que tivera había demasiado 
tempo, tanto, que nin merecía a pena lembrala, polo que tentou 
afastar aquel pensamento pois, a imaxe que dela gardara, era a 
dunha moza que competira en frescura e beleza co máis colorido 
dos caraveis, e aquela muller só tiña na súa face o peso dunha 
tristura de séculos. E foi entón que ela abriu os ollos, e coas súas 
pálpebras caeron todas as tebras de anos de espera, pois a través 
do disfrace da vellez, ela descubriu a aquel amante de antano.

-O meu coraçao… -disque murmurou.

E turrou da súa camisa ata pousar os seus labres nos del, 
deixándolle refugallos do azucre daquel pastel de nata de Belem 
que non dera acabado. E el lambeunos deleitándose coa dozura 
abondosa subministrada, e todo un refacho de luz alumou o re-
canto das lembranzas latentes ata traducir as súas meditacións, 
pois aquel sabor era o da saliva daquela moza de outrora e unha 
treboada magmática asolagou cada recuncho das súas vértebras.

-O meu coraçao… -repetiu el.

Curioso sería, de decatarse, que xusto alí, naquel recun-
cho, décadas atrás, condutor de eléctricos e fadista fiaran, ao uní-
sono, a súa ollada, por ser un só corpo durante un tempo breve 
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pero inesquecible e que agora, no serodio das idades, volvían 
reencontrarse.

E marcharon, polas rúas abaixo, deixando eléctrico e cai-
xiña no empedrado daquel punto da Alfama.

Marcharon entre fumes de tabaco brasileiro e inicios de 
fados cantareiros. El apreixando a redondez inmensa da súa figu-
ra á que outorgaba todo o seu ser. Ela amarrando o seu escuálido 
talle por medo a que se escorregase entre os dedos como había 
anos.

Marcharon buscando agocho onde recuperar tanto tempo 
perdido, onde almoçar, jantar e petiscar cada recanto da epider-
me, nos excesos dela, nas carencias del, enzoufados de azucre 
sobrante de pasteis de nata de Belem…

Alguén recolleu unha caixa metálica que alí quedou, trou-
sando ao exterior unha morea de cinzas, refugallos de cartas que 
nunca chegaran a destino e de fotos de momentos que, semellaba, 
nunca existiran, mais que agora repetíanse, entre laios intermi-
nables de entrega absoluta e completa, en pensións discretas nas 
entrañas de Lisboa…





Poesía





QUEDARME CONTIGO

José Miguel Vargas Sánchez (Seal)

1º premio de poesía da 1ª categoría
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Se tivese
que desmarcar un cadro
sería o meu, 
pois o teu rostro ao lado
tornouno invisible. 
Se puidese
reter un momento
sería o teu adeus, 
para conxelar o tempo
antes da túa partida. 
Se me ofrecesen o ceo
refugaríao: 
os anxos fóronse contigo
e quedou baleiro. 
Se me deixasen elixir
andaría o mesmo camiño: 
o meu erro non foi atoparte, 
senón perderte. 
Se pretendese ser alguén
volvería a ser o mesmo: 
ti puxéchesme nome, 
e é todo o que posúo. 
Se me desvanecese no aire
sería todo perfecto, 
para ocupar os teus espazos
e así quedarme contigo.





ABOMINÁBEL TEMPO

Nicolás Nieto Villa (Me da igual)

2º premio de poesía da 1ª categoría
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Abominábel tempo

Encerrado na miña propia cabeza

ansiando algo que nunca tiven 

creo rimas sen sentido

que desperdician o meu valioso ser.

A cada pouco o suicidio é máis apetecible

e a insufrible realidade máis enganosa

non comprendo porque non tento modificar a miña situación

doutra maneira que non sexa esperar o meu momento. 

 
Envelenándome a min mesmo

por un castigo que me impoño

por propia diversión. 

Con ninguén a quen querer 
divago sen obxectivo algún

por este aburrido planeta.

Esmagado pola escravitude 

súbdito da tecnoloxía 

pecador do entusiasmo 

e servente do tempo. 

