
XÉNERO IMPERFECTO

O crebacabezas

A primeira pancada foi coa man aberta. Elevou o brazo até o cénit. Mantívoo durante

décimas de segundo en suspensión, coma o voitre cando plana no ar, e abaixouno

veloz e secamente até o rostro dela. A man estampouse, quedou case que chantada nos

fociños de Lela, e a forza do brazo varudo fíxoa caer sobre o sofá. Axiña dos labios,

ou dos dentes, da boca en xeral,  proviña un rego de sangue que ía rebordando en

forma de pingueiras polo tapizado. Pero ela, en todo ese tempo, non emitiu ningún

son  de  medo,  de  auxilio,  de  angustia,  de  rabia...  Non  quería  que  os  nenos,  que

xogaban no outro lado da casa, puidesen decatarse do drama. A Xacobe, consciente,

ou  inconscientemente,  nese  intre  xa  se  convertera  en  animal  irracional,  aquela

resistencia  sonora da súa muller  irritouno,  para el  supuña unha provocación á súa

virilidade, ao feito de ser home, á súa especie, en fin... Xacobe colleuna entón pola

blusa,  á  altura  dos  peitos,  agarrouna  fortemente  cara  a  el,  e  naquela  manobra  de

aconchego, entre tanto, elevaba de novo o brazo, e desta vez, coa man pechada, coma

cando de neno colles o tesouro máis grande do mundo e apértalo con toda a túa alma,

guindoulle unha puñada que non lla darías con máis ganas ao peor dos teus fantasmas.

Xacobe agora respirou.  Lela  berraba un berro,  gritaba un grito,  profundo, intenso,

agudo...  Na escala musical  o dó era a dor, o re o repudio, o mi a miseria,  o fa a

fatalidade, o sol o solpor, o la a ladaíña, o si o sinal, e de novo o dó, e de novo volta a

empezar. A pequena Lara estremeceuse coma papel de aluminio. No seu estómago

comezaba un interminable desfile de formigas, unha, dúas, tres, cen, mil..., saíndolle

do embigo até completar todo o formigueiro, e cada formiga daquelas era un espanto,

e a raíña desa sociedade de insectos era o horror dunha cativa de seis anos. A pequena

Lara mirou para o Andresiño, e o Andresiño mirou para a irmá, e o Andresiño só era

ollos  cuns  enormes  signos de interrogación  e  admiración.  A pequena Lara  tragou

entón cuspe, amargo, acedo, de bile, un cuspe que lle baixaba pola gorxa, polo ventre,

polas entrañas, e sentía como unha viscosa lava lle deixaba un ronsel ardente dentro

dela, pero seguiu unindo as pezas do crebacabezas, e o Andresiño, vendo a suposta

indiferenza da irmá ante o prolongado aturuxo da nai, seguiu baixando os coches pola

rampla  do  garaxe.  Pero  a  Lariña  xa  case  non  vía  as  pezas,  estas  cobraban  outra
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dimensión,  de  socato  as  pezas  distorsionábanse,  víanse  dobres,  triplas,  segundo o

maior ou menor caudal de bágoas da pequena. Ela, en cambio, concentrouse con todas

as súas forzas no crebacabezas e coas dúas lampadiñas brillantes corréndolle polas

meixelas seguiu armándoo con verdadeiro tesón e paciencia. Pronto viu as figuras de

Cachelo e Pataca, a parella protagonista da serie de debuxos animados de Hortolandia.

Viñan os dous da man, vestidos de noivos, cun sorriso de orella a orella. Cachelo de

pel morena, mesmo esturrenta; Pataca de pel branca, mesmo lavada. E viñan porque

aparecían  ante  Lara  de  fronte,  dentro  dun  carreiro  xa  percorrido,  e  alá  atrás  no

principio do carreiro quedaban os demais habitantes de Hortolandia, todos co brazo

alzado até o cénit, todos coa man aberta, mais estes non daban pancadas, labazadas,

golpes, estes lanzábanlles adeuses e parabéns, moitos sostiñan entre os dedos panos de

man,  luminosos,  refulxentes,  albos  coma a mañá,  que ondeaban ao ar en sinal  de

despedida breve, dun ata logo que axiña se convertería nun benvidos. E alá no fondo,

no principio do carreiro, que ía subindo ata o coto dunha cuíña, estaban don Ervello e

dona Faba, que vivían nunha casula feita de granito porriñés; dona Cebola e seu fillo

Ceboliño, os máis latriqueiros da vila; o señor Feixón, dono do muíño de auga; tío

Cenorio,  solteirón  empedernido,  sempre  a  lle  facer  as  beiras  a  todas  as  mozas

casadeiras; a señora Remolacha, a anciá do lugar, contadora de vellos contos ao lume

dunha lareira; Leituguiña, rapaza bonita, flor florida do xardín; Grelo, pretendente de

Leituguiña, faille galanos todos os domingos no paseo matinal á beira do río; dona

Verza, nai da picariña, vixilante constante da parella de adolescentes; e moita máis

xente que no crebacabezas non se ve por falta de espazo, albíscaselles as cabezas por

detrás, as mans ergueitas, pero Lara xa non os recoñece. Lara, fita entón os noivos,

sorrilles pola felicidade que amosan, e pensa que estes nunca pelexaron, estes nunca

rifan, quérense, van decote da man, bícanse a cada paso, xamais viu a Cachelo tirarlle

do pelo a Pataca, ela si que viu unha vez a papá tirarlle do pelo a mamá, lembra esa

imaxe, un pesadelo en forma de martelo que martela a zafra sen cesar; de noite, tras a

porta entreaberta,  no medio da escuridade,  érguese da cama para ir  ao baño, e alí

estaban, o pai arrastrando polos pelos a nai ao longo do corredor, nin un chío, nin pío,

nin  da  nai  nin  dela,  só  o  pai  rexoubándolle  á  orella  palabras  que  ela  aínda  non

comprende pero que sabe que son feas. E o papá xa non é o papá de onte, de antonte,

agora o papá, dende este mesmo momento, pasou a ser o ogro dos contos, e cando á

noite seguinte o pai lle vai ler un daqueles contos para que quede durmida, ela só

pensa no acontecido a noite pasada, agóchase debaixo das sabas, e por un buraquiño
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espreita os labios do seu contador de contos, e Lara xa non lle le no movemento da

boca as palabras que todas as noites repite automaticamente, de memoria, coma un

disco raiado, sobre carrapuchiña vermella ou a bela dormente, érase unha vez..., non,

agora  ela  lelle  nos  labios  as  mesmas  palabras  empregadas  contra  a  súa  nai  no

silencioso e escuro corredor, e sente medo, medo do seu propio pai, e afúndese aínda

máis encol do colchón, e arestora xa non quere que seu pai lle lea máis, finxe quedar

durmida,  baixa  as  pálpebras,  e  o  pai  búscaa  naquel  redullo  de  sabas,  mantas  e

cobertores para lle dar un bico, e o seu bico sabe a xeo, tan frío que a fai tremer, tan

frío que a paraliza durante segundos, ata que o pai lle deu as boas noites e pecha a

porta do cuarto con toda a suavidade do mundo para non espertala dos seus doces

soños.

