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O DERRADEIRO GRITO

Cristina María Redondo Contreras (A lúa)

1º premio de narrativa da 1ª categoría
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Hai un tempo, veu vivir á nosa vila unha muller estraña e 
pouco tratable… A xente da vila dicía que se estaba tola, que se 
tiña problemas de diñeiro, que se era rosmona, e tantas cousas 
malas…

Era unha muller de mediana idade, pero co pelo cano e longo 
ata os cadrís. A súa cara era inexpresiva, coma se nada fora con 
ela. Vestía de negro desde os zocos ao sombreiro de ala ancha e 
ía seguida sempre dun gato enorme negro que se movía con graza 
e parsimonia entre as súas pernas. Realmente, non tiña nada que 
ver coa xente normal.

A muller pouco ou nada andaba polas rúas da vila, xa que non 
era quen de falar coa xente, e moito menos despois de escoitar de 
casualidade algunhas das súas conversas. Só en dúas ocasións se 
acercou: unha vez foi visitar unha exposición de arte viandante 
no centro cultural da vila, onde a puidemos ver, e outra foi mercar 
óleos e lenzos para pintar.

Vivía no bosque, nunha casa deshabitada e ruinosa; unha 
marabillosa construción doutra época remota, estraña e sinistra 
no seu estado actual de abandono.

Un bonito día de primavera, Xoán e Iria, dous dos rapaces 
da vila, despois da súa clase de Arte, saíron dar un paseo polo 
contorno coa intención de relaxarse e falar do día, percorreron 
un sendeiro adestrándose no bosque e foron dar ao carón da casa.

Sempre foi un lugar máxico para eles, onde lles gustaba  xogar 
ás agachadas pola grande cantidade de recunchos, habitacións e 
corredores que había nesa casa. Tiñan recordos da última noite 
de Samaín, xa que xunto aos seus amigos, todos disfrazados, 
foron alí a celebrar, cantando e bailando sen parar, facendo 
lume, comendo as larpeiradas que tiñan conseguido e contando 
aterradores contos de medo.

Esta vez non tiñan nin idea dos efectos da súa decisión…
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E así, falando ían desa festa e coa intención de preparar outra 
cando quedaron abraiados ao entrar no xardín, xa que parecía que 
de súpeto todo mudara…

O primeiro que lles chamou a atención foi ver á estraña 
muller nese simulacro de xardín, rodeada dunha gran cantidade 
de pedras brancas, e pintando nun gran lenzo con cores nubradas 
un autorretrato abstracto, lóbrego e deprimente. Déronse conta 
entón do sobrecolledor silencio nese punto: os paxaros non 
piaban, as augas do regato non cantaban, o vento deixara de zoar 
e as follas das árbores pararan…

A Iria e Xoán invadiunos un malestar xeral que non sabían 
como explicar e quedaron mergullados nesa rara atmosfera ata 
que a muller, que estaba de costas a eles, chamoulles polo seu 
nome e invitounos a sentar con ela. Os nenos, como hipnotizados, 
así o fixeron e comezaron amodiño unha interesante conversa.

Foi así como pasaron as horas, falando da vila, dos veciños, do 
bosque, da casa, da pintura… A muller dicía cousas sen sentido 
de cando en vez, divagaba nos seus pensamentos e ás veces tiña 
a mirada perdida…

Os nenos estaban abraiados pola gran cantidade de información 
de Arte que Odra, que así se chamaba a muller, lles contara. 
Ela amaba a Arte en xeral, era pintora e música e coleccionaba 
pinturas.

Nese intre, a muller levantouse e comezou a camiñar 
lentamente cara á casa, seguida do seu gato negro. Invitounos a 
pasar para ver a súa colección de cadros que xusto rematara de 
colgar nas paredes do salón principal da casa.

Xoán, desconfiado, tardou un anaco en reaccionar e mirou a 
Iria, esperando a súa aprobación, porque non o tiña nada claro, 
pero Iria xa estaba a seguir á muller.
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Axiña entraran na casa. Grata non foi a súa sorpresa: case non 
se respiraba do cargado do ambiente, a casa estaba escura, fría e 
húmida; había mobles antigos desartellados situados sen ton nin 
son, o papel pintado das paredes estaba esnaquizado e manchas 
de humidade asomaban nas esquinas.

Percorreron todo o corredor ata chegar á estancia principal. 
Odra colleu un vinilo e colocouno nunha máquina estraña, 
semellante a un megáfono de metal, e comezou a soar “Fantaisie-
Impromptu” de Chopin, invadindo toda a estancia de xenialidade. 
Despois, descorreu os pesados cortinóns e un golpe de luz 
irrompeu na sala deixando case cegos aos nenos por un intre.

Cando se recuperaron comezaron a ver os cadros de Odra. 
Nun extremo da habitación puideron ver “A noite estrelada” de 
Van Gogh, rodeada doutras pinturas do mesmo estilo pictórico. 
Noutra das paredes había un marabilloso tríptico, “O xardín das 
delicias” de El Bosco e xusto enfronte, na outra parede, “O grito” 
de Munch…

Nun primeiro momento os nenos quedaran petrificados… 
As obras eran unha auténtica marabilla! Non podían crer na 
súa sorte! Pero ao pasar novamente os seus ollos enriba delas, 
déronse conta de que algo estaba mudando…





2º premio de narrativa da 1ª categoría

TALASI

Noa Moldes Domínguez (Pardal)
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Talasi era unha nena india norteamericana de 8 anos, 
moi curiosa, a quen lle encantaban os cabalos, sobre todo os 
Appaloosa. Ela vivía nunha tribo chamada Mirasol, que de vez 
en cando se pelexaba con outra tribo de nome Buscaosos, pero en 
pouco tempo a paz reinaba outra vez.

Un día atopouse cunha nena que se chamaba Mínali e 
puxéronse a falar e xogar; mentres falaban, Talasi deuse conta 
de que Mínali non coñecía os Appaloosa, así que decidiron ir a 
que Mínali montase nun. Logo foron pescar sardiñas para a cea, 
e como aínda era cedo foron dar un paseo; encontráronse cun 
neno chamado Narquio e fixéronse amigos, pois tiñan moito en 
común.

Talasi ía cumprir os 9 anos e invitou a Mínali e a Narquio a 
durmir no seu tipi 2 días. Eses días, coa axuda da nai de Talasi, 
fixeron eles a comida, indo pescar ou cazar co seu pai, tamén 
foron coller froitos e pasárono xenial.

Un día, Narquio caeu e fíxose moito dano no pulso, polo que 
durante dúas semanas non puido ir xogar con Talasi e Mínali; 
aínda que a nai de Narquio estaba algo enfadada cos pais de 
Talasi e Mínali, cando curou deixoulle volver xogar con elas, 
pero tiñan que ter moito coidado.

Os tres acababan de cumprir 11 anos e as súas tribos tiñan 
que separarse porque non había sitio para todos. Era moi difícil 
para eles, pero era o correcto. Cando chegou o día despedíronse 
e fóronse moi lonxe unhas das outras, exploraron os arredores 
e a tribo Mirasol encontrou o sitio perfecto en tan só un mes. 
Era perfecto porque pasaba un río moi cerca de alí, tamén había 
moitas pólas e así terían leña e madeira para o valado dos cabalos, 
o terreo era liso...

Os días pasaban e a vida de Talasi era cada vez menos divertida, 
aínda que tamén era bo facer cousas un pouco máis serias de vez 
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en cando; algunhas veces tiña que ir por auga, axudar a súa nai a 
facer a comida e buscar as cousas necesarias para facela.

Talasi non o pasaba moi ben pero, por sorte, os seus pais tiñan 
dende había moito tempo unha sorpresa para ela, e decidiron que 
era o momento de darlla. Unha mañá, pouco despois de espertar, 
os pais de Talasi dixéronlle á súa filla que os acompañase. Cando 
chegaron ao valado dos cabalos, atada cunha corda, estaba “a 
egua sen nome” (así lle chamaba toda a tribo) e resulta que 
aquela egua sen nome á que ninguén se acercaba agás ela, esa 
egua solitaria que Talasi tanto aloumiñara, agora era súa.

Talasi estaba encantada co seu agasallo e ademais xa sabía 
que nome lle ía poñer: Azafrán, xa que era da mesma cor do 
azafrán. Talasi colleuna polas rendas e foi buscar as súas amigas 
e amigos para ensinarllo, pero logo viñeron os máis pequenos e 
en canto a viron intentaron montala. Azafrán escapou. Pasaron 
unhas horas e estivérona buscando, pero cada vez había menos 
xente e ao final só quedaba Talasi, que decidiu agardar ata o día 
seguinte.

Na mañá seguinte, Talasi quería ir buscala xa antes de 
almorzar, pero súa nai díxolle que non pasaba nada e que seguro 
que dentro duns días Azafrán xa ía volver.

Esa mesma mañá, xusto onde habitaba Mínali, os seus pais 
viron un cabalo e decidiron regalarllo. Cando Mínali o viu dixo 
que se ía chamar Azafrán, xa que era da cor do azafrán e foi 
rapidamente a ensinarllo a algúns dos seus amigos e amigas. 
Pero, cando Mínali a soltou un momento, Azafrán foise. Mínali 
e os seus amigos foron buscala ata que xa era tarde e tiñan que 
volver para comer. Despois de xantar, Talasi saíu xogar e xusto 
ao carón do valado dos cabalos divisou algo que se parecía a 
Azafrán, foi correndo ata alí e resulta que Azafrán estaba alí. 
Talasi aloumiñouna e logo subiu. Ese día a nai de Talasi fixera 
salsa de tomate e sen querer manchouna un pouco. Talasi montada 
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en Azafrán foi correndo a dicírllelo a todos, que se alegraron 
moito e ademais nin sequera os máis pequenos se acercaron sen 
permiso.

Talasi estaba moi contenta de volver ter a súa egua, así que 
foi dar un paseo con ela polo monte. Cando xa levaban un bo 
anaco andando, Talasi decidiu parar porque Azafrán quería ir por 
onde non era. Pasado un tempo, Talasi tiña frío e volveron para 
merendar. Talasi deixou a Azafrán atada ao valado dos cabalos 
para lavala despois, pero cando volveu para lavar á súa egua, xa 
non estaba alí.

Esa noite, antes de ir cear, Mínali escoitou un ruído, e 
alí apareceu a súa querida Azafrán. Foi vela, e cando Mínali 
se acercou veu unha mancha vermella, colleuna cun dedo e 
probouna, sabía igual que a salsa de tomate da nai de Talasi! Así 
que colleu a Azafrán e foi á casa. Ese día a súa nai tiña salsa, 
entón escribiu con ela en Azafrán: OLA, CHÁMOME MÍNALI, 
ESCRIBO ISTO PARA SABER SE ESTOU FALANDO CON 
TALASI. POR FAVOR, SE ES TI, ESCRÍBEME DO MESMO 
MODO. Logo de escribir a mensaxe soltou a Azafrán, que 
marchou ao trote.

Aquela mañá, Talasi veu en Azafrán a mensaxe de Mínali e, a 
partir dese día, cada dous días escribía en Azafrán unha mensaxe 
e deixábaa marchar.

A Narquio íalle bastante ben, aínda que era algo torpe e xa 
caera moitas veces, tamén fixo amigas e amigos pero non tan bos 
coma Talasi e Mínali.

Talasi, Mínali e Narquio aburríanse un pouco, pero non había 
tempo para iso porque tiñan moitas cousas que facer. Xa tiñan 12 
anos e debían comezar a facer moitas máis tarefas das que facían 
agora.



24    XVII CERTAME LITERARIO

Un día moi cedo, Talasi escoitou uns xemidos e foi ver que 
pasaba, resulta que un cabalo de raza Appaloosa deixara preñada 
a Azafrán, así que Talasi tivo unha idea e contoulla aos seus pais, 
a unha amiga e a un amigo. A idea consistía en que o cabalo ficase 
con eles e o seu pai e o amigo ensinaríanlle algunhas cousas, 
como por exemplo seguir a outro cabalo ou a unha persoa. A 
súa nai e a amiga terían que ir por palla e cousas para Azafrán 
e o cabalo e ela. O día en que tocase darlle a Azafrán a Mínali, 
escribiríalle nela o que pasara, pero con Azafrán iría o cabalo para 
que se quería que ela lle puxera nome ao cabalo e que quedara 
con el; logo seguiríanse mandando cartas a través dos dous. O 
día do cambio chegara e Talasi estaba algo preocupada porque 
non sabía se Azafrán ía poder ir e volver e se o cabalo a seguiría.