Boto de menos o pasado sinistro 

que nos levou a este inocente futuro. 





BÁGOAS

Noa de Blas Sánchez (Chorona)

3º premio de poesía da 1ª categoría
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BÁGOAS

Bágoas...

Bágoas de xeo,

bágoas de ferro.

Bágoas de ira,

bágoas de cariño

bágoas de tristura.

BÁGOAS DE MORRIÑA!

Prefiro as bágoas,

as de tenrura,

as de ledicia,

as de amor.

Bágoas que caen

de vagar

até o chan

sen nos decataren...

Bágoas de orballo,

bágoas de verdade,

bágoas que encamiñan

ao son da dor.
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Bágoas que enchen

un mar de sabedoría.

Bágoas que dan

o seguinte paso

a unha nova canción.

Porque eses ollos...

non deixan de esbagoar.

Sen embargo o mundo esqueceu chorar.

Os ollos esqueceron esbagoar.

A xente no lembra chorar

porque afacerse á mágoa... 

non deixa ao corazón desafogar.



IMOS CARA A NINGURES

Alicia López Besteiro (Fernán Caballero)

1º premio de poesía da 2ª categoría
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Imos cara a Ningures:

o compás rompeuse

baixo a presión das bágoas.

E nesta singradura só atopamos

coitelos cargados de viño,

naipes, que aló no fondo do peito íntimo

queiman como un estalido de vidro.

Un albatros planea melancólico,

nesta noite de fume e lirios,

sobre os náufragos que aínda

non se saben perdidos.

Toda de loito vestida

ascende a lúa entre a bruma,

e escorregan dos seus ollos de prata

afiadas gotas de tristura.

Ai! Por que chorará a lúa?
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Como amantes que se destrúen,

fúndese a tormenta de negros tentáculos

coa escuma salvaxe

dun mar que lanza berros envelenados.

E choraba por nós.

Amantes do mar,

mortos de amor.



SEN TÍTULO

Ana Lorenzo Blanco (Anagnórise)

2º premio de poesía da 2ª categoría
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eu tamén son así

pero ti non escolles

déixateme de bardos

de warhols

de parvos

de corpos castigados

el con camisa 

ela tacóns altos

non es ted non son plath

daddy daddy you bastard

ao ánxela davis

divina anxelical

beata e sumisa digo non rebeldía

non digo cociña nenos casa

non digo calo sumisa

digo libro libre liberdade

digo e berro: s c u m

eu tamén son así 

non me escollas.





ESPIRCHE (ADICADO A ELA)

Manuel Monteagudo Fernández (Xistro Melindes)

3º premio de poesía da 2ª categoría
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---

Espirche (adicado a ela)

...E mergullarme na túa persoa 

coma os pecios dunha carabela 

atacada pola treboada. 

E perderme

nos teus montes e foces,

lagoas e ríos... 

e quen fora sombra 

das túas sombras máis escuras; 

quen fora espiña de rosa 

que agroma desafiante, 

tentando cos seus pétalos 

o arder do sol 

e o encanto da lúa. 

Dime, 

a que sabe o zume

das flores cortadas?

Como degustar unha dor 

que posúe e pulula, 

intanxíbel coma os biosbardos,

silandeiramente no seu soño mortífero?...
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[...]

[Qué pena...

La lluvia

cae desigual como tu nombre]

- Oquendo de Amat



COUSAS QUE NOM ESQUECES

Xián Naia Sánchez (Urania Mella)

1º premio de poesía da 3ª categoría
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andar de bici

a primeira língua

o pátio dum internado

a forma de darem a mao os curas

e a sensaçom de raiva

o ruído do café à manhá

a ducha de mamá

e a sua depressom, depois

respirar

um poema de mariano blatt

jogar às escondidas

querer ser mowgli

que bagheera me queria

a fame

o primeiro vídeo da rádio colifata

xs amigxs

o medo à escola

a perda de respeito à escola

um rapaz que se chamava Pi

e que era gordo e loiro

e que marcho de aqui, mas lembro

os campos da torre

os telhados da prisom

levar o inalador da asma

e os números fixos de pessoas que já nom reconheço
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a violência à que submeto as amigas só por ser

a dignidade

a caixa das rosquilhas laranja do avó

o sabor

a cor da luz da sala do final da casa

a sensaçom da noite

caminhar domingo

o tempo

a morte de tarsi

o filme de todos los perros van al cielo e o medo à morte

o medo



CRAC

Arancha Nogueira (Tántalo)