Mazarelos

Na  nora  do  parque  de  atraccións  os  caixóns  sucédense  continuamente.  Lara  e

Andresiño, sentados nos asentos de cor azul, hai un cacho que pasaron diante dos seus

pais e dentro doutro cacho volverán pasar por eles e así de forma sucesiva ata que o

aparello deixe de funcionar. A vida ás veces é coma unha nora en que situacións xa

vividas,  felices  e  infelices,  volven  agromar  coma  sementes,  nun  círculo  vicioso,

labiríntico, do cal semella que nunca atopas a chave de saída. Xacobe agarrou a Lela

dos pelos, e o cabelo xa non era cabelo, os pelos eran redes de mariñeiros que subían

do fondo do mar coa forza das mans, e o barco seguía o seu rumbo, e Lela tamén,

arrastrada polo chan levaba consigo a alfombra,  a mesiña,  a figura dos noivos de

Sargadelos, esta caía con estrépito e esnaquizábase en mil anacos, e Lela, coa faciana

rente ao piso, mirou para aquela parelliña que simbolizaba dalgunha maneira un amor

xa roto, rachado a navalla, e pensou naqueles primeiros días de outubro, soleados e

fríos na Compostela  dos estudantes.  Lembrou aquela mañá na praza de Mazarelos

cando  o  viu  por  primeira  vez  sentado  na  terraza  cun  café  e  cun  xornal  como

acompañantes  inertes.  Arroupábase  convenientemente  coas  lapelas  do  abrigo

levantadas, o colo metido entre os ombros, a caloriña non chegaba a ser morna de

todo pola presenza dos pradairos que lle facían un efecto sol–sombra cinematográfico,

tiña as pernas cruzadas e unha delas, a que montaba sobre a outra, movíaa coma un

péndulo,  tac-tac-tac, naquela placidez que o circundaba, interesado como parecía na

contraportada  do  diario,  o  movemento  metódico  da  perna  delataba  un  incipiente
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desacougo, unha certa urxencia nas accións, unha sensación de estar a pasar as follas

pero asemade andar ao asexo do seu derredor, pero o que máis lle destacaba era sen

dúbida o seu sombreiro de aba estreita, negro facéndolle xogo cos ollos, dáballe un

aspecto de búfalo bill, non, o seu bigote e perilla non alcanzaban a longura do roxo

cowboy, máis ben de actor de serie negra americano, unha especie de scarface, si, iso,

un tipo de tipo gánster, aínda que sen marcas, sinais ou cicatrices na cara, ou de tipo

espía, se cadra demasiado rechamante para pasar desapercibido, ou de axente secreto,

como moito un cero cero sete de andar pola casa, Lela naquel intre non lle sabería

facer a disección con bo ollo clínico, ningunha destas calidades se lle axustaban ao

seu perfil de maneira exacta, pero a Lela, aquel tipo, fora búfalo bill, scarface ou cero

cero sete,  ¡que máis  dá!,  aquel  tipo lle  gustou.  Tratábase de Xacobe Fungueiriño,

díxolle  unha  súa  compañeira  coñecedora  da  fauna  masculina  estudantil.  Cursaba

cuarto de biolóxicas e era oriúndo de terras lamenses, fillo de gandeiros, posuidores

estes dunha herdanza considerable e de numerosas reses, tiña sona na comarca de ser

moi habelencioso na marca de poldros e garañóns, de feito, cando a rapa de bestas en

Sabucedo, el encargábase persoalmente dos cabalos máis teimudos e salvaxes para a

súa  doma.  Xacobe  era  un  home  alto  de  complexión  forte,  un  mangallón,  vaia,

constitución bastante común nos mozos do interior pontevedrés, debido a unha estraña

mestura, a unha cocción singular que se produce entre os aires da serra do Suído e os

alimentos que ofrece a madre terra, e que repercute na nacenza de fillos longueiróns.

A  amiga  de  Lela  referiulle  tamén  que  o  feito  de  levar  decotío  sombreiro  facíao

popular entre a xente, e que o portaba con tal gallardía e distinción, que xa se dicía

por  entón  que  tres  eran  tres  os  sombreiros  máis  representativos  da  universidade

compostelá, o do bloqueiro Beiras, o do resentido Reixa e o do rapador Fungueiriño.

Tempo despois Lela habería de comprender que o que parecía un personaxe senlleiro,

un becho distinto a todos os demais, cunha suposta auréola de heroe, superhome ou

semideus,  non era máis  ca unha mera ficción provocada por un complemento  tan

común como foi  a principios  do vinte  esta peza de vestiario,  adobiado coa figura

lanzal  que  Xacobe posuía,  e  arrequentado  por  riba  co  imaxinario  popular,  ao  ser

xinete  de curros.  Pasado certo tempo,  Lela  decataríase  que  a  hipotética  imaxe  de

presunción, fachenda ou vaidade, o repoludo gaiteiro que se supuña que era Xacobe,

quedaba ao resío cando descubría a cabeza, deixaba o seu tesouro encol da mesa e

pasaba  a  ser  un  máis  entre  eles,  outro  estudante  máis  coas  súas  teimas,  os  seus

dilemas, as súas inseguridades, os seus aprobados e suspensos. Xa ninguén reparaba
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nel, só Lela que, convertida en  dalila, cortadas as guedellas, devoraba a  sansón coa

mirada  e  pasaban as  horas  mortas  falando,  rindo e  coñecéndose,  coas  xemas  dos