Cando os cabalos chegaron, Mínali estaba esperando un 
poni, pero atopouse cun poni e un Appaloosa, entón decidiu ler a 
mensaxe mentres os agarraba aos dous.

Mínali foi pensar un nome para o cabalo, pero como lle 
parecía difícil chamou a unha amiga e puxéronlle de nome Dots, 
que significa puntos en inglés.

Talasi arrefriárase, pero estaba moi contenta porque sabía que 
Azafrán ía ter crías e tamén porque, como xa tiña 13 anos, ía 
empezar a coidar dun neno de 5 anos.

Os seus amigos tamén tiñan  13 anos e tiñan que empezar 
a prepararse para ter o seu propio tipi e para decidir se querían 
formar unha tribo ou quedar na súa cos seus pais, pero vivindo 
no seu tipi.

A Mínali tamén lle pasaba iso e ela tiña que aprender a 
cociñar, pero ela non tiña problema con iso porque lle encantaba, 
ao contrario que a Talasi a quen lle gustaba máis coidar da xente. 
Narquio tamén tiña que prepararse para elixir e para protexer a 
súa tribo.
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Pasaban os días e cada vez tiñan menos tempo para xogar, xa 
que tiñan que ocuparse de cousas máis importantes, aínda que a 
eles non lles gustase a idea.

Chegara a hora, tiñan 14 anos e tiñan que decidir; Talasi 
decidiu marchar, Mínali tamén e Narquio igual. O día 10 de abril 
colleron as súas cousas, fixeron un tipi coa axuda dos maiores 
da tribo e marcharon. Como Mínali aceptara a oferta do cabalo, 
ese día foi con Dots, e Talasi colleu a Azafrán, aínda que tiña que 
ter coidado porque faltaba pouco para que os poldros naceran. 
Talasi despediuse igual que os outros nenos da súa idade, algúns 
decidiran que ían facer tribo con algún dos compañeiros, e cando 
lles apetecía cambiaban de rumbo. Talasi, unha nena e un neno 
encontráronse e decidiron facer unha tribo á que lle porían de 
nome “As tres minas”.

Pasadas unhas horas, Talasi deuse conta de que o cabalo que 
tiña a nena era coma Dots, e como Azafrán intentaba ir nesa 
dirección decidiu preguntarlle como se chamaba. A nena díxolle 
que se chamaba Dots, así que lle preguntou como se chamaba ela 
e díxolle que Mínali, así que Talasi decidiu dicirlle que era Talasi 
e que cría que ela era a súa amiga, polo que o neno se chamaba 
Narquio e os tres foran moi amigos de pequenos. En canto dixo 
iso, Mínali gritou “¡Talasi, Narquio!”, e foi cando se deron conta 
de que eran eles, os seus amigos da infancia.

Cando foron maiores, Talasi tivo unha filla chamada Nayeli, 
que significa “quéroche”, e un neno chamado Kenai, que significa 
“oso negro” ou tótem de forza. E todos viviron felices.





3º premio de narrativa da 1ª categoría

MULLERES MARABILLOSAS

Sara Constenla Martínez (Equus ferus caballus)
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Había unha vez catro nenas que tiñan autismo severo. Un día 
coma outro calquera dixéronlles que  tiñan que ir a un colexio 
novo, pero ao ter esa discapacidade ninguén quixo xogar nin falar 
con elas.

A pesar de que padecían esa enfermidade, sempre sacaban 
sobresaíntes. Un día un neno chamado Antón preguntoulles se 
querían xogar con el. As nenas, sorprendidas, dixéronlle que 
si, xa que nunca imaxinaran que un neno lles pedira xogar. 
Elas sacaban todo noves e deces e Antón non pasaba do seis, 
e entón, entre semana, as nenas axudábanlle a estudar para os 
controis para que puidese sacar o seu primeiro sobresaínte ou o 
seu primeiro notable. Foron pasando os anos e convertéronse en 
mellores amigos ata o remate do instituto, xa que el quería ser 
arquitecto e elas querían estudar cirurxía.

Cando a elas lles quedaban dous anos na USC (Universidade 
de Santiago de Compostela) antes de poder ser cirurxiás, 
chegoulles unha nova tráxica: o seu amigo Antón collera unha 
enfermidade á que aínda non se lle atopara cura.

As mozas xa sabían moito de medicina, así que tentaron atopar 
unha cura. Así o fixeron e, pola noite, dúas delas estudaban e as 
outras investigaban unha solución que puidese servir.

Despois duns oito meses, puideron atopar a cura para esa 
enfermidade, só que os médicos que coidaban a Antón non 
lles deixaban darlle esa medicina poque aínda non remataran a 
universidade.

As mozas suplicáronllelo, pero a resposta dos médicos seguía 
sendo non. A pesar de que os enfermeiros, microbiólogas, 
médicos e médicas non atopaban a cura para esa enfermidade, 
aínda non lles deixaban darlle a súa posible solución.

Despois doutros oito meses, os médicos perderon a esperanza 
e optaron por darlle a posible cura das mozas. Despois dunha 
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semana, dita cura fixo efecto e Antón xa estaba moito mellor e 
non sabía como agradeceérllelo. Nese mesmo instante apareceu 
o pai de Antón e díxolles que el si sabía como facelo. Unha boa 
opción sería recoller firmas para unha estatua na súa honra. 
As mozas quedaron perplexas, xa que ao mellor lles facían un 
monumento.

Un ano e un par de meses despois, na praza central da súa vila 
había unha estatua coas súas siluetas e con matraces, xeringas, 
máscaras etc. A escultura tiña un gravado que dicía: “Nunca 
subestimes a ninguén, porque che pode impresionar todo o que 
sabe”.

Pasaron toda a súa vida practicando a medicina en moitos 
hospitais, ata chegaron a ser as xefas de cirurxía dun deles. 
Pasaron toda a súa vida facendo o que máis lles gustaba, axudar 
aos demais.

Un día colleron unha enfermidade grave, un cancro 
avanzado. Curáronse todas, pero como xa eran moi maiores e 
esa enfermidade debilitáraas moito, estiveron durante todo o 
ano seguinte na cama. Cada día, Antón leváballes o almorzo, a 
comida e a cea aos seus cuartos.

Cinco anos máis tarde, elas xa deixaran este mundo, o mundo 
que elas fixeron mellor. Incineráronas e a día de hoxe son 
lembradas coma unhas heroínas. As súas cinzas foron espalladas 
pola súa estatua, onde podemos atopar o chan cuberto de flores, 
pero o importante é que foron unhas mulleres marabillosas que 
as nenas e nenos, adultos e adultas e vellos e vellas xamais van 
esquecer.
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Un día calquera

Querida paspallás:

Sabes esas noites nas que queres facer calquera cousa agás 
durmir? Sabes eses días nos que non queres máis ca durmir? Así 
me sinto eu agora. Coma un vagalume desorientado que saíu a 
voar pola mañá cedo, coma unha alga que fica aboiando na beira 
do mar.

Lembro cando era pequena e me chamabas paspallás. 
Lembro cando colocabas as túas mans sobre a miña testa, e 
me dicías “Vai amodo nena, que un día destes abres a cabeza”. 
Lembro cando caía e me abaticaba contra as pedras do xardín e 
soprábasme nas feridas. Lembro isto, porque agora non o teño, 
porque boto de menos o aire quentiño que desprendían os teus 
beizos ao aloumiñar os meus xeonllos esnaquizados.

Eu para ti era unha paspallás porque corría e facía o 
mesmo ruído ca aqueles bichos tan repugnantes que tiña a avoa 
no pombal, aínda que non era un ruído, senón un falar. A fin de 
contas, quen somos nós para xulgar o xeito de comunicarse de 
cadaquén?

A pasada noite espertei coa túa voz treméndome na orella, 
coma un besbello que che fedella pola face cando quedas a 
durmir na herba no verán. Escoiteite chamando por min, mais 
eu non fun quen de espertar. Fiquei perdida entre as sabas que 
non me permitiron acudir ao teu encontro e, coma sempre, 
convertinme na aloulada que son. Á mañá seguinte, tiña todos os 
sentimentos que chamaban por min a noite anterior resoando nos 
meus adentros.

Eran todas aquelas cousas que ti me querías dicir, e aínda 
que moitas delas non me fosen gustar, sei de seguro que as tería 
que ter escoitado, mais o meu corazón sempre perde forza polas 
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noites. É coma se perdese toda a garula e ficase agochado sen 
ganas de recoller todo canto o tería que conformar, o teu amor.

Agora, cóntoche que te lembro. Tan só lembro e escribo, e 
o peor é que todo canto lembro queda debuxado no papel polas 
miñas mans nerviosas que non paran de tremer. Todo canto 
lembro está escrito, e canto escribo é un recordo. Se a miña vida 
é lembranza, ti es o núcleo central que compón a miña memoria. 
Es a almofada sobre a que descansa a miña alma, os lentes que 
cobren os meus ollos cando non queren ver que hai máis aló do 
cristal da ventá. Coma o colo para un meniño que chora, coma 
uns brazos invadidos polas ganas de arrodear a alguén cando está 
triste.

Veñen ao meu maxín milleiros de imaxes que podería 
converter en palabras, mais, en canto me decatase, comprendería 
que non son quen de contar o que eramos ti e mais eu. O que nos 
facía ser “nós” non se pode plasmar nun sinxelo papel.

Ti eras esa cousa que malia tela preto, semella estar a 
quilómetros. Eras ese segredo que por máis que queres gardar, 
non es quen de facelo. A promesa máis difícil de cumprir. O ruído 
que por un intre semella matador e que che creba a alma e, cando 
te queres dar conta, é o son máis doce que te pode apertar.

Cando aparecías, por moito que tivese negro o sentir, cada 
un dos teus bicos era coma unha cullerada de mel que sanda unha 
gorxa feita migalla.

A túa voz, co saco de letras que botaba a voar polo aire 
cada intre que abrías a boca, era coma unha manta de letras que 
me quentaba cando ía frío.

Agora todo mudou. Agora, se cadra, non é que todo 
mudase, senón que eu mudei. Trocou o meu xeito de ver o 
mundo, o meu xeito de entenderte, de ler os teus xestos, o teu 
pensamento, de lerte a ti.
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Xa que isto vai de lembranzas, sigo a dicirche que lembro. 
Lembro aquela tarde na que me ensinabas a empregar o compás 
cando tiña nove anos. Ti collías ese aparello do demo e facías 
unha circunferencia nun folio en branco. Nun deses en folios 
en branco que eu teimaba en encher con palabras, mais non, 
había que aprender a facer círculos. “Non son círculos. O que 
estamos a facer agora son circunferencias”. Eu non podía con 
aquel instrumento. Sabía que o ía facer mal, mais ti facíalo virar 
con maña e nunca perdías o equilibrio da túa man, que facía o 
movemento máis perfecto que vira denantes.

Foi nese intre cando ti dixeches “veña, agora proba ti”. 
Sabía que non ía saír nada bo daquela idea, mais eu fun e, coma 
Kavafis, camiñei na procura de experiencias. Agarrei aquel útil 
metálico e observei o grafito que tiña na punta pensando se sería 
quen de crear algo con el.

O papel ollaba a miña face agardando a que lle fixese 
algunha cóxega, mais eu non daba sinais de vida. “Veña, Lúa, fai 
a circunferencia coma min, que non temos todo o día para facer 
o exercicio”. Nese momento, chantei o compás nun recuncho do 
folio pretiño de onde o fixeras ti un minuto antes, e deixeino alí. E 
craveino na madeira da mesa. A miña man non o facía virar como 
o fixera a túa, e axudeime coa outra, mais así non era o conto. Iso 
non funcionaba contigo. “Que tan torpiña me es, meu corazón 
bendito”. Aquilo foi o que che saíu polo burato que temos entre 
os dentes toda a tarde.

O mesmo acontecía cada vez que me pedías que che 
axudase a dobrar as sabas. Eu sempre viraba cara o lado que non 
era, sempre deixaba algún que outro vulto, e ao final sempre me 
convertía nunha “torpiña que non serve para a vida cotiá”.

Aquela tarde sentada na mesa da cociña contigo, non 
aprendín a usar o compás, e a día de hoxe, sete anos despois, 
sigo sen saber. A miña man xa non treme, mais non consigo que 
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vire e debuxe unha circunferencia sen me mover para que saia 
perfecta. Noa, na clase, sempre me dicía “Non pasa nada, é unha 
circunferencia imperfecta, mais é unha circunferencia. Ademais, 
a imperfección tamén pode ser perfecta”.