2º premio de poesía da 3ª categoría
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 crac

 así ficamos

 finxíndonos atentas

 nunha observación minuciosa dos pistilos
 e dos pétalos e da cantidade exacta de acumulación
 como o detalle de máxima importancia

 ese espasmo de luz da porta entreaberta
 e o malva queimado das semprevivas
 
 a vida como un chiste malo

 agromando entre a madeira maciza dun féretro
 de cor moito máis clara do que pediramos

 e a raia de luz a vibrar por entre as fendas
 
 como un insulto

 así ficamos

 un escorzo de ti

 e o noso apego
 
 inservíbeis

 anoxadas co señor que trouxo as flores que non eran
 co til que non puxeron
 co frío estático das máquinas expendedoras
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 coa extinción

 co zunido dos coches que nos recordan que marchamos

 coa masacre do ritual de despedida

 e a luz vibrante dese abril coma unha infamia
 

 a rotonda dun polígono
 que será todo o que recordaremos
 un filme miserábel de domingo

 mentres a douscentos metros
 unha música estrondosa de radio mal sintonizada
 anuncia a berros a liquidación
 dun cento de accesorios de xardinería



O SABOR ACEDO DAS ESTACIÓNS

Martiño Maseda Lozano (Castelao Carballo)

3º premio de poesía da 3ª categoría





O SABOR ACEDO DAS ESTACIÓNS    117

Un día lembras a primeira vez que sentiches frío, 
se cadra tamén foi a primeira que soubeches dos límites da 
sombra. 
Era polos comezos do outono. 
Daquela as palabras respectaban os camiños da súa etimoloxía, 
non deixaban prostituírse polo lenocinio de bocas infames. 
Agora as estacións parécense todas, 
son coma espellos do tempo que non vivimos, 
porque tampouco apreciamos a sutileza do orballo 
pousado sobre nós. 
E un día o gume do solpor fire pola metade da memoria 
onde apozan os recordos que te foron mancando. 
Na outra metade prende a luz con esa lentura da dúbida 
que sementaron en ti coma nunha terra fértil 
para que nunca tiveses medo de amar a derrota. 
E así non sospeitas que, ás veces, os adentros florean cubertos 
de nichela. 
Mais, entre os intersticios da dor, tamén descobres 
que sempre hai alguén en liña que sinta o teu frío, 
que se abeire contigo aos lindes da sombra.
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Son a casa que me habita entre fendas de silencio e ausencia,
a que construíron os devanceiros coas pedras do seu sangue.
Son a memoria cromática da súa loita.
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Ás veces preguntas que hai do outro lado da luz,
a causa dese enigma que te indaga por dentro
cos dedos mornos do outono;
e percorres con ansia os beizos do solpor
no preámbulo da voz que contamine a mirada.
Achas a resposta no súbito sorrir das landras
bailando sobre a música do teu pelo.
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Neste río que anegamos entre o refregar das mans,
a pedra é unha xeografía corporal
que xace baixo a indiscreción dos bidueiros,
esa gramática de latexo espido
que se precipita ata os sedimentos da boca,
e a boca, o corpo todo
están empapados da memoria que arrastramos
nas arremetidas de cada recíproca sintaxe.

O río discorre axitado, pasional,
é unha saba que nos cobre no coito das horas,

e suamos os fonemas de cada mirada, de cada desembocadura 
inguinal
na que o río transmuta en sombra, anacoluto exacto
que se verte sobre nós no desenlace da cópula.
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Acaricio o teu cabelo que ole a mazás de setembro
e ti sorrís con esa paixón carnosa de froita devecida.
Polos brazos da túa maciñeira descende o outono
ata os perímetros da boca onde te agardo
para comezarmos a mutua recolleita de nós.
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