índices moi pretiñas, á maneira das pinturas da capela sixtina, e con setas nas olladas

que apuntaban ao mesmiño centro da meniña.  Pero,  naquel  instante,  Lela  deixaba

tamén  correr  a  imaxinación  e  coñecidas  agora,  grazas  á  súa  delatora,  todas  estas

confidencias, vía en Xacobe unha especie de aventureiro, mais non un buscador de

corazóns  femininos  para  engaiolar,  servirse  deles  zugándolle  as  aurículas  e  os

ventrículos, e resecos xa coma uvas pasas tiralos ao primeiro colector de lixo; ela vía

nel un explorador de terras virxes, de lugares inhóspitos, de recantos ignorados, un

doutor livingstone internándose co shalakov pola África negra e descubrindo a negra

África,  rubindo  coma  unha  píntega  a  pirámide  de  Keops,  abríndose  camiño  co

machete entre a vizosa vexetación até atopar os cadoiros do Vitoria, dexergando con

anteollos escrutadores as praderías salvaxes do Serengueti. Lela acababa de ver aquel

rapaz, nin tan sequera o coñecía, e xa elucubraba viaxes fantásticas cun indiana jones

anónimo, e ela, Lela, pechaba os ollos paseniñamente, coma un pano de teatro que

descende con suavidade para que os espectadores inspiren a derradeira bocalada da

representación,  alongaba os seus labios en ademán pracenteiro,  rexoubaba palabras

inaudibles,  e  xa  se  vía  de  ava  gardner  facendo  outro  mogambo,  de  meryl  streep

escribindo as súas memorias africanas ou de maureen o’sullivan voando agarrada do

seu tarzán de liana en liana, tal trapecistas nun triplo salto mortal sen rede debaixo.

O ovo de paspallás

Lela era unha bolboreta, nin máis nin menos, sempre á busca do alimento necesario

para existir,  cada flor unha experiencia,  cada pole unha vida. Comezaba ese ano a

carreira de arte na facultade de historia, ilusionada, feliz, viva coma un manancial de

auga  imperecedoira,  Compostela  representaba  a  estación  termini da  súa  primeira

xuventude. Quería absorber a cidade, chuchala coma bolboreta que era, percorrela de

arriba  a  abaixo,  estudala  a  través  dos  libros  porque  xa  só  Compostela  podía  ser

perfectamente unha materia de arte para tratar durante un curso na aula. Pero Lela era

aínda máis.  Lela  era olfacto,  intuición,  coas antenas  escudriñaba todo, o vivo e o

morto, o movible e o inamovible, o tanxible e o intanxible, succionaba cada respiro,

cada hálito, cada airexa que aparecera dentro do seu campo de radar e nese caixón de

xastre  ocupaba  tamén  un  lugar  moi  especial  o  xénero  masculino.  A  bolboreta  é
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galdrumeira dabondo, éo tanto que en ocasións non atende a máis razóns, flor que ve

flor na que se pousa. Percorre o Preguntoiro, contempla a Acibechería, descansa na

Parra, pasea pola Algalia, descobre Pinario, estuda na Troia... E non se dá conta da

súa  manifesta  vulnerabilidade,  calquera  momento  que  experimente  de  éxtase

convértese nunha oportunidade para o trueiro, non se decata de que o tacto alleo é un

inimigo  para  a  súa  corporeidade,  a  cal  quedará  impregnada  na  outra  pel  e  ela

esmorecerá  devagar.  A  bolboreta  é  moi  lambeteira  e  quedou  seducida  da  beleza

marela daquela margarida en Mazarelos. Pero Lela non o volvería ver ata unha noite

de  tuna compostelá  con música  de poalla,  percusión  de chuvia  e  instrumentos  de

vento con trebóns, cando Lela e as súas amigas abeirábanse no Galo d’Ouro nunha

desas xornadas de marcha con moita humidade no ambiente e mais na gorxa. O grupo

baixou as  escaleiras  e unha bafarada  de fume e ar  quente temperáballes  o rostro.

Pedían catro cervexas na barra e alí mesmo, ao seu carón, atopábase Xacobe coa súa

cuadrilla  a  beberen  submarinos.  O xogo consistía  en  engulir  tequilas  cun ovo de

paspallás dentro do líquido e debían facelo nun só grolo, aquel que non era quen tiña

que pagar a rolda. O achegamento de Xacobe e Lela non se produciu nin moito menos

de xeito convencional dentro do que son as artes de busca e captura da presa. El nin

tan sequera a coñecía, ¿ou si? Xacobe, se cadra, cando o de Mazarelos, xa a fitara

nalgún daqueles movementos que facía de control do seu arredor. Lela cando o viu

sentiu o corazón bater con máis intensidade, e unha interminable sucesión de formigas

en fila  india  dar  polos  seus  intestinos,  groso e  delgado,  un paseo baixo a  chuvia

asemade  inquedo  e  gustoso,  e  notou,  en  definitiva,  que  aquel  rapaz  algún  leve

trastorno  afectivo  lle  causaba.  Xacobe,  arestora,  estaba  ás  súas,  nese  momento

empezaba  a  non  ter  control  de  ninguén  nin  de  si  mesmo,  comezaba  coa  visión

flutuante que marca o nivel etílico, ría ás gargalladas e ademais tocáballe a quenda a

el, concentrouse, levantou con rapidez o vidro e chimpouno dentro da boca, pero case

que,  ao instante,  o  oviño de  paspallás  saía  fóra coma un proxectil  e  estampábase

xustamente,  ás veces o destino ten recunchos tan absurdos coma este, nun ollo da

moza  namorada.  Non  houbera  intercambio  de  olladas,  acenos  de  complicidade,

sorrisos  agochados  tras  as  botellas;  tampouco  se  decatara  o  barman,  verdadeiro

periscopio dunha taberna, da posible conexión amorosa entre mozo e moza; o que

houbo foi finalmente un episodio cómico,  que andando o tempo adquirirá matices

tráxicos, cun ollo morado de Lela, as desculpas pertinentes de Xacobe, a invitación

deste a unha nova cervexa porque a outra rodara pola barra e vertera o contido ás
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refoladas salpicando os alí presentes e, sobre todo, houbo a primeira intimación entre