Hoxe, erguinme ollando o sol que corría pola miña ventá 
iluminando a miña mañá coma un luceiro, e entendín que tiña 
que escribir esta carta. Malia que xa non a vaias poder recibir, 
eu tiña que escribila. Quero que me entendas un chisco, ou polo 
menos intentalo. Nós, ti e eu, fomos sempre dúas tolas que non 
se souberon mostrar canto tiñan mergullado nos adentros, e se 
alguén ten a culpa, non hai que buscar máis. Seguro que son eu.

Arestora quero contarche como é a miña vida dende que 
ti deixaches de correr atrás de min dicindo “vén trosmiña, vén”.

Nunca fun esa imaxe coa que ti soñabas cando me levabas 
no teu ventre, mais xamais intentei selo, e en parte por iso escribo 
isto. Para pedir unha especie de perdón que consiga removerme 
o sentir e me faga caer na conta do que poderiamos ter feito 
para ser mellores a unha coa outra. Nunca te entendín. Eu vivía 
mergullada no sentir de Brontë e, coma ela, non sabía de que 
estaban formadas as almas, sabía que a túa e maila miña non 
podían estar formadas da mesma materia. Nunca che gustou nada 
do que che regalei, e malia todo, para min eras o centro dun todo 
que eu a miúdo transformaba en nada por parva.

O máis fermoso era que pese a todos eses “nunca” que 
marcarán a nosa eternidade, ti xamais pronunciaches esa palabra. 
Endexamais me adicaches unha soa frase que levase ese adverbio 
demoníaco. O único que fixeches foi encher a miña vida de 
“todo”, e nunca, nunca, nunca che vou poder agradecer que o 
fixeras así.

A miña mestra de literatura dixo unha vez que nada duraba 
por sempre e, se iso é certo, tes que saber que es a miña nada.
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Xamais me importou non saber dobrar as sabas, nin 
tampouco poñer ben a mesa. Ademais, sentíame orgullosa de 
facerlle acenos ás vellas na misa en sinal de burla polos seus 
rosarios sen fin. Sempre fun esa rapaza con ganas de xantar o 
globo terráqueo da súa mesiña de noite. O feito de que a torpeza 
se apoderase das miñas mans era un aliciente para saber que a 
miña vida non ía xirar arredor de calquera desas trivialidades, 
que non me chamaban nin polo meu nome nin polos apelidos. Á 
fin, a quen lle importa non saber empregar o compás?

Xamais tiven reparos en dicirlle a verdade a todo canto me 
arrodeaba, mais contigo sempre foi distinto. Sempre pensei que 
o que tiña eran ás, cando en realidade eran cadeas. Esas cadeas 
que me ataban a min, se cadra eran as mesmas que te ataban a ti, 
e por iso sempre iamos de cabeza a unha contra a outra. Creo que 
ti eras perfecta tal e como eras, e eu nunca puiden selo, máis ca 
nada porque non quixen. A imperfección era dona de cada unha 
das partes do meu corpo. Os meus ollos pequerrechos, o meu 
embigo sumido nas profundidades do meu ventre, as miñas mans 
presas da torpeza. Porén, como me di Noa, “A imperfección 
tamén pode ser perfecta”. Por iso agora quero falar contigo de 
algo importante. Por primeira vez na miña vida quero que esa 
imperfección conteña unha pequena porcentaxe de perfección.

Recordas aquela noite na que cheguei tan tarde á casa? 
Cando quedaba longas horas na biblioteca ou cando sinxelamente 
non tornaba ao lar?

Todas aquelas noites nas que te deixaba sen máis, estaba 
con Noa. Ela foi a que fixo que esa imperfección fose un chisco 
menos imperfecta. Fixo que me esquecera de que era tan só unha 
rapaza que non valía para facer nada do que ti querías que fixese.

Sei que non mereces isto, mais… Como cho ía contar, 
mamá? Nunca conseguiría mirarte aos ollos e darche outra razón 
pola que pensar que non te merecía coma nai. Agora, coa arela de 
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que nalgún lugar, onde queira que esteas, poidas escoitar algún 
dos pensamentos que recollo neste monllo de papeis, pídoche 
perdón. Perdón por non ser o que ti querías, e perdón por non 
terche devolto nin un pequeno anaquiño de canto amor me deches. 
Porque aquela tarde, cando me ensinabas a empregar o compás, 
tan só eras unha nai que quería á súa filla. Cando dobrabamos as 
sabas e cando facías o xantar, só eras unha nai, e eu, coma filla, 
sempre te vin no outro lado da loita.

Se lle puidese soprar agora mesmo ao papel e cun golpiño 
de aire quente todo parase coma cando ti me soprabas no xeonllo 
cando caía, ten por seguro que o faría. Se puidese soprarlle ao 
papel para que as miñas letras se perdesen na inmensidade do 
meu sentir, e non fixesen falta, porque en realidade segues abaixo 
dobrando as sabas, faríao, mais agora xa non vale.

Fuches unha boa compañeira de vida, mamá. Sempre 
serás esa fermosa muller que se botaba a cabalo da fiestra para 
aplaudir e facer bailar unha lanterna ao son da música aquel ano 
no que aparecera ese virus que quería anubrar o mundo. Ese virus 
que puido contigo. Sempre serás esa muller que me quixo coma 
ninguén e que non souben aproveitar. Agora non vou facer o 
mesmo, e prométoche que vou coidar do que teño ao meu redor, 
mamá. Noa coida de min, sóprame nos xeonllos, e cociña coma 
ninguén. Ás veces penso que apareceu na miña vida coma un 
anxo para me coidar cando ti non estiveses. Mais, desta vez, vou 
coller o que me oferta a vida coas dúas mans do mellor xeito que 
poida, con toda a miña imperfección. A fin de contas, as dúas 
sabemos que eu sempre serei esa circunferencia imperfecta do 
meu compás.
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 Quince horas doutros tantos días foron suficientes 
para estudar a dinámica cotiá do local, precisamente aquelas 
que transcorrían entre as once e as doce da noite, eses 
derradeiros sesenta minutos dunha xornada que podían marcar, 
indistintamente, a data dun nacemento ou, pola contra, a duns 
números tallados nunha lápida de mármore engalanada cunhas 
flores de plástico. Aniversarios futuros, coincidencias temporais 
que constitúen un claro sinal de que Deus leva, no máis absoluto 
anonimato, a axenda ao día.

 O bar posuía un nome suxestivo, Tiráspol, ao parecer 
na honra á cidade de procedencia da propietaria, unha fermosa 
moldava de grandes ollos negros que a esas horas da noite 
cedía o temón do barco a Jonathan, un xove camareiro oriúndo 
de Venezuela. O establecemento, lóbrego e frío, estaba acorde 
coa súa localización na rúa San Froilán, unha vía empedrada, 
angosta e escura, alumeada tenuemente polas agonizantes faíscas 
duns enferruxados farois de forxa. Do que estou ben seguro é 
de que o santo, se acaso existiu, non tería coraxe abondo para 
cruzar de noite eses escasos oitenta metros, pois nin a súa divina 
santidade sería capaz de libralo de ser devorado polos diaños 
que se agochaban detrás daquelas paredes.

 - Otro licor más, viejo?

 - Veña… sérveme outro menos.

 Esa viña sendo, case que a diario, a conversa que 
sostiñamos o mozo máis eu sobre as once e media, a típica leria 
destes tugurios de mala morte mentres sorriamos con manifesta 
animadversión. Por un costado el desprezando un vello decadente, 
por outro a miña resposta retranqueira de curtido galego, e no 
medio unha mensaxe clara e ameazadora: “Ou tomas outra ou 
te largas”.
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 Preto da medianoite os clientes máis selectos 
abandonaban o Tiráspol. Os borrachos buscando un banco 
aberto onde pedirlle unha esmola ao caixeiro automático, os 
poetas na procura doutros baños onde escribir novos versos nos 
azulexos e, por último, un par de rateiros saían á carreira pola 
incorrixible forza do costume pensando, quizais, que chegaban 
tarde ao “traballo”. Ás doce menos cuarto sempre quedabamos 
os tres sós. El, ela e un servidor.

 El era o príncipe do conto, unha beleza coa pel parda 
dun mestizo caribeño, poderoso e soberbio, que dominaba aquel 
reino con man rexa cobrando elevados impostos a cambio de 
distribuír a felicidade recluída en tarros de alcohol. E como un 
bo soberano, por suposto, tamén repartía amor entre os seus 
súbditos.

 Ela era a princesa do conto, pero non a loira de ollos 
azuis que esperaba, debrocada na fiestra da torre, por un audaz 
cabaleiro que a salvase do dragón. Non. Ela era a princesa da 
escura noite sen sandalias de prata nin coroa de ouro, a moza de 
nariz requichado, fronte ancha, beizos estreitos e cabelo laranxa. 
A solitaria muller de trinta anos que escapaba, cada anoitecer, 
do seu castelo para seguir sendo a nena que xogaba a topar un 
príncipe que a bicase.

 Eu era, entre moitas outras cousas, o bruxo malvado que 
sobraba naquel escenario.

 Levanteime do asento ás doce menos dez para dirixirme, 
noutro acto repetido acotío, ao lavabo e dar conta dos meus 
problemas de próstata acompañado, como non, dunha punzante 
dor de cabeza, sen saber moi ben se era debido á beberaxe, unha 
groseira imitación de licor, ou ao martirizador reguetón que non 
deixaba de soar, unha e outra vez, no enorme televisor pendurado 
nunha esquina daquel pendello.
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 O espello, aburrido, devolveume o reflexo e acto seguido 
desbotei a idea de preguntarlle o mesmo que fixera a madrasta 
de Brancaneves. A verdade é que daba mágoa. Daquel home 
atractivo e sedutor que fora eu só perduraba un leve indicio, moi 
vago, reflectido nun bigote cano e un verde apagado dos iris. 
Invadiume a morriña. Botaba de menos o licor café de verdade, 
a Manolo Escobar e sobre todo poder mexar sen dificultade.

 Cando saín do servizo, ela, nun complicado equilibrio, 
inclinábase no tallo cara a Jonathan pregando que lle permitise 
cruzar aquel infranqueable océano no que mudara a barra do 
bar. Do lado contrario el estiraba o pescozo, deixándolle captar 
o arrecendo da paixón prohibida mentres lle musitaba doces 
mentiras.

 - Que bella te veo hoy, mi niña.

 Os cotobelos da rapaza, entón, afogaban o colo da 
terceira botella de cervexa que bebía de forma invariable cada 
noite. Un ritual que consistía en pedir a primeira para non 
tatexar, a segunda para meterse en vea unha dose de valor e 
unha terceira para maquillar, cun marcado rubor, as meixelas 
nun xesto de inocente pudor.

 O reloxo, engalanado cun fondo de monecas matrioskas, 
marcou as doce da noite. Tocaba pagar, así que guindei un billete 
de cinco euros derriba do mesado.

 - Son tres euros, viejo – repetiu, como nas outras quince 
ocasións, xirándose en dirección á caixa rexistradora.

 Colocouse de costas e observei con calma aquel amplo 
lombo escoltado, ineludiblemente, por uns enormes bíceps que 
remataban nunha cintura definida. As tatuaxes de moreas de 
caveiras e serpes invadíanlle os brazos e na caluga, rapada 
ao cero, unha variedade de motivos tribais semellaban un 
quebracabezas imposible de resolver. Visto así recordaba a un 
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membro da Yakuza ou, aínda peor, a un integrante das maras 
hondureñas. Había que recoñecelo. Intimidaba.

 Claro que moito máis respecto mete o meu Magnum 
cando o canón che apunta ao peito. E iso foi o que pasou cando 
Jonathan se revolveu para darme o cambio.

 - Tranquilo, déixao de propina. Logo xa fago eu a 
caixa. Sae fóra, por favor – sempre me gustou, a pesar das 
circunstancias, ser educado, pois o cortés non quita o valente.

 Dubidou. Normal. É moi humillante que un vello coma 
min te someta así. Virei o revólver contra ela que, por certo, 
aínda non conseguira capelexar pola sorpresa.

 - Ok, viejo. Tu ganas – respondeu, entendendo o recado 
que lle mandaba.