Lela e Xacobe; ela faloulle dos segredos que gardaba o Pórtico da Gloria, el faloulle

da marabillosa cola  de cabalo que formaba o abanqueiro do Toxa, ela faloulle  da

atmosfera máxica de Delicatessen, el faloulle da profundidade do miradoiro do Ézaro,

ela  faloulle  da viveza,  colorido,  romaxe auténtica que tiña o muíño da  Galette,  el

faloulle do voo do corvo mariño e a caída en picado cara ao peixe... No Galo d’Ouro

soaba  summer  time,  fóra  era  inverno,  dentro  Louis  Armstrong  e  Ella  Fitzgerald,

Xacobe Fungueiriño vestido de preto e Lela Corvaceiras cun ollo ennegrecido, facían

do ballón, do frío, da xeada, un estío artificioso, de decorados, de cartón–pedra, pero

que, naquel momento, semellaba un realísimo paseo baixo o sol pola praia solitaria de

Carnota co hórreo como testemuña muda do nacemento dun novo amor.

A escalinata de Odessa

Xacobe berroulle puta. Tamén puta noxenta. Tamén mala nai. Espetáballe que non

puidera  aleitar  a  Andresiño.  Lela  tirada  no  chan.  Tirada  coma  o  que  Xacobe  lle

chamaba. Máis tirada ca unha cabicha. Guindada con desprezo a algures. Pisada aínda

por riba. Os estertores do fume esmagados sen piedade pola sola do zapato. A cabicha

morría  e  Lela  sentíase  así,  unha  simple  inmundicia.  Pensou  entón  en  Lara  e

Andresiño,  e  un  novo  pulo  parecía  xurdir  do  seu  corpo.  Intentou  incorporarse.

Agarrou do pé de Xacobe e pretendeu rubir reptilmente pola súa perna. Pero para

Xacobe dominar a Lela non tiña atranco ningún. El que abatía cabalos salvaxes con

verdadeira mestría, apreixaba os seus pescozos, termábase das súas crinas, semellaba

esganalos coa forza dos seus bíceps, dos seus tríceps, tombábaos finalmente ante o

pasmo  do  público,  coller  a  Lela,  e  aqueles  pequenos  folgos  que  tivera  a  muller

chantalos de novo no chan, non representaba nada, absolutamente nada para el. Lela

era unha xoaniña pousada na palma da súa man. Lela era unha avelaíña á procura

dunha lámpada acesa, que daba voltas e reviravoltas ás toas, tola por fuxir daquel

manicomio. Ela debía cambiar a estratexia axiña. Cada vez vía máis en perigo a súa

vida. Cada vez Xacobe estaba máis fóra de si. As veas inchadas coma se un pequeno

fol  lles  insuflara  aire  dabondo  para  rebentaren,  os  ollos  saídos  das  súas  concas,

notábaselle o sangue ferver a cachón. Lela quixo gritar, pedir auxilio, que alguén lle

valese. Agora xa non importaba que os nenos se deran conta do que sucedía, agora a

súa  propia  vida  comezaba  a  aproximarse  á  beira  dun  cavorco,  fundo,  profundo,
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vougo... Pero Xacobe con dilixencia xa lle tapaba a boca coa man, e a man era coma

unha fita que se ía desenvurullando pouco a pouco e que lle rodeaba os fociños para

llos cerrar hermeticamente. Lela case que non podía nin respirar. O aire buscaba mil e

unha argucias para saír entre os dedos do seu opresor. A saída do aire parecía ela

mesma que cobraba vida propia e emitía un son arfante, abafante... Lela atopábase

coma o seu propio aire,  sufocante,  sen saída,  pretendeu coa man asir  algo,  coller

algunha  cousa  que  lle  servise  de  arma  útil  ante  a  súa  inferioridade,  apalpou

desesperada  polo  piso,  coma  o  bastonciño  do cego  que  tentea  cada  parede,  cada

baldosa, cada fenda, cada fochanca, cada obxecto inmóbil na rúa... pero só atopou a

insistente  pisada de Xacobe, unha e outra vez o pé de Xacobe era o mazo dunha

fragua e a man de Lela a carne viva da dor. No medio dos infernos ás veces aparecen

as imaxes máis insólitas e, naquel crepitar do lume, Lela viuse reflectida na muller

andróxina  da  escalinata  de  Odessa.  Convencera  finalmente  a  Xacobe  para  que  a

acompañase ao cine club da facultade pois ese serán emitían o acoirazado Potenkim.

El non ía de boa gana. Lela dixéralle que era unha das mellores películas da historia

do cine pero muda, que non esperase ningún diálogo dos personaxes senón subtítulos

para  ler  e  ademais  poucos,  e  a  el  eses  filmes  sen palabras  non lle  atraían  moito,

bardante  que fosen  cómicos.  Lela  precavíao,  mentalizábao,  preparábao para  a  súa

visión  pero  cando  a  fita  rematou  Xacobe  saía  encantado  da  sala.  Na  escena  da

escalinata  comprendeu  a  forza  da  imaxe,  o  prescindible  das  verbas,  nin  falta  que

facían, as imaxes estaban acuguladas de palabras: unha, opresión; outra, pánico; esta,

asoballamento; aquela crueldade. Lela comprendía agora, neste preciso instante, coas

botas do home sobre a súa cara, o berro desgarrado daquela nai. A muller masculina

simbolizaba dalgunha maneira o clamor feminino, os vexames, as aldraxes cometidas

ao xénero. A súa miraxe semellaba preconizar un destino macabro. Lela lembraba o

fillo medio morto tras o esmagamento do exército, a súplica da proxenitora diante das

baionetas,  a  impiedade  do  forte;  e  tamén  ela  lembraba  agora  o  impacto  que  lle

producira  a  Xacobe  a  secuencia  do  carriño  do  neno,  pois  ante  tanta  morte  e

aniquilamento de vidas humanas, os espectadores só parecían estar pendentes de que

aquel  carro  de  neno  que  baixaba  chanzo  a  chanzo  as  escaleiras,  sen  guía,  sen

dirección, sen nai, tivese cando menos un final máis afortunado ca o resto, pero ese

final o director non o deixou ver, si quizais entrever. Lela pensou de novo en Lara e