 Acababa de facerlle dous favores ao camareiro. O 
primeiro, aforreille a busca dunha cabina telefónica onde 
mudarse nun superheroe fracasado posto que eu, cal perverso 
vilán, tiña preparado o antídoto contra el dentro dunha bala 
mistura de kriptonita e chumbo. O segundo, o latexo eterno do 
corazón da moza á que agora lle brillaban os ollos, agradecida 
polo sacrificio do venezolano para salvarlle a vida pagando, iso 
si, o alto prezo que supón a perda do honor.

 O amor é cego. E ademais estúpido, diría eu.

 Guieinos ao almacén da parte de atrás e alí ordeneilles 
que sentaran, costa contra costa, nunhas cadeiras de terraza. 
Ateinos polo peito cinguíndoos cunha corda e despois, cun fino 
cordel, tecín dous nós de forca en cada extremo para colocarllos 
en cadanseu pescozo, de tal xeito que se un tiraba asfixiaría ao 
outro. Por último obrigueinos a que entrelazaran as mans, como 
dous noivos, e apreixeilles os pulsos con cinta americana.
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 Cando marchei do Tiráspol era un home ditoso. 
Douscentos euros no peto, na televisión cantaba Manolo 
Escobar unha recompilación de grandes éxitos, logo de trocar 
o canal de Youtube, e sobre todo por percibir a inmensa ledicia 
daquela princesa de ter a oportunidade de pasar unha noite co 
seu príncipe.

 O inspector Sala mirou a aquel home, sereno e reflexivo, 
tras ler a declaración efectuada por el mesmo diante da policía 
cando o detiveran, precisamente había hoxe un mes. Agardou uns 
segundos por unha reacción, un xesto, pero o único que chegou 
foi o renxer das portas metálicas do cárcere onde se atopaban.

 - Estás a tomarme o pelo, verdade? – increpouno o axente 
da lei.

 - Foi mala sorte, créame, inspector. Non pensei que me 
pillaran por pegar un pau naquel garito – xustificouse o reo cun 
halo de derrotismo.

 Sala extraeu dunha carpeta de coiro un novo folio co 
emblema dos corpos de seguridade. Mirouno aos ollos e volveu a 
ler en voz alta.

 - “Antonio Freijedo Testa, alias “o Tucho”, perigoso 
delincuente condenado a trinta anos de prisión polo asasinato dun 
vixiante de seguridade e un atraco frustrado á Caixa Pontevedra 
na compañía dunha muller”... E ti queres que trague que un tío 
coma ti pasa trinta anos preso e logo, a un mes de saír, volta 
aquí por douscentos miserables euros. De verdade? – preguntou 
alporizado o policía.

 - Aos meus sesenta e oito anos, inspector, deime conta 
de que xa non me queda nada fóra destes muros. Por reincidente 
conto que me caerán uns dez máis, así que cun pouco de sorte, 
e tal e como estou de saúde, sairei deitado. A miña familia, o 
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meu fogar… están aquí dentro, Sala – afirmou con rotundidade 
Antonio.

 - E ela…? Talvez agardaba por ti nalgún curruncho para 
empezar de novo.

 O Tucho estremeceuse. Sabía de quen falaba. De Silvia. 
Da súa amada Silvia. Lembraba cada día, cada noite, o que 
acontecera naquel golpe. Todo ía segundo o planeado, ata que 
aquela imitación barata de Clint Eastwood de gatillo fácil decidiu 
probar sorte, ser o heroe do telexornal do día seguinte e o único 
que logrou foi ser o feo cadáver que abrira os informativos da 
noite.

 Non lle quedou outro remedio que disparar cando aquel 
imbécil desenfundou a arma. Polo menos Silvia conseguira fuxir 
despois de separarse e facer que toda a persecución se centrase 
nel pois, non en van, el era o asasino gravado polas cámaras do 
banco. A estratexia tiña dende o principio un prezo, o cativerio 
de Antonio a cambio da liberdade de Silvia. Funcionou, nunca 
conseguiron apreixala.

 Mirou ao inspector e por unha vez decidiu contarlle a 
verdade, sobre todo porque xa non importaba.

 - Morreu. No cárcere todo se sabe. Un cáncer, non 
importa de que, rematou coa súa vida hai uns anos. Comprende 
agora por que regresei ?- e gardou un silencio que indicaba que 
aquela entrevista rematara.

 - Garda! – Sala ergueuse, sabedor de que aquela historia 
remataba nese intre, mais marchaba coa intuición de que algo se 
lle escapaba. Talvez debía anotar no seu expediente outro fracaso 
sen saber como se producira.

 Antonio, o Tucho, ollou marchar ao axente cun deixe 
de tristura. Parecía unha boa persoa, capaz incluso de gardar a 
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verdade nunha segreda gabeta do seu despacho. Pero nunca se 
sabe e por iso decidiu calar.

 Percorreu coa mirada a cela. Nun pequeno estante 
descansaba aquel tesouro que había agora case trinta anos 
chegara no correo. Un libro e unha foto. Sen notas nin remitente. 
Non facía falla.

 Era unha antoloxía de Pablo Neruda. No medio do libro, 
catro versos subliñados.

Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza

del cielo se abre como una boca de muerto.

Tiene mi corazón un llanto de princesa

olvidada en el fondo de un palacio desierto .

 Ao lado unha foto dun bebé. Silvia estaba embarazada 
de dous meses cando atracaron a sucursal. Por iso el se deixou 
atrapar, para que ela intentase fuxir e criar aquel anxo en 
liberdade.

 Si. Era a foto dunha princesa, da súa princesa de pelo 
laranxa que medraría feliz sen odiar ao seu pai porque endexamais 
sabería de quen se trataba e que un día, pode que unha medianoite, 
se namoraría dun príncipe chegado dun exótico país.





UN MINUTO DE GLORIA

Carlota Díez Herrera (Laverca)

3º premio de narrativa da 1ª categoría
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O son do móbil arrincoume do meu sono profundo.

Mirei o reloxo e con desgusto vin que eran as seis da mañá. 
Era do traballo.

Iso só podía significar unha cousa: algo gordo ocorrera e 
tocábame a min cubrir a noticia.

Incorporeime e respondín con desgana. Alén do teléfono o 
meu xefe resumiume o que acababa de descubrir: ao parecer, 
durante a noite aparecera un grafiti nun muro dunha casa do pobo 
e sospeitábase que podía ser de Banksy.

En menos de dous segundos púxenme eufórico. Esta era a 
miña oportunidade de saír do anonimato como xornalista local 
nun pobo perdido e chegar á fama.

Vale, se cadra estábame facendo demasiadas ilusións…

Todo ía sobre rodas ata que o meu xefe mencionou o muro da 
casa dos “Moreiras”.

Nese momento todas as miñas esperanzas e ilusións se 
esfumaron.

De todos os muros e todas as casas que hai nesta vila, tivo que 
elixir o da familia Moreiras...

- Estou aí en canto poida- díxenlle ao meu xefe.

E colguei.

Levanteime da cama e empecei a pensar no que sabía daquela 
familia.

Eran 5 en total: o pai, a nai e os trillizos, que terían uns oito 
ou nove anos.

Apareceron un día na vila hai pouco máis de catro meses.
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Lembro a sorpresa de todo o mundo. Instaláronse na casa que 
está á beira do cemiterio. A quen se lle podía ocorrer mudarse 
a esta vila cando en realidade todo o mundo o que quería era 
marchar?

Nese momento démonos conta de que non eran xente moi 
normal.

Metinme na ducha, puxen a auga moi fría para despexarme e 
seguín pensando.

O señor Moreiras era un home sinistro, traballaba no cemiterio 
e apenas saía da casa, só para ir traballar. As poucas veces que o 
vin ía só, camiñando máis lento do normal e evitando o contacto 
visual con todo o mundo. Agora que me dou conta, creo que 
nunca o escoitei falar.

Nin sequera sei como se chama.

Saín da ducha e arranxeime máis que de costume, á fin e ao 
cabo, non sempre sae un na televisión nacional, non?

Na cociña, preparei un café ben cargado, porque sabía que o 
día ía ser longo.

Mentres esperaba pensei na señora Moreiras, todo o contrario 
ao seu marido.

Sempre estaba fóra da casa e falaba con todo o mundo, pero 
cando lle preguntabas pola súa vida privada inventaba calquera 
escusa para zafarse.

Coincidiamos na rúa algunhas veces e sempre evitaba 
falar con ela, porque tentaba venderche os seus ungüentos e 
medicamentos “milagreiros”, que segundo ela eran a súa forma 
de gañarse a vida. Aínda que na vila circulaba o rumor de que 
cada vez que alguén recorría a ela, o señor Moreiras ao pouco 
tempo tiña traballo...
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Sen dúbida cubrir esta noticia ía ser un reto.

Collín as chaves do coche e fun á oficina. Mentres conducía 
chegou a quenda dos trillizos Moreiras.

Eran completamente idénticos e ían xuntos a todas partes.

A pesar de ser uns nenos tan pequenos eran bastante 
independentes.

Ten sentido, se temos en conta como son os seus pais.

Un compañeiro díxome que estaban matriculados no colexio, 
pero que nunca ían porque sempre estaban “enfermos”.

Quedaban na casa e pasaban o tempo mirando pola xanela e 
seguindo coa mirada á xente que pasaba.

Ninguén sabía de onde viñan nin canto tempo ían quedar no 
pobo.

Ao entrar na oficina os meus compañeiros miráronme en 
silencio, cunha mestura de compaixón e medo.

Nunca ninguén entrara nesa casa e eu ía ser o primeiro.

Cando cheguei, saín do coche e quedei parado mirando o 
grafiti. Tiña toda a pinta de ser un  Banksy: a súa clásica rata 
suxeitando unha pa de cavar e ao seu carón un cadaleito. Moi 
agudo, Bansky! Había algo na rata que me facía pensar no señor 
Moreiras...

Mentres camiñaba mirei cara arriba e aí estaban os trillizos, 
na xanela, coma sempre, observándome fixamente. Un calafrío 
percorreu a miña columna vertebral.

Antes de que me dese tempo a  timbrar, o señor Moreiras 
entreabriu a porta e miroume. Tiña a cara amarelada como a cera 
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e unhas bolsas moradas baixo os ollos que lle chegaban ata as 
fazulas. Lembroume máis a un cadáver que a unha persoa.

- Ola, son Xoán, o reporteiro local. Veño facerlles unhas 
preguntas.

Non me respondeu e pechoume a porta no nariz, deixándome 
coa palabra na boca. Non o podía crer!

Decidín non darme por vencido e chamei de novo. Esta vez 
abriume a señora Moreiras e en canto lle preguntei se podía 
entrevistala para a televisión nacional volveuse tola de ledicia.

Abriu a porta de pau a pau e convidoume a pasar.

Sentín outro calafrío nada máis entrar. Os trillizos abandonaran 
o seu posto na xanela e estaban na escaleira, cada un nun chanzo, 
observando coma sempre.

Pola súa banda, o señor Moreiras estaba sentado nunha cadeira 
á beira da cheminea, de costas á porta. Estaba a murmurar algo, 
aínda que non fun capaz de descifrar o que.

Pasamos á cociña e sentamos nunha mesa chea de tarros, 
follas, froitos e cuncas con líquidos que non sabería describir.

-Non sabes o contenta que estou de que alguén por fin aprecie 
o meu traballo tanto como para entrevistarme -dixo a señora 
Moreiras mentres me servía unha cunca co que parecía unha 
infusión.

- Perdoe? -contestei asombrado ao mesmo tempo que lle daba 
un sorbo á bebida.

- Si, é por iso polo que me queres facer a entrevista, non? Polo 
meu traballo.

- Non, señora, eu viña preguntar sobre o grafiti que apareceu 
esta noite no seu muro.



UN MINUTO DE GLORIA    55

- Un grafiti? No meu muro? De que estás a falar?

Expliqueille como puiden toda a historia e cando terminei 
quedou calada. Era a primeira vez que non tiña resposta para 
algo. O único que dixo foi “fóra da miña casa” mentres me 
sinalaba a porta.

Rematei a infusión e saín o máis rápido que puiden. O 
último que vin mentres pechaba a porta foi aos trillizos, esta vez 
rodeando ao seu pai, que moumeou algo entre dentes. Os catro 
observábanme cunha mirada arrepiante.

Fóra, o equipo xa tiña as cámaras preparadas. Todo estaba 
listo. O meu gran momento chegara.

Collín un micrófono, púxenme diante da cámara e xusto cando 
estaban a gritar “Estamos no aire” a señora Moreiras saíu da casa 
cun caldeiro de pintura e un rolete e roubándome o protagonismo 
púxose a pintar enriba da obra de Banksy, a obra que me sacaría 
desta vila.

O meu minuto de gloria converteuse nun pesadelo.

Nese momento sentín unha forte dor de barriga e lembrei a 
frase que rumoreara entre dentes o señor Moreiras antes de irme: 
Vémonos pronto...





1º premio de narrativa da 3ª categoría

BOAS NOITES E BOA SORTE

Carla López López (Eudaimonía)
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Un día, a avoa dixo que desde ese día en diante, o telexornal 
veríase na TVG. Como ela puxera parte dos seus aforros para que 
puidésemos ter aquela caixa tonta na cociña, reivindicaba o seu 
dereito de ver o que lle apetecese.

Ninguén se atrevía a protestar nin a dicir esta boca é miña. A 
avoa poderíase dicir, aínda que soe antigo, que era a que levaba 
os pantalóns naquela casa e por experiencia sabiamos que se 
cando mandaba algo non se cumpría, as consecuencias podían 
ser nefastas— algún azoute recibíramos meus irmáns e eu en 
máis dunha ocasión ao protestarlle. Nin a meu pai, o seu fillo, 
se lle ocorría contradicir a avoa cando marcaba sentenzas coma 
aquela.

Ao principio, durante o día, a avoa actuaba coma nos tiña 
acostumados: preparábanos o almorzo e a comida, lavaba a 
roupa e poñía o seu gran de area na horta que cariñosamente 
coidabamos toda a familia.

Pero cando chegaban as oito e media da noite, a avoa deixaba 
todo o que estaba facendo, sentábase no banco detrás da cociña 
de leña, dáballe volume á televisión para mandarnos calar e 
poñíase a escoitar o informativo cun sorriso de orella a orella e 
os ollos cheos de melancolía.

Pronto nos demos de conta que era mellor recibir un azoute 
que a tortura que se nos viña encima.

Non sei como non vin antes o parte— dicía unha e outra vez.

A cousa tiña tela e o orgullo sempre impasible do avó 
empeoraba aínda máis a situación. O mundo parábase cando a 
avoa vía as noticias. O resto da familia quedabamos embobados 
ante a situación e pareciamos inútiles. Ata a mamá, que sempre 
andaba de aquí para alá, quedaba en stand- bye.
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Así que a avoa, vendo que todos quedabamos parados se ela 
non se poñía en marcha, decidiu seguir funcionando mentres 
miraba para aquel presentador con bigote frondoso e voz rouca 
que tantos suspiros lle levantaba. Se fregaba a louza, quedábase 
mirando para o reflexo da tele na ventá, cando facía croquetas, 
tiña un ollo na tixola e outro nos beizos do señor presentador 
mirando como cuspía palabra tras palabra.

E polo día tocábanos escoitar historias á hora do telexornal 
matutino e do mediodía. Dicía que aqueles presentadores eran 
uns pailarocos e que non tiñan nin idea do que estaban falando.

Resulta que aquel Don Juan, como a avoa lle chamaba, era 
un affaire que tivo ela poucos días antes de coñecer ao avó. O 
home viñera á aldea para facer unha reportaxe de Deus sabe que 
e quedou prendido dos seus encantos. Ela afirmaba que nunca 
ninguén a fixera sentir máis muller que aquel home. E mentres 
tanto, o avó escoitaba todos os días aquela historia— porque nola 
repetía todos os días non fora ser que a esquecésemos— sentado 
nunha cadeira ao outro lado da cociña, sen dicir nada, co cello 
engurrado e mordendo un escarvadentes.

Sucedeu entón, no medio daquela estraña etapa da avoa, que 
as mentes dos meus irmáns e a miña, tan imberbes, volvéronse 
de súpeto perversas. A raíz da cantilena da avoa, viamos ao tal 
Don Juan ata na sopa. A súa frase de despedida coa que remataba 
cada telexornal, “Boas noites e boa sorte”, acompañábanos ata 
en soños.

Pero iso non era o peor; a traxedia veu cando a avoa 
desenvolveu aínda máis as súas calidades multitarefa; a cousa ía 
moito máis alá de fregar pratos ou fritir croquetas.

A avoa tiña moi boa man para as salsas, e mentres vía ao 
presentador na tele, collía un morteiro e poñíase a esmagar 
perexil e allo. E aí lle daba a avoa cun frenesí ao ritmo das frases 
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daquel tío, para arriba e para abaixo, que máis dunha vez se lle 
subían as cores.

Como consecuencia, meus irmáns e eu maduramos antes de 
tempo e máis dunha vez tivemos que deixar o parte a medias, con 
ese vaivén metido na cabeza e aliviar tensións, co conseguinte 
trauma por excitarnos por culpa dos delirios da avoa.

Meus pais tamén se daban de conta da crise pola que estaba 
pasando a familia. En máis dunha ocasión escoitei a miña nai 
dicirlle a meu pai:

Dille algo, ti mira como está, se ata os nenos se están volvendo 
parvos.

Pero meu pai non dicía nin pío. A súa xustificación era que 
durante o telexornal se comportaba coma se fose somnámbula, e 
ao estar en transo, faríalle máis mal que ben sacala do seu estado, 
e durante o resto do día, negábase a dicir algo porque prefería 
aquilo a recibir unha das súas lendarias labazadas.

Foi grazas ao avó que superamos aquela fase fatal.

Unha noite, observábaa mentres nós tratabamos de calmar 
a nosa alma de adolescentes beliscándonos mutuamente cando 
notabamos que a temperatura subía máis alá da calor da cociña 
de leña. Entón o avó ergueuse, colleu unha maleta que estaba a 
carón da porta da cociña e na que sorprendentemente ninguén 
reparamos, e, tras sentenciar un imperioso “Boas noites e boa 
sorte”; pechou a porta de golpe e foise da casa.

Só nese momento a avoa saíu do seu transo e deuse de conta 
da situación na que estaba. Tratounos de asegurar que prefería 
que o avó volvese a desafogarse cada día coas salsas e romper a 
familia polos seus fervores.

Anos máis tarde soubemos que o avó Benito aquela noite 
pasouna coas galiñas.





2º premio de narrativa da 3ª categoría

MANUELA, A PELEGRINA

María Carmen Rey Núñez (Elos)
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- Hai xente? -Berraba á porta. Era un berrar baixiño, un zunido 
case mudo, un son concibido para non alterar o asosegamento 
dos cordos.

- Entra, Manuela – contestáballe a “Casala”. Ela sacudía 
as desgastadas abarcas, máis por respecto que por hixiene, e 
entraba en fogar alleo. A fame, a decepción e a tristura eran a 
súa adoita compaña. E eu, que daquela era meniña cativa e ficaba 
namorada do pano da súa saia, obviaba os tormentos polos que a 
muller estaba a pasar, e espetaba os meus cobizosos ollos en tan 
degoxada prenda. O negror era a cor definitoria do rural galego. 
Así morría un parente, o loito facíase amo da vestimenta das 
mulleres polos séculos dos séculos. Era por iso que eu gozaba 
vendo a colorida saia da Pelegrina. Que até xuraría que, algunha 
que outra vez, teño visto gulosas bolboretas pousarse para lle 
chuchar o néctar das enganosas flores.

Manuela entraba devagar; semellaba tivéselle medo aos 
espíritos que, probablemente aniñaran ao abeiro das paredes. O 
seu mirar era escuro, agochado, fuxidío; raramente se pousaba 
no interlocutor. Así entraba na casa, buscaba sentadoiro na pedra 
do lar. Nada pedía. Pillaba un cadullo do illar, e namentres miña 
nai enxugaba as mans ao mandil e eu a asexaba curiosa pola 
físgoa da porta, ela entretíñase remexendo as case extinguidas 
ascuas do lume agardando a que a xenerosidade do próximo 
abrollara de seu; circunstancia pouco usual nos tempos que 
corrían. Porén, de cando en vez, topábase con almas sensíbeis e 
xenerosas. Unha delas era a antedita“Casala”; tiña a muller o mal 
vezo de pousar os seus ollos enriba das desgrazas todas. E nas da 
Pelegrina tamén. Que enxergándolle a urxente necesidade pola 
que estaba a pasar, axuntaba o rescaldo do lume para o avivecer e 
convidábaa quentarse á caloriña. Deseguido, pillaba un anaco de 
touciño do que penduraba dun ganchelo da parrumeira e, mentres 
Manuela loitaba por conter o cuspe que, ante a posibilidade de 
que o manxar lle estivese destinado, se lle arremuiñaba en col da 
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lingua, espetáballo nun chuzo e dáballo para que fose ela quen o 
asase. E cando xa o tiña ben grellado, achegáballe unha rebanda 
de boroa e unha cunca de viño, e deixábaa que comese tranquila 
namentres ela facía os cotiáns labores. Manuela deglutía devagar; 
unha porque non tiña moas coas que mastigar, e outra porque o 
seu estómago non estaba afeito a festíns de tal calibre. Namentres 
comía e a graxa lle escorregaba agarimosa e morna polo pelello 
da barbadela, dispensáballe un mirar ateigado de benaventuranzas 
á benfeitora. De ela ter potestade, compensaríaa co mesmísimo 
ceo. Eran poucos os que lle deixaban atravesar as portas das súas 
casas sen tentar esmagala entre elas; chamábanlle bruxa, tola e 
feiticeira. Acusábana de canto malo acontecía no lugar: dende a 
morte dun porco, ata á infecundidade das vacas, pasando pola 
sarna das galiñas ou o mal parto dunha muller; de todo tiña culpa 
a Pelegrina. Habíaos que aseveraban tela visto axeonllada cunha 
candea entre as mans. E que no canto de a soster cara arriba, 
apuntaba dereita ao chan. Isto, xunto con outros significativos 
detalles, déralles a seguranza de que a muller era meiga. E por se 
as probas fosen febles, aos poucos días de isto ocorrer, falecera 
Francisca da Regacha, avoa do Regachiño; mozo que tiña a maña 
de perseguir e acurrutar á Pelegrina para lle meter medo.

Por entre os furacos da deteriorada casa, a Pelegrina enxergara 
unha súbita claridade. E temendo que algo malo puidese estar 
sucedendo na eira, asomárase ao postigo. O cadro que tiña 
perante os seus ollos, e que non acababa de entender, fíxolle 
dubidar se aínda seguía viva; aquilo semellaba a antesala do 
averno. O estrondo do lume devorando o enxoito da palla, era 
a macabra comparsa á desapiadada conduta humana. Semellaba 
día do santo Xoán; os gallofos vagaban coma esotéricas sombras 
derredor dun devastador lume que deixaba á súa dona sen o 
preciso elemento para se resgardar das friúras do inverno. A palla 
era o seu cobertor, a súa manta de abrigo, o seu austero xergón 
no anaquiño de chan no que lle tocara deitar na vida. E agora, nin 
iso tiña; queimáranlle o palleiro! Chorou, rezou, arrigou cabelos 
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da cabeza, mais nada conseguía acalmala; anhelaba morrer. 
Anhelábao, máis temíalle á morte case tanto como á vida! Coa 
alma rachada en faíscas, e sen folgos para enfrontar aos veciños, 
tentara espantar os seus medos cantando. “Que nadie sepa mi 
sufrir”, abrollou coma ardoroso e imparábel volcán dende o 
máis fondo do seu ser. Voz, afán e amargor, uníronse nun mesmo 
aceno para confirmarlle aos difamadores que a Pelegrina, tal 
como eles aseveraban, amais de ser unha mala meiga, estaba 
tola! Estaba tola, si. De dor. A desacougante melodía erguía no 
ar coma paxaro na procura de liberdade. As pousadas e amargas 
notas facíanse ouvir en toda a aldea. E posiblemente noutros 
afastados lugares da contorna. E como case sempre ocorre; para 
rexoube duns, e tristeza doutros. Pois non todos compartían un 
mesmo sentir. O señor Bautista do Beiriño, que a vira marchar 
coa maleta á cabeza sendo case unha nena, observando o trato 
que arestora lle dispensaban os seus outros veciños, choraba de 
indignación. Ela endexamais tivera un mal xesto para ninguén. 
Mesmo tentaba ser amábel con quen non o era con ela.

De que era bruxa, case todos ficaban seguros. O feito de a 
enxergaren completamente núa por entre os sabugueiros do 
rego, mentres, créndose soa, agardaba a que corpo e roupa lle 
enxugasen ao sol, afiuzábaos nesa e noutras ideas. E por se acaso, 
así a vían vir, facían o “nome do pai” para non caeren nos seus 
esconxuros.