Andresiño, pensou no carro de bebé, pensou en Xacobe, naquel corazón outrora mol

ante a tenrura da imaxe e quedou, por un chisco, aliviada. A pequena Lara rompeu a
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chorar e, coma a caída sucesiva das fichas do dominó, tamén por inercia fixo o propio

seu irmán Andresiño. Buscou nerviosa a Pontillón, o seu osiño de peluche, pero non o

daba encontrado. Do cesto dos xoguetes comezou a sacar dados, pezas de montaxe,

aros,  pelotas  de  goma,  flotadores,  monecas,  bonequiños  articulados,  tractores,

camións, pallasos e Pontillón non aparecía. A nena anicada ante a cesta ía remexendo

nos xoguetes e botándoos para fóra, de costas parecía un can facendo un buraco na

terra para agachar algún óso e, cando chegou á fin, decatouse de que Pontillón estaba

onde sempre estaba, e o sitio non era outro que na súa cama, recostado sobre a súa

almofada, agardando por ela a que deran as nove da noite, a que o collera nos seus

brazos, lle dera un bico, lle sorrise, lle dixera o moito que o quería, o abeirara xunta

ela moi pretiño ao seu carón e quedara con el durmida deica o próximo amencer. Pero

a pequena Lara non se atrevía de ningunha maneira  a abrir  a porta do cuarto dos

xoguetes, ir polo corredor e chegar até a súa habitación. As queixas da nai provocaban

nela un efecto narcótico. Permanecía inmóbil, aterrada, sentíase moi soa... O único

que precisaba nese momento era a compañía de Pontillón, alguén que os reconfortara,

que lles dese calor, protección... Imaxinaba a Pontillón estarrecido, preso do medo,

mirando  o  teito  con  cara  de  espanto,  co  pelo  teso  coma  puntas  de  albanel,  e

maldicindo  o  osiño  polo  bobo que  era  de  non coller  el  mesmo,  abrir  a  porta  da

habitación, pasar polo corredor e chegar ata o cuarto dos xoguetes para encontrarse

con eles.

O sorriso de Daniel

Entre o lusco e fusco do Modus Vivendi, entre fume de cigarro e outras herbas, entre

o ambiente morno, cálido, coma a lámpada dos pitos, que ten o pub, Lela cóntalle a

Xacobe que as malas linguas rexouban que o apóstolo riseiro tallado na esquina do

Pórtico da Gloria  non é en verdade Daniel,  esmendrellándose  coa risa  por  ver  os

penitentes expurgar as súas culpas ao bateren as cabezas no santo dos croques, senón

que  é  o  anxo  caído  Lucifer.  Velaí  todos  os  apóstolos  feitos  en  pedra,  postos  en

ringleira, cada un co seu rostro, que xa parecen unha restra de acusados en cadea con

cadanseu carné de identidade, Pedro, Xoán, Lucas, así até a ducia, e o denunciante

sinálalle finalmente á policía que recoñece no extremo da fileira a cara de Daniel,

pero non é propiamente o seu riso alegre, bondadoso, de querubín, o que se ve, pois

quen ri en definitiva é o demo. Conta a lenda que cando o mestre Mateo estaba a tallar
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o último dos apóstolos, o coitado quedou durmido enriba das táboas da estada debido

ao cansazo acumulado polo moito traballo feito, e foi ese momento que aproveitou o

demo, sempre á espreita das debilidades humanas, para se vestir con roupa poeirenta

de canteiro, coller o martelo e o cicel, e debuxarlle á figura encarnada por Daniel un

sorriso maléfico que representa a burla, mofa, escarnio que lle fai o diabo ao home na

terra. O rabelo rise das persoas que atravesan este aro da gloria, enchidas de pureza,

bondade, rectitude, que se axeonllan ante o ben, que lle oran ao bo, ao divino, ao

misericordioso,  e  en  realidade  posúen  as  mesmas  imperfeccións  ca  el,  realizan

falcatruadas semellantes, a casa santa que presumen pisar convértese nun bordel de

luxo, nun niño de víboras, nun avesporeiro cheo de aguillóns dispostos a cravar, e el

rise ás gargalladas desta vil hipocrisía, rise satisfeito do seu triunfo e da extensión da

súa doutrina. Din que a proba máis fidedigna para acreditar esta teoría está no propio

riso  de  pedra  do  diaño  pois  se  un  se  achega  á  súa  boca,  fanada  e  lixeiramente

entreaberta,  se  aproxima  o  seu  nariz,  notará  ao  instante  un  cheiro  pestilente,

putrefacto, fedorento, comezará a sentir un esvaemento, a ter náuseas, a trousar, e da

boca sairá un líquido marelo, acedo, viscoso, esa é a proba irrefutable da presenza do

demo  no sorriso  de  Daniel.  Xacobe  Fungueiriño,  naquela  mesa  pegada  ao  antigo

bebedoiro das bestas, miraba a Lela con ollos de batracio, levantaba a súa copa e dun

grolo e sen respirar engulía o líquido marelo sen saber exactamente a verosimilitude

de tamaña historia. Hoxe Xacobe móstralle a Lela a esgrevia costa da morte. Xacobe

quere presentarlle a Lela ao tolo de Camelle, como el o alcuma. Cando se achegan ao

peirao un mundo fascinante ábrese aos ollos da estudante de arte. As propias rochas

do mar  aparecen  de  mil  e  unha formas  diferentes,  todas  cheas  de  trasnos,  fadas,

meigas, dunha pegada singular, de maxia, de engado, o mar entra por cada laño, por

cada físgoa, por ocos e cantos e vai regando aquel fantástico verxel posmoderno. Os

acenos de Lela sublíñanse aínda máis cando da vella choupana xorde un ser doutro

tempo,  non se sabe se anterior  ou posterior,  un home alto,  enxoito  de  carnes,  de

cabelo  e  barbas  longas  e  louras  que  aparece  completamente  espido,  a  non  ser  o

taparrabos que lle cobre as súas partes pudendas. Lela aínda non sabe se está ante un

troglodita,  ante  un leonardo renacentista,  ante  un extravagante,  ante  un esmoleiro,

ante un salvaxe, ante un vello senil, ante un guiri, ante un artista, ante un xenio, ante

un desafiador da intemperie, ante un... Xacobe preséntalle dende a distancia a Man, o