Antes que pechara a noite, a “Casala” facíalle un atadiño de 
chicha e boroa, e agocháballa debaixo do mandil; era un segredo 
a compartir entre as dúas. Á Pelegrina dáballe moita vergonza 
recadar esmolas. Mais aquela boa veciña non a facía sentir unha 
mendicante; tratábaa coma unha irmá que vive lonxe, e á que 
cómpre aviar para o camiño.

Aló polo ano 1900, e após morrérenlle os pais, Manuela, 
inducida por Fermín, o que daquela era seu mozo, vendera apeiros 
de colleita e vacas, e mercara dúas pasaxes para Arxentina; país 
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no que segundo el lle asegurara, era doado arrombar fortuna. 
Deixárao todo para marchar na procura do que posiblemente 
nunca achou. Pois pasado o tempo, e sendo muller entrada en 
anos, axuntou as poucas pertenzas que aló tiña, e subiuse nun 
enferruxado vapor para tornar ao seu lar, do que tan só quedaban 
as catro paredes de fóra e un teitume a piques de se derrubar.

Polo visto, acabada de retornar de América, a muller fixera 
por vida. Malia o seu baúl non portar grandes caudais, atada ao 
pescozo, traía unha bulsa repreta de moedas de prata. Segundo 
calculara, suficiente efectivo para afrontar os gastos de máis 
urxencia. Porén, os cartos non chegaran con ela a terra firme; 
alguén llos requisara unha noite namentres durmía. Fora 
presentar queixas ao patrón da embarcación, mais el escusárase 
dicíndolle que cada quen tiña que coidar do seu. E para poder 
pagar o coche de liña que a carrexaría á súa casa, vírase na obriga 
de malvender todas as alfaias que de valor posuía. Aquelas que 
estaban reservadas para lucir o día do san Cristovo, patrón da 
súa parroquia. Malia a todo, non deixou que o contratempo 
lle minguase a ledicia de tornar ao fogar. Tiña boas leiras en 
propiedade, vendería a Chouposa, que era a que lle quedaba 
máis afastada da casa. Calculou que co que ingresara por ela, 
podería facerlle fronte aos gastos máis necesarios, e quedar 
cunha boa cantidade na hucha. Mais as cousas non saíron 
segundo ela avaliara; os cartos da leira apenas alcanzaran para 
mercar unha vaca, un porco, dúas galiñas e un galo, e quedar 
con catro patacos para resolver o cotián. O arranxo da vivenda, 
que tanto lle urxía, tería que agardar a mellores intres, eses que 
non sempre chegan. Comezara por rozar e gabear o horteiro. 
Cando xa o tiña preparado, axudada polo señor Bautista e a súa 
dona, plantáralle patacas, repolos, chícharos e verzas. Logo de 
tantos anos de barbeito, a terra sentía degoxo por exercer o seu 
frutuoso labor, e a colleita metía xenio vela. Mais os traballos 
non remataron aí. Chegado o mes de maio, á par que sachaba 
e limpaba de herbas o froito, xa tamén gabeara catro ferrados 
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da mellor terra e sementáraos a millo, cabazas e feixóns. De ser 
bo ano, tería suficiente mantenza. E como os alimentos é ben 
cociñalos antes de seren inxeridos, tamén se dera ó labor de 
xuntar cadullos e piñas polos prados, e carrexalos cara á banda do 
suleiro que aínda ficaba teitado. Todo semellaba ir ben; ata algúns 
veciños, sabendo que a muller viñera para se quedar, provérana 
de semente, esterco, e o máis indispensábel para comezar. Porén, 
tal e como reza o refrán: as alegrías na casa do pobre, adoitan 
render pouco. Así se decataran de que Manuela non era a rica 
indiana que eles agardaban, e que para sobrevivir se vira na obriga 
de vender a mellor leira que seus pais lle legaran, a admiración 
que nun primeiro lle dispensaran tornárase en desafección e 
desprezo. A Pelegrina sentira a zorregada do desamparo en todas 
e cada unha das partículas da súa cocida pel; os seus veciños 
viráranlle as costas. De socato, ficaba soa ante unha manada de 
serpes que ameazaban con trabarlle ao mínimo descoido. Non 
sendo muller adiñeirada nin tendo familia que mirara por ela, 
pasara a converterse no monicreque do lugar. A primeira das 
moitas falcatruadas que tivera que aturar fora a perda do porco 
da ceba. Tornaba ela do prado cun feixe de toxos á cabeza, cando 
ao entrar polo cancelo do curro viu o porco estricado no chan 
e tres mozos, dos que ela lle tiña prevención por consideralos 
aturrantes e maleducados, mirándoa con face burlesca á vez que 
lle relataban como sucedera a morte do animal. Que polo visto, 
fora de repente e sen que ninguén lle fixera ningún mal. E por se 
acaso, que non comese da súa carne. Que na Choupana morrera 
outro de parecido xeito, e que na casa dos donos, após comeren 
carne infectada, morreran todos. E namentres eles se divertían 
co cruel embuste, ela sentía ganas de cavar unha fochanca na 
que coubesen o porco, ela e a súa mala sorte, e darse concluínte 
sepultura. Sentía que estaba a vivir un pesadelo; cando pola mañá 
saíra da casa, o porquiño despedíraa a mar de contento. Mesmo 
ela recadara landras coa súas propias mans para llas dar a comer; 
era un animal manso e agarimoso. Tanto, que xa se estaba vendo 
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nun dilema: matalo e ter tallada que comer, ou respectarlle a vida 
e contar coa súa amábel compaña. Porén, o dilema desaparecera 
ao par das súas ilusións. O Regachiño, o Trillo e o Carnotán, 
os tres mareantes do lugar, aproveitaran a ausencia da muller, á 
que enxergaran saíndo polo cancelo cun fouciño nunha man e un 
forcado e un rello na outra, e metéronselle na eira, onde viron o 
porco comendo landras debaixo do carballo. O Regachiño pillara 
unha corda do alpendre, e facéndolle un lazo corredío, lanzáralla 
ao pescozo. E des que o tiña apreixado, afincara a corda a árbore, 
e entre todos, turraran del até o encoraren. O porco, tal e como 
os seus asasinos querían, non chegou ser soterrado. Achegárase 
o señor Bautista para ver que pasara, e el mesmo lle axudara a 
esventralo e salgalo. Os dous viran a pegada da corda no pescozo 
do animal. Así a todo, ela non se atrevera acusar a ninguén; sabía 
que levaba as de perder. Aquilo nada máis fora o limiar do que 
sería unha restra de desgrazas. Despois de lle aparecer o porco 
morto, e cando aínda non se arrepuxera da pena, desaparecéralle 
a vaca da corte. Pese a ela escoitar o alertador ladrar dos cans, non 
se vira con folgos para se achegar á xanela; ía en dous días que 
ardía en febres. Mais así puidera erguer do leito, fora dereitiña 
á corte. Que para o seu desacougo, ficaba baleira e coa porta 
aberta. Caéralle a alma aos pés; aquilo non podía ser certo! Onde 
estaba a súa Marela? Botara días e noites buscándoa. Xa non 
faltaba moito para que parise a primeira cría. Cansou de vagar 
por prados e corredoiras chamándoa a berros e preguntando por 
ela a canto cristián se lle cruzaba no camiño. Todos dicían o 
mesmo: que nada sabían da súa vaca. Manuela intuía falsidade 
nas verbas e nos xeitos da xente; había tempo que perdera a fe 
no xénero humano. Tratábana por tola sendo persoa corda. E tal 
circunstancia non lle pasaba desapercibida. Ela ben vía como 
rían uns cara aos outros e se daban co cóbado; como acordando o 
vexame que estaban a inflixirlle.

Sen porco, sen vaca e sen amigos no mundo, a Pelegrina non 
achara un pequeno motivo, por moi feble que este fora, para se 



MANUELA, A PELEGRINA    71

afincar á realidade. Afogara no mar da tristura e o desencanto; 
deixara de pelexar. A fame, o frío e a soidade convertéranse en 
compañas cotiás. Pasaba días alancando sen rumbo. Tal era o seu 
desvarío, que mantiña conversas con seres inexistentes. Parábase 
a escoitar os refachos de vento que se coaban por entre as pedras 
das paredes para tentar descifrar o que dicían, pois desconfiaba 
que estivesen a murmurar dela. Manuela, a muller da que os 
peritos que fixeran a concentración parcelaria aseguraran que era 
a persoa máis intelixente e sensata de todas cantas trataran na 
contorna, após tantos reveses e desprezos, convertérase nunha 
pobre lunática. Se nun primeiro a trataban de tola polo seu xeito 
de vestir e polos costumes adquiridos alén do mar, agora érao 
porque ningún cerebro humano é quen de aturar semellantes 
arremetidas é saír indemne delas. Xa tanto lle tiña se ía vestida 
como se ía núa, se levaba os zocos postos ou non tiña zocos que 
calzar. Para entreter o seu tempo, apañaba e secaba follas de 
labaza, e con elas confeccionaba enormes pitos que fumaba á 
vista de todo o mundo. Esas e outras particularidades servíanlles 
de entretemento a maiores e a rapaces, que des que conseguiran 
alterarlle o siso, facíanlle as peores barrabasadas: metíanlle a 
cabezalla do carro polo furaco da porta para que non puidese saír 
da casa, baixaban os calzóns e amosábanlle as pirolas, cagábanlle 
enriba da mesa da cociña. O Regachiño, sempre que a tiña ao 
xeito, erguíalle a saia cunha vara de aguillón, e á par que ría a súa 
felonía, ameazábaa con lla chuzar pola natura. Aqueles rapaces, 
mozos e non tan mozos, deprendían uns dos outros. Mesmo había 
apostas por ver cal argallaba a trasnada máis grande.

Para se abstraer da dor que lle ocasionaba tanta felonía, a 
Pelegrina botaba man de xaculatorias. Das aprendidas de nena 
na catequese, das extraídas dos rituais afrocubanos aos que 
tamén era afecta, e das supersticións adheridas á cultura galega. 
Sen dúbida, un estrambótico remexido espiritual de difícil 
catalogación e dubidosa efectividade. Parecíalle á Pelegrina que 
todos os cerimoniais amuletos e deuses do mundo eran pouco 
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esconxuro para semellante mal fado. Aquelas persoas que lle 
tocaran por veciños, e ás que nunca lles faltara ao respecto, 
estaban a ser o seu meirande calvario; máis parecían pérfidos 
diaños que xente de corazón no peito.

A Pelegrina pasou a vida correndo, caendo e tornando a erguer. 
Todo para se resgardar da xente, dos maos espíritos e das pedras 
que tiñan o mal vezo de voar. Se algo bo houbese que afirmar 
das desgrazas, diríase que non son eternas. Pois non demorou 
a muller en partir deste mundo sen deixar débedas con el. Após 
observar con fixeza a porta do seu cuarto, e esta manifestarlle que 
xa non tornaría saír con vida por entre as súas soleiras, pechara os 
ollos por ver se o ditame era certo. E para o seu consolo, deixara 
de sentir os golpes das pedras, a fereza das verbas e a presenza 
das pantasmas que noutrora atormentaran; descansaba en paz. 
A morte, ese inmaterial ente ao que tanto temía, resultara ser 
linimento para a súa magoada alma. Nos setenta e dous anos 
que vagou pola vida, endexamais experimentara acougo ao tal; 
ninguén conseguiría arrigarlle a cota de gozo que experimentou 
no transo final. Onde os diaños se tornaran anxos e as pantasmas 
agarimosos biosbardos. Que obviando a súa avesa labor, 
xuntáranse para lle cantar unha xangal melodía. Partía deste 
mundo con todos os seus tesouros pendurándolle da cinta. Chaves, 
escapularios, caíños de porco bravo, crucifixos, medallas e outros 
abelorios aos que eu non sabería designar, acompañárona na súa 
derradeira viaxe.

 Por ironías da vida, foron os rapaces quen botaron en 
falla á Pelegrina; sentían degoxo por alporizala, e tardáballes 
vela. Polo que non dubidaron en entrarlle á casa,  e subiren as 
esnaquizadas escaleiras que levaban ao seu cuarto. Tiveran que 
acomodar a vista á escuridade do lugar. A muller ficaba en posición 
fetal. O seu rostro reflectía acougo; como se houbese un ceo e ela 
estivese gozando del. O Curro, o máis atrevido deles, zorregoulle 
unha xostregada nas pernas por ver de a espertar. Mais vendo que 
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seguía inerte, e ante a posibilidade de que estivese morta e se lle 
fora aparecer polas noites, animara os outros a fuxir do lugar.

Pese ao paso do tempo, non puiden arredar á Pelegrina do 
meu maxín. Parecíame a protagonista dun conto por inventar. 
Era vela, e acendérseme a chispa da fantasía. Nunca entenderei 
porque lle chamaban tola a unha muller que vestía bonito 
e cantábame tangos á caloriña do lume. E mentres o facía, 
peiteábame os cabelos co agarimoso peite dos seus avelloados e 
trementes dedos. Manuela era un ser excepcional, deses que case 
nunca atopan cabida na sociedade.  

Talvez iso ao que lle chamamos tolemia nada máis sexa unha 
argallada da mente para evadir a realidade cando esta teima en 
esnaquizar soños.
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Xa sei que estás aí, non te preocupes que non me esquezo. Sei 
que soa a tolemia pero aínda que quixera non podo evitar verte 
no teu acubillo de sempre, ollando para min cos ollos acuosos e 
as pálpebras adormecidas polo viño.

Dende a barra obsérvote abraiado pola nitidez da túa face e 
polo vívido dos teus xeitos a pesar dos moitos anos que xa levas 
enterrado.

Ás veces ata podo distinguir nos teus beizos ese sorriso 
cotroso que con retranca semella contar: “Quen cho ía dicir a ti, 
meu fillo. Ti que te pensaches sempre mellor ca min. Ti, gañando 
o pan co líquido infame que estragou a túa infancia e a miña 
vida”.

E non che falta razón porque eu mesmo nunca imaxinei 
terminar ancorado á barra dun bar, xusto o mesmo no que ti te 
deixabas levar polo vicio unha vez o son da serea de Barreras 
entoaba o seu anhelado e feiticeiro cantar.

Nunca foi a miña intención, de feito estudei psicoloxía máis 
por buscar unha saída lonxe de Vigo e dos malos recordos que 
pola vocación en si.

Durante anos neguei as miñas orixes e evitei coller aquel tren 
que me traia de volta á estación de Lepanto, poñendo calquera 
escusa peregrina máis veces das que nunca lle recoñecerei a miña 
nai.

Ti xa morreras. Ti xa desfixeras o fígado ata o colapso día tras 
día diante dunha branca cunca de viño negro, pero despois da túa 
morte necesitei daquel impase que me proporcionaron os anos 
de carreira.

Quedar en Vigo e na humidade das súas rúas era entregarse 
dunha maneira case masoquista a aquel deja vú dos recordos da 
miña infancia e adolescencia. Era repetir na cabeza de maneira 
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inconsciente a imaxe de mamá meténdonos ás présas na cama 
coa crenza de que así estariamos durmidos para cando ti chegaras 
borracho coma unha cuba á casa buscando liorta. Ou observarme 
feito un mozo, fraco coma un can, entrando na taberna que 
agora rexento para cargar contigo case ás costas porque o Celso 
mandara aviso de que pechaba e ti non podías case camiñar.

Agora, mentres lle saco brillo aos vasos e te miro de fite en 
fite penso que foron necesarios e case sandadores aqueles anos 
de intermedio coa cidade na que nacín e na que tanto padecín.

Déronme perspectiva e supoño que a carreira que emprendín 
tamén me aportou algo nese senso porque non en van acabei 
enfocando os meus estudos cara a psicoloxía das adiccións.

Por iso non me importa xa a túa presenza nese acubillo ao 
carón do lume e o alcohol co que pretendes torturarme cada vez 
que morre a tarde. Por iso non reacciono ás miradas retranqueiras 
coas que me queres facer ver que non son mellor ca ti e que os 
dous rematamos entregados a este culto ao viño e ás tascas.

Non entro ao trapo, porque sei a diferenza que hai entre os 
verbos beber e dispensar. De feito o viño nin o probo e teño moi 
claro que o de rematar como dono deste bar foi unha decisión 
empuxada polas circunstancias, que coma sempre, son o motor 
das pegadas que nos marcan a vida.

Para cando regresei a Vigo rematados a carreira, mestrados e 
prácticas alongadas pola escasa vontade de regresar á casa, viña 
xa sen a equipaxe coa que a túa morte me cargou nos últimos 
anos.

Unha vez instalado de novo comecei pouco a pouco un proceso 
de reconciliación coas rúas da miña mocidade. Consistente en 
percorrelas unha a unha, para descubrir que aínda que parecían 
infestadas por unha praga que pechaba a porta dun negocio 
tras outro, a min xa non me semellaban tan sombrizas e laidas. 
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Decateime de que o sol tamén era quen de brillar nesta cidade, 
que os días de choiva non eran tan frecuentes como eu o acordaba 
e constatei con sorpresa que o meu corpo parecía dotado duns 
repentinos folgos á hora de afrontar as costas que antes tanto 
maldicía.

Pero o que máis me sorprendeu foi a capacidade de apreciar 
beleza ao longo da banda de Beiramar, unha zona que eu antes 
desprezaba profundamente. Sempre me pareceu demasiado 
ruidosa, demasiado industrial e demasiado embargada nun 
cheirume a peixe case nos límites do soportable. Porén, agora non 
podía evitar atopar feitizo na mestura do barullo dos traballadores 
do Berbés cos gregarínidos das gaivotas e alá ao lonxe o son das 
metalurxias que a pesar de non soportar a frenética actividade 
de anos atrás seguían tratando de saír a flote, igual que os barcos 
que cada vez menos construían. Ata o cheiro a peixe semellaba 
agora mudado nun doce perfume a mar que bañaba a rúa na que 
antigamente gañabas os cartos que despois fundías nas tabernas.

Foi paseando por esta zona onde me atopei co letreiro de 
traspásase por xubilación que o Celso pegou na porta da tasca. 
E nese proceso de recuperación traumática decidín abrir a porta 
para ver se era quen de superar a proba de lidar coas lembranzas 
que sen dúbida dentro me agardaban.

Foi todo un choque emocional verme de novo alí a pesar de 
que o ambiente era moi distinto a como eu o acordaba. A barra, as 
mesas e ata os almanaques de anos pasados con mulleres escasas 
de roupa seguían a ser os mesmos. O chan continuaba semellando 
a mesma esterqueira de sempre, mesturando papeis con cabichas 
e serraduras, dando a entender que ata alí non chegaran as novas 
da, para os hostaleiros, temida lei anti-tabaco. Pero o que máis 
me sobresaltou foi o silencio reinante en contraste con aquel 
barullo desaforado de anos anteriores, no que enlaces sindicais 
erguían as súas voces por riba das dos demais, tratando de deixar 
claras as súas exaltadas reivindicacións, e os operarios que 
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entraban buscando un pouco da calor que escaseaba no bandullo 
dos xigantes de metal nos que traballaban pedían aos berros un 
viño quente ou un coñac co que devolver a quentura aos ósos.

E non era porque o Celso non contara agora con clientela 
dentro da taberna, de feito case non había un oco libre no que 
acomodarse na barra. Arrastrando as pernas conseguín acobar 
nun canto discreto e así observar a clientela buscando explicación 
para tan insospeitable cambio.

Mirei detidamente as caras daqueles homes alí reunidos 
e atopei sobre todo rostros cansados, miradas preocupadas, 
conversacións apagadas e palabras de desánimo nos diálogos.

Cando escoitei o son da serea que marca o fin da xornada en 
Barreras decateime dun dato que pasara por alto ata aquel intre, e 
é que era moi cedo para que o Celso contara cunha clientela tan 
numerosa. Atopeille entón sentido a frases como “Pouca carga de 
traballo” “ERE definitivo“ ou “Prestación de desemprego” que 
antes coma un vulgar ladrón de conversas tivera a ben escoitar.

Comprendín que aquela xente estaba alí pola forza do costume. 
Quizais buscando consolo ás penas entre os que padecen os 
mesmos pesares ou ao mellor, simplemente, tratando de queimar 
as horas que agora sobraban a esgalla.

Cando aos poucos minutos do toque da serea entraron 
pola porta apenas catro afortunados operarios deses que aínda 
contaban cun bambeante posto de traballo, puiden percibir as 
miradas de envexa e animosidade do resto de clientes da tasca. 
Atrás quedaban xornadas de reivindicacións, folgas desaforadas 
e un compañeirismo e camaradería propios de actos lendarios.

Pero non puiden seguir observando nin sacando conclusións 
na miña cabeza porque entón entraches ti. Atravesaches a porta 
como adoitabas facer e aínda que era evidente que ninguén máis 
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se decatou da túa presencia, sentácheste na túa cadeira habitual 
que como por arte de maxia apareceu ao carón da cheminea.

Saín fuxindo de alí feito un bandallo e vomitei todo o contido 
do estómago en canto dobrei a esquina sentíndome doente de 
estupor e pasmo. O de ver pantasmas era algo totalmente novo 
para min e se algunha vez alguén tivera a ben darme a escoller o 
feito de ver algunha, podo asegurar, pola nai que tanto quero, que 
a túa sería a última que escollería.

Pero era evidente que algo pasou aquela tarde no bar do Celso, 
así que como bo psicólogo decidín volver para probarme a min 
mesmo que todo fora produto da impresión emocional que aquel 
lugar producira no meu ferido e traumatizado pasado.

Acomodeime de novo na barra un chisco antes do son da 
serea á tarde seguinte. De novo os xestos de desgusto volveron 
a aparecer na cara dos clientes da taberna en canto entraron os 
traballadores ao fin da quenda e comprobei como ti viñas detrás 
deles exactamente igual que o día anterior.

Esta vez aguantei máis antes de saír correndo a baleirar o 
bandullo na mesma esquina de onte. Esta vez puiden observar 
que ti tamén foras quen de decatarte da miña presencia e que a túa 
vista permanecía cravada en min dende que entraches, coma se 
non te sorprendera que eu estivera alí. De feito daba a impresión, 
pola seguridade que deixabas entrever na mirada, que era lóxico 
e ata normal que eu agardara a que ti entrases pola porta.

Non me quedou máis remedio que volver á tarde seguinte e 
comprobar que non perdera a cabeza e que ti eras real, ou todo 
o real que a pantasma dun pai pode ser. E como non, volviches 
entrar, cunha mirada que daba por seguro que me ías a atopar 
acobadado na barra e entregácheste a un fantasmal viño coa 
mesma seguridade coa que o adoitabas facer en vida. Eu estaba 
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tan absorto na túa espectral contemplación que peguei un chimpo 
cando de detrás da barra oín o meu nome seguido da frase:

- Agora xa sei que agardaba por ti.

O Celso, ao que eu non me dirixira ata entón, asegurándome 
a min mesmo que non había de recoñecer en min a aquel rapaz 
lagañoso que cargaba co seu pai cada vez que a borracheira lle 
torcía os pasos, falábame como se el tamén fora capaz de verte 
ao carón da cheminea.

- Levo anos preguntándome que fai este carallo aquí cada 
tarde e agora sei que está esperando que o leves para casa coma 
sempre.

Volvín o corpo cara a el como se levara lume de carozo e 
atopeime coa súa face despreocupada, ata case divertida coa 
situación, e pronunciou as palabras que me mudaron para sempre 
o curso da vida:

- Non escapes del. Teno vixiado. Sempre foi un mal becho o 
teu pai.

E por iso estou eu agora aquí. Por iso acabei collendo este 
traspaso que o Celso anunciaba. Por iso agardo a túa presencia 
cada tarde despois do cantar da serea de Barreras. Non te ilusiones, 
non me poñas ese sorriso bébedo na cara, non é polo que ti 
pensas. Fágoo polo que dixo o Celso. Por vixiarte, por manterte a 
raia. Douche este espazo na taberna dos teu amores para non ter 
que levarte comigo para a casa. Alí non te quero aínda que sexa o 
que ti andas a buscar. Na casa está mamá e ela si que ten gañado 
e merecido librarse de ti. Mentres tanto trato de sobrevivir. Non 
é que me vaia de fábula, a xente xa non gasta tantos cartos nas 
tascas cando o sustento da familia é tan minguado coma unha 
insuficiente prestación de desemprego, pero a min abóndame, 
que é moito máis do que a maioría dos meus clientes poden dicir. 
Ademais pódoche xurar que os coñecementos de psicoloxía 
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son moito máis útiles aquí no medio desta fauna de homes 
desesperanzados, desesperados e decepcionados co panorama 
actual ca en calquera outro lugar. Así que, sen buscalo, dende 
detrás desta barra estou a labrar día tras día unha nutrida carreira 
como experimentado psicólogo clínico.