alemán de Camelle, o creador deste universo mariño, deste recanto meigo que actúa

coma un imán para todo aquel que o contempla. Man diríxese á cancela e ábrelles o
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pecho e Lela xa é Alicia entrando no país de nunca xamais. Toma o sendeiro marcado

pola man de Man e percorre o itinerario abraiada pola mestura de natureza e estética,

de virxindade e artificiosidade, de viruxe e brisa que sente a cada paso, da chegada

paulatina das ondas que se mostran irrespectuosas coa zona de prohibido tocar, da

xerfa  pendurada  nas  innúmeras  figuras  deixando  unha  luz  brillante,  de  diamante,

cegadora en contacto co sol. Man ofrécelles agora cadanseu caderniño e lapis para que

cada un debuxe no papel o que lle suxire este recanto e Lela comeza axiña a accionar

o pulso con movementos rápidos e curtos, a marcar trazos con seguridade e aquela

boa debuxante de bacharelato, por aquel entón obsesionada co cadro de Dalí, o gran

masturbador, non xa tanto pola pintura en si senón por desentrañar o sentido do seu

título, pintado unha e outra vez por ela ata chegar case que á copia, ilustra agora no

papel  a  figura  dun  home  semellante  ao  quixote  navegando  non  ao  lombo  dun

rocinante senón dun arroaz, que non lle cobre a cabeza unha bacía e si unha cuncha de

vieira, que non arremete coa lanza en riste senón cun pequeno buril, e que o que hai

alí en fronte non son muíños de vento e si unha manda de inofensivos dragóns güell,

os  cales  non  botan  lume  pola  boca  senón  doces,  suaves  e  delicadas  marusías,

fragrancias de argazo e perfumes de sereas. Xacobe, porén, tardou máis tempo en

ilustrar a suxestión e con expresión vingativa debuxou un arao levando un cachiño de

molusco no peteiro para a súa niñada, pero por máis que o intentaba, por máis que as

crías estiraban o pescozo, por máis que abrían instintivamente as bocas, a nai arao non

era quen de os alimentar, porque o lugar onde fora feito o niño, aquela regaña do con,

estaba tapada pola man do home para crear segundo o artista un efecto estético e as

crías esgarecían e a nai espetábase ás tolas contra a roca, desesperada, consumida,

case morta, como mortas xa eran as crías. Man mirou os debuxos e viu a vida nun

lado e a morte noutro, viu o branco e o negro, viu a luz e as tebras, viu un corazón

limpo  e  outro  que  xa  tiña  un  pequeno  borrancho  de  lixo  que  se  iría  estendendo

paseniño até ser unha esterqueira, pero el non dixo ren, el calou, iso deixábao para os

nostradamus e as bólas de cristal, el só sabía que a parca o visitara e por primeira vez

tivo ganas de cubrir o seu corpo nu con roupa, tal foi o arreguizo que sentiu ao longo

da res.
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O saltón e o vagalume

Para Xacobe Lela supuña un triunfo, un trunfo se se quere, o ás na partida de cartas.

Se Xacobe tivese unha sala de trofeos de caza, desecadas polo taxidermista as cabezas

gañas, quedarían estas expostas ao longo da parede lateral do seguinte xeito: aquí un

xabarín, aí un cervo, acá un lobo, acolá unha raposa, e máis conquistas, e debaixo de

cada  trofeo  a  denominación  da  especie,  en  latín  clásico  e  vulgar,  as  medidas  do

contorno cranial e a data da súa batida. Na parede frontal, encima xusto da cheminea,

no sitio  vip da estancia, estaría entón a cabeza de Lela: Manuela Corvaceiras, Lela,

cabelo cobreado de media melena,  grandes ollos cor marmelo,  faccións marcadas,

pómulos saíntes, alta,  delgada, de longas pernas, abatida en época universitaria no

couto  compostelán.  Xacobe  máis  ca  levar  a  Lela  polas  rúas  portábaa,  coma  un

estandarte, collíaa da man, os dedos ensarillados, fortemente apertados, o polgar del

aloumiñando lene a pel dela, o polgar dela cravándolle lene a unlla sobre a pel del, e

parecíalle que todo o mundo vía para eles e que todo o mundo se dicía a boa parella

que facían, a simbiose perfecta entre os dous, rostro e rostro, corpo e corpo, home e

muller, e Xacobe sentíase un rapaz que acababa de saír á rúa cunha cadela de pura

raza,  unha  setter  irlandesa belísima, esvelta,  garbosa, a luz penetrante no seu roxo

pelo, escintilando moxenas, faíscas de feitizo, con correa ben atada ao colar metálico,

de pugas, protexida ante posibles intrusos, só para o seu dono, e para admiración dos

demais.  Naquel  illote  que  conformaban,  Xacobe  era  peixe  na  auga,  ave  no  ceo,

mamífero na terra, el gozaba intensisimamente de Lela e con Lela, porque Lela era

muller  para  iso  e  máis;  pola  mañá  antas,  mámoas,  petroglifos;  pola  tarde  cabos,

farallóns,  fragas;  e  pola  noite  amor,  amor  e  amor;  á  mañanciña  pan de  centeo  e

marmelada de amorodos, ao mediodía carneiro ao espeto e viño tinto, e ás escuras

opípara cea de amor, amor e amor. Xacobe e Lela, zona cero, terreo vedado, círculo

concéntrico, un labirinto de paixón en que, roto o fío, el sería o minotauro e ela o

arriscado  Teseo.  Xacobe  tiña  un  profundo  sentido  da  posesión,  moi  enraizado,

primitivo, case animal. Semellaba que os seus semellantes eran garañóns para turrar

deles, domear e marcar e mentres que Lela permaneceu naquela leira limitada con

estremas, practicamente infranqueable, mentres non lle viñeron arelas de chaira libre

para  unha alma  tan  voadora  coma a  que  posuía,  a  herdade de  Xacobe era  a  dun

terratenente satisfeito das súas pertenzas. Pero a inqueda bolboreta xa zugara todo o

que tiña de libar, xa espreitara cada curruncho, cada furado, cada físgoa daquel oasis e
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agora pretendía encontrar a chave que abrira o poxigo da portela. E Xacobe era agora

cando comezaba a amosar síntomas de debilidade.  Lela fedellaba no tarabelo e os

gonzos renxían anticipando a inminente apertura ao exterior, e Xacobe, ferida a súa

invulnerabilidade,  daba  incipientes  tombos  ás  toas  e  o  rapador  parecía  o  rapado,

alguén acababa de se lle subir ás súas costas e agarrándoo polo colo chantáralle un

sinal de advertencia  de perigo.  Os dous atópanse agora nunha reunión de amigos,

todos ao redor dunha mesa, charlan animadamente nun establecemento público, hai

ruído de vidros de diferentes tons, non ten o mesmo ton o vaso de tubo ca unha copa

de balón como tampouco escintilan do mesmo xeito unha persoa ca outra. Se a cada

persoa lle buscamos a comparanza co reino dos insectos, naquela xuntanza, Xacobe

sería o saltón e Lela o vagalume. Xacobe faláballes aos presentes da viaxe que fixera

con  Lela  a  terras  estremeñas,  pero  facíao  en  abanqueiro,  da  súa  boca  saía  unha

cachoeira de palabras, sempre amosando un aquel de fachenda, de importancia, de

singularidade, e cando nalgún momento intercedía Lela, con apuntamentos sobre todo

de  índole  artística,  aquela  luciña  refulxía  paseniño  e  a  atención  dos  presentes

centrábase só nela, na súa maneira de relatar as cousas, na súa delicada sensibilidade,

na súa graza innata e expresiva, na súa impecable facilidade para facer partícipes do

narrado aos seus interlocutores;  e o saltón, o grande besbello,  enchido de carraxe,

daba choutos encima da cadeira reclamando o interese dos demais e aínda que agora

se puxese a contar aventuras próximas á fantasía, escaladas a paredes inaccesibles,

loitas  con  monstros  mariños,  epopeas  vividas  navegando  entre  océanos,

descubrimento de rotas ignotas, xa a atención, o interese, o engado posto na boca de

Lela, a miñoca que se supuña que era a súa lingua, daba unha volta de cento oitenta

graos e fixábase totalmente,  absolutamente,  no pequeno vagalume,  naquela candea

que iluminaba entre luces e sombras os rostros abraiados dos ouvintes, e a Xacobe

Fungueiriño,  outrora  admirado  estudante  en  Compostela,  xa  nin  o  sombreiro  lle

valería ante aquel torrente de luminosidade. Os ollos de Xacobe parecen querer fuxir,

coma  os  debuxos  animados  que  de  socate  saen  cara  fóra  agarrados  con  resortes

metálicos para volveren de novo ao seu lugar, malhumorado, doído, apesarado, sente

un punzón cravándolle duramente e sen compaixón no máis fondo do estómago. Lela

non comprende nada ou si comprende, tamén no fondo seguro que se decata do que

lle sucede ao seu home. Xacobe vai coa cabeza baixa e as mans metidas nos petos,

semella ir contando as raias que teñen as laxes da beirarrúa. Lela pregúntalle pero non

obtén resposta, trata de animalo, case de acirralo como fai el nas rapas, dille o ben que
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o pasaron os seus amigos coa viaxe narrada por eles dous, e el ao momento míraa

fixamente cunha ollada de gume afiado, e ela ao momento sente un desprezo, unha

xenreira, unha repulsa naquela ollada, a peluxe do seu corpo encréspase por mor do

calafrío que percorre a Lela, e mentres avanzan pola rúa tamén ela baixa a cabeza, e

cos ollos abertos,  con cadansúa cortiniña  de bágoas debruzándose pero sen saíren

definitivamente ao exterior, tamén parece que vai ela contando as raias debuxadas nas

laxes, pero non, ela vai, nese mesmo momento, sentindo por primeira vez algo novo

que  lle  naceu  tamén  no  fondo  do  estómago  e  que  é  un  amasillo,  unha  mestura

incipiente de mágoa, medo e o que máis lle sorprende, un certo rexeitamento de ser

ela así, como realmente é, a autoculpa feminina do narcisismo masculino.

A ladaíña do perdón

O primeiro sopapo aconteceu pouco antes de nacer Lara. Foi repentino, instantáneo,

unha especie de acto reflexo como posteriormente xustificaría Xacobe. O maltrato

psicolóxico  xa  instalado  na  parella  dende  aquel  mesmo  momento  en  que  o

comportamento  de  Lela  se  ía  desviar  da  súa  conduta  habitual  pola  coacción  que

supuñan as reaccións de Xacobe, daba paso agora, aquel día foi o debut, á chamada

violencia física, que deixaba a Lela, e con Lara dentro dela, tiradas no chan, entre

saloucos da nai e quen sabe se salaios da filla.  Cando souberon do estado de boa

esperanza de Lela, Xacobe sen dúbida ningunha quería que fose un neno, apoiábase

en razoamentos un tanto ancestrais dun primoxénito que perpetúe a especie, o home

decote xeraba menos problemas ca a muller, o sexo forte máis preparado para a fodida

vida ca o sexo débil, a muller desamparada ante todo tipo de perigos, vistos e ocultos,

reais e ficticios, o home sempre no seu papel de rapador, a muller desgraciadamente

no  seu  outro  de  rapada,  toda  unha  gama  de  digresións  inútiles  para  resumir  en

definitiva pensamentos de corte machista, posturas misóxinas, actitudes retrógradas.

A Lela tanto lle tiña, pero sabía perfectamente nos seus máis interiores adentros que

sempre quixera unha monequiña e, en cambio,  agora rezaba sen oracións e si con

moita fe que nacera un rapaz para Xacobe, por deferencia ao seu home, pero tamén

sen estar moi segura se o desexaba para a felicidade do pai ou como intuíndo posibles

represalias posteriores. Sentada nunha hamaca que a arrolaba a ela, e polo tanto tamén

ao pequeno ou á pequena, pasaba a man polo ventre, aloumiñándoo de arriba a abaixo

e de abaixo a arriba,  e sufocábase toda,  sentía  un rubor ardente nas meixelas,  no
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estraño suceso en que se vía envolta, saberse futura nai e ter medo, si, ter angustia,

desacougo, inquedanza daquel home que ela tanto amaba, que ela tanto se axustaba a

el, coma o talle adecuado dunha peza de roupa se axusta ao corpo dunha persoa, do

deprimente  da  situación,  da  tea  de  araña  da  que  estaba  presa,  da  incerteza  máis

absoluta  que  supuña  aquela  convivencia,  aquel  matrimonio,  aquela  unión  para

sempre; era saber que o sinal de  danger aí estaba, coa súa caveira e os seus ósos

cruzados e, porén, optar pola tentación de traspasar o limiar e ver con claridade se o

sinal  correspondía  realmente  a  esa  advertencia.  Nas  primeiras  ecografías  Xacobe

atoutiñaba con ollos escrutadores aquela pantalliña abstracta en que se reflectía unha

especie  de magma dinámico,  viscosidades  movibles  en branco e  negro,  que ían e

viñan, que aumentaban e diminuían,  que se amosaban e se ocultaban...  As imaxes

parecían propias dun filme expresionista, o gabinete do doutor Caligari, tan sinistro,

tan  tétrico,  tan  arrepiante  alá  enriba  daquela  lomba,  pero  naquel  mare  magnum

misterioso, Xacobe só quería ter certeza dunha soa presenza, a desexada xoubiña que

indicase o sexo do feto, e a xinecóloga volta a dicir que aínda era un froito temperán,

que por máis que o cursor pescudaba, indagaba, procuraba algunha pista, algún sinal,

algunha pegada,  a  lupa de Sherlock Holmes,  os  fociños  de Grenouille,  a  bóla  de

cristal do mago Merlín testemuñaban polo de agora a inexistencia de coliña, rabiño,

miñoca ou máis propiamente caralliño. Pero á fin chegou o día sinalado, aquel que se

marca  cun  borrancho  de  tinta  no  almanaque,  aquel  en  que  a  doutora  do  aparato

reprodutor feminino afirma categoricamente que o meniño que vemos na pantalla do

monitor non é meniño senón meniña, que o obxecto de auscultar non atopa indicio

ningún de pene e si de vulva, e Xacobe, por momentos,  parece virse abaixo, e xa

camiña abatido pola beirarrúa, e abatido chega á casa, e Lela non sabe que facer, que

dicir, como actuar, de que maneira animalo, e Xacobe fítaa con ollos de demo, e ela

vai e corre a se abrazar a el, e el vai e a medida que se achega, e el vai e cando Lela

está ben á man, guíndalle un sopapo na faciana tirando con ela ao chan, e un asubío

abouxante  comeza  a  soar  interminable  no  tímpano,  piiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,  é  coma  a

onomatopea clínica da proximidade da morte, e Lela enleada non se sabe ben en que

pensamentos oscilantes, entre sentimentos de culpa e amarguras e noxos polo acto de

Xacobe, só se detén nese momento,  só concentra  a súa atención na filla  que leva

dentro, no seu instinto de nai polo seu acubillo e abeiro, e cando a sente rebulir, cando

nota  que  á  criatura  non  lle  ocorreu  nada  tras  a  caída,  Lela,  terriblemente,

incriblemente,  non  se  lembra,  non  lle  dá  apenas  importancia  nin  á  culpa  nin  á
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labazada... E o tímpano prosegue o seu interminable asubío. E Xacobe chora agora os

sete  chorares,  axeónllase  ante  Lela,  baixa  e  apoia  a  cabeza  nos  seus  xeonllos,  as

lágrimas del corren cara ao baleiro polos papos das pernas dela, e Lela sentada, inerte,

coa  ollada  perdida  na  nada,  coas  pálpebras  inmóbiles,  cos  ollos  cristalinos  e

acristalados, a Lela bolboreta, intuidora, zugadora, viva, intelixente, espelida, curiosa,

valente, ousada, afouta e, sobre todo, infinitamente inxenua, con todo ese caudal de

calidades humanas outórgalle o si do perdón a Xacobe, ese si tan de cor rosa, tan de

anuncio  de  compresas,  por  moi  diferentes  que  sexan elas,  todas,  brancas,  negras,

chinesas  ou  indias;  occidentais,  orientais,  esquimós  ou antárticas,  todas  posúen  o

mesmo denominador  común,  e  Lela  dixo  si,  e  ao momento  o  asubío  do  tímpano

comezaba de novo a súa ladaíña, e Lela dixo si, e ao instante asinaba a súa sentenza

funesta.

Tema de Lara

Xacobe  Fungueiriño,  o  aloitador  do  Suído,  o  outrora  usurpador  do  búfalo  bill

americano, aquel que se vangloriaba polas rúas compostelás, co seu sombreiro, coa

súa perilla, co seu mostacho, coa súa aquela fasquía de botado para diante, do que se

sente sabedor de posuír un atractivo especial, era a fin de contas dos que teñen máis

de lenda ca de realidade,  pero el que se cría atopar nun chanzo máis arriba ca os

demais, necesitaba, precisaba de alguén ao lado que estivese no seu mesmo nivel e esa

vara de medir alcanzábaa só a Leliña bolboreta. O coitado do Xacobe ignoraba a quen

elixía como compañeira, extraída a codia do queixo, pelada a tona da froita, pasado o

doce gozo da mocidade, do exterior e non do interior, da forza e non da mente, o

Xacobe quedaba espido, nu non só de roupas tamén de pel, e Xacobe era un máis

entre os demais, nin mellor nin peor, e Lela si que era algo máis ca os demais, si que

estaba se cadra nun chanzo superior,  si  que pertencía  á clase dos privilexiados,  a

aqueles que teñen algo, non se sabe o que, anxo, trasno, biosbardo ou tangaraño, mais

o certo é que seu home non era quen de o dixerir, de o asumir, de o aceptar... Lela

escapábaselle  das  mans  coma auga,  escurecíao  aquela cachoeira  de personalidade,

deixábao K.O. ao primeiro gancho de esquerda, dáballe xaque mate cun simple peón,

e el revolvíase, arrepúñase e marcaba o territorio da única maneira que sabía e podía.

A un primeiro lapote, seguiulle un segundo e un terceiro, polo que fora, por calquera

cousa, bastaba unha miudeza que para Xacobe se convertía en acto de irreprimible
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histeria, e xa que logo nun axotar as moscas, como el no seu interior denominaba as

labazadas inflixidas á súa propia muller. A chegada de Lara foi, e xa ían centos, un

novo éxito de Lela, un triunfo máis que aloxar na vitrina dela fronte á aridez máis

desértica dos merecementos