Non sei se algún día chegarei a vivir da profesión que estudei. 
Non sei se algún día Barreras recuperará o fulgor de anos pasados. 
E non sei se Vigo chegará a repoñerse desta lamacenta crise de 
merda na que está sumida, pero si sei de seguro que ti e a túa 
cunca de viño negro desapareceredes un bo día, cando te decates 
de que este rapaz fraco coma un can xa nunca volverá a cargarte 
ás costas.





Poesía





1º premio de poesía da 1ª categoría

A NATUREZA

Diego Fungueiriño Pouso (Poser)
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Sei dunha dona

que prende o ceo

cando está leda

e que molla o chan

cando ten pena.

Sei dunha dona

que peneira no campo

cando esperta branco,

e que pinta de cores

cando pon o seu manto.

Sei dunha dona

que ten catro panos  

que muda no tempo:

un marrón de follas,

un branco xeado,

un verde florido

e un amarelo dourado.

Sei dunha dona

que das súas mans

danos o pan,
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o seu corazón

é a nosa razón.

Sei dunha dona

que está cansa

cando se levanta,

ímola axudar

porque é perfecta;

a Natureza.



2º premio de poesía da 1ª categoría

SOÑOS

Mariña Souto Pazó (Océano)





SOÑOS    93

I

Caín polo baleiro case sen darme conta,

un baleiro escuro e denso.

Saquei as ás das costas e botei a voar.

Cando cheguei só vin un enorme carballo,

deiteime ó seu carón

e quedei durmida,

escoitando a súa historia e a súa respiración.

Era como unha sopa,

unha sopa composta por sabedoría,

protección, agarimo, benestar e calma.

Si, sobre todo calma.

II

Como a néboa no ceo

as ras na auga

Como as farolas na escuridade

as ilusións na mente
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Como os chichos nas cabezas

as pólas nas árbores

Como tellados nas casas

nubes sobre a terra

Como as fervenzas nos ríos

os momentos nos que estou contigo.



3º premio de poesía da 1ª categoría

PARA SEMPRE

Cristina María Redondo Contreras (A lúa)
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Todo comeza cunha simple broma…

Ninguén lle da importancia

ata que a situación avanza.

Sentada nun cubículo do baño da miña escola,

sentindo como a fría soidade fai acto de presenza no meu 

sistema.

Non podo conter

esas ganas de fuxir do que a día de hoxe

é a miña gran temida perdición.

Ninguén o sabe,

ninguén me apoia.

Non podo culpar a ninguén que non sexa eu mesma.

Pola miña culpa deixáronme de lado,

pola miña culpa comezaron as burlas,

insultos,

empurróns,

ata chegar aos golpes.

Isto sucédeme por débil,

por non plantarlle cara á xente,
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por ser sensible e ser un libro aberto

deixándolles así a todos as claves para ferirme a dádiva de quen 

as queira ler.

Vou en decadencia

e iso é algo innegable.

Oculto todos os golpes para non preocupar aos meus seres 

queridos.

Fago coma se non pasara nada,

sorríndolles.

O que eles non saben

é que cando chego á miña habitación non podo evitar 

derrubarme,

lamentando a miña gran falta de valor e decisión

para poder plantarlle cara a todo aquilo que me fai infeliz,

que me fai sentir presa da miña propia prisión.

O que máis desexo agora mesmo

é poder contar esta historia nun futuro sen que me afecte,

porque todo este pesadelo xa ten rematado,

para sempre.



ULE A FOGAR

Iria Sánchez del Río (Pia Hart)

1º premio de poesía da 2ª categoría
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Ule a campo,

a fieita, a xesta, a chorima.

O olor do sol caendo.

Ule a ese verán que non quere rematar,

Ule aos muíños que viran observando a foliada ao lonxe.

O olor dos meus ollos que se perden na bocanoite.

O olor do chorón da eira.

Ule a améndoas, a azucre, a lambetadas varias.

Ule a ar cheo de vida e a ambiente trouleiro.

Ule a todas esas fiestras que resisten á friaxe que xa quere 

entrar,

fiestras que non queren pechar.

Ule ás maceiras das hortas, ao campo da festa.

Ule a mocidade,

a almas que hoxe só queren bailar.
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Ule a agarimo, ás cantigas da xente.

Ule a ese ouveo dos cans do Crego que non remite.

Ule a Noa, a Roi, a Breixo, a Uxía, a Antón.

Ule a esta noite dun verán que case remata.

Ule ao meu alento sobre estas letras.

Ule a fogar.



2º premio de poesía da 2ª categoría

RESILIENCIA

Nee Barros Fernández (Puck)
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Fai un tempo que temos a tristeza pechada,

as bágoas encarceradas

e a soidade en proceso de busca e captura.

Condenamos o medo,

a desconformidade

e os procesos de enfado con nós mesmas.

Onde pretendemos chegar?

Os sorrisos volvéronse máscaras tras as que se agochan 

clandestinas miradas en busca de axuda e,

coma sempre,

prohibir unha cousa tan só fai que estea en alza.

Os berros non son menos por darse en silencio,

os prantos seguen a selo por moi a escuras que aparezan e

o pesadume está aí por moito que o relevemos por privado,

como iamos mostrar iso publicamente?

Non vaia ser que pensen que somos menos ca o resto,

ou o que é peor:

unhas vítimas.



106    XVII CERTAME LITERARIO

A tristeza non é algo do que teñamos que avergoñarnos,

porque ela é unha das cuestións que nos fan humanos

e que hai de vergoña en selo?

Eu, dende logo, non me avergoño das bágoas que abrollaron dos 

meus ollos,

porque sen elas hoxe

non sería quen son.



3º premio de poesía da 2ª categoría

SOÑOS

Samuel da Silva Rodríguez (O vagalume)
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Xa chegou a primavera

xa se sente a calor

nesas facianas das fiestras

nas que antes vía dor.

Sinto cantos de esperanza

sinto chuvia de desexos

daqueles que na distancia

anhelo pero non vexo.

Quero ser aquela ave

que voa sen dubidar

ou aquela balea

que suca o ancho mar.

Comigo están os que soñan,

eles son vento e eu son mar.

O mar e o vento bailan

ao mesmo son e compás.





1º premio de poesía da 3ª categoría

TRAEN OS AMARRES CLANDESTINOS DOS 
QUE SAÍRON SEN TEMPO

Xurxo Alonso García (Arnoldo Bufalino)





TRAEN OS AMARRES CLANDESTINOS DOS QUE SAÍRON SEN TEMPO    113

Veñen dos lugares entregados á miseria modelada nos baldíos da 

brétema,

onde restos estancos de luz marcaban formas humanas.

Reavivados pola sombra dun fume que desempoa o principiar da 

alba,

son viaxeiros cos ollos que andan a nivelar a penumbra

curvada no lume, bosquexando os atributos da noite.

Aparecen polos terreos de marisma coa luz espigonaria e rebelde 

dos peiraos,

desprendidos dos meridianos rasantes que orlan a terra

e se impulsan como os pequenos navíos disimulados

baixo a polvoriña que constrúe a lenda dos desaparecidos.

Penétralles o aire ondulado que se abandona polos esteiros

na indómita substancia da invernía, esa polpa mestiza de coraxe 

luída e acre

inculcada aos homes como un talismán que pode salvalos.

Chegaron captados polo misterio dun soño, entregados ao instinto

que irrompe na vontade e sábense escollidos polo tesón 

implacable
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que precisa a práctica dun oficio que detesta os documentos.

Coas mans feridas na espera, baten as portas do tempo,

as que liberan o camiño exclusivo de andar sobre a luz,

as que abren as rutas abrigadas da emoción que turba cando 

cruzan regatos de silencio

ou volven dos horizontes que deixaron vibrando cos ósos 

encriptados na terra,

sombreando unha época que tomou forma para asentar os estratos

onde vive o esquezo.

Son hóspedes desta escuridade que os capturou sen filiación,

desta furia confusa que os guinda polo anverso ignoto dos días

endurecéndolle a luz líquida do corpo,

para que vaian afacéndose ás distancias apalpadas

a través da néboa que atasca a luz da certeza;

quédalles por explorar a tumefacta raíz do tempo

que os atravesa como un aceiro transparente e delicado

para filtrar a sombra que deita o imperio da razón,

pulsando no interior das montañas a fórmula oculta dos 

embrutecidos ventos.
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Por corredoiras inaccesibles onde a mirada perde consistencia

e a luz rexistra a sinxeleza do aire nos graveiros,

arrastran o signo terroso dun esplendor enmudecido en lentas 

fermentacións

abertas ao deambularen de augas advertidas de transparencia,

por horizontes desbordados de tempo que vincularon as fronteiras

rendidas nos destinos do salitre,

nas obrigas maculantes do esquecemento, que todo o afasta.

Nos atrios onde len en alta voz a lista dos que se bautizaron

nestes eidos de vento cancelado escóitase a visita do tempo

a rentes da terra escalonada en chanzos de misterio,

ocupada no mutismo incontestable dos sartegos que foron 

deixando atrás

os que debuxan a profundísima liña do que foi destruído,

o tránsito infatigable dos desaloxos buscando a punzante 

claridade onde o drama

escribe a derradeira palabra no caderno da voz do tempo.





2º premio de poesía da 3ª categoría

SETEMBRO

Raquel Fernández Fernández (Marimanta)
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Setembro achégase,

escoito as súas pegadas na grava,

camiña manso,

paseniño,

movendo as follas ao seu paso

cun vento maino e morno.

Setembro afoga

as abafantes ringleiras

dunha calor devanceira

e carga un silencio apracible,

un cheiro a leña acendida nas cociñas,

a rutina dunha vida repousada.

Setembro trae

o devagar ás miñas costas,

canas, engurras,

unha torta con velas prendidas,

a cobiza de apagalas

co desexo de facerme vella

no regazo do acougo

deste outono que comeza.





3º premio de poesía da 3ª categoría

AO RAIAR O DÍA

Manuel Xiráldez Leal (Vitoria Santos)
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A Clara, María e meus pais.

“(...)Vois sur ton chemin

gamins oubliés égarés.

Donne leur la main

pour les mener

vers d’autres lendemains (...)”

Les Choristes
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I -Peregrinatio

Boteime ao camiño

na procura da viaxe iniciática

-fontes, carreiros, lama-

agardaba a transcategorización canónica

canda os monstros vencidos

-guerras-

que me encumiaran

nas memorias do universo

coma un heroe calquera.

II-Que ves?

No interior do bosque enredo

coa paranoia -vexo vexo-

agardo o berro, pasos, o ataque

dun inimigo fiel ao curso

que me obsequie

coa suor -countouring do meu músculo-

e ofrendas amputadas.
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Ritual: Sensitivo

Afogo a cabeza no río

                             teño

a cara comprimida nun peso emerxente

o ollo rexedor

dun sistema-locomotor-pescozo

desexoso por manter a compostura

o corpo na cabeza

e unha corrente pulmonar egresiva

da que me medra o xemer

un xemer que poliniza calquera outra dimensión.

III-My way.

Calquera outra  dimensión.

Piso e                             avanzo.

IV- A casa do terror.

Vin a cachoupa nacente

 dentre un marco vexetal

raíces e ósos habitados por formigas e outros bechos comúns

condutores do meu paso descabezado

cara a aquela estancia desprezable

trazo do tópico;

embaixada recreativa.
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V- Perdón.

Naquela cociña de ferro

non atopei máis que un mandil e unha fotografía

dos vellos anos da señora en Cuba

ó abrazo da lareira

nun imaxinario familiar

concluín a coita que me murmuraran

voces osixenadas no desterro.

Ritual: Purificación

Convección -son-

estas brasas que gasean sangue ao ceo

encamíñanme á chance dos elixidos

no frío

        bautismo

                     da condensación.

VI- O regreso do heroe.

- (Oh) meu Deus!

                  Adoro

                        chegar á casa!

                               (Oh) Meu Amo, Deus meu

                                                    apenas  arribei

                                                                 guieiro  -todopoderoso-
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      L´enfant terrible non se erguerá,

                                                    morrerás mal fado

                                                                              ao raiar o día

“(...) Mañana cuando salga el sol

 serán cien mil un pasos en mis pies(...)”

Agorazein, 100k pasos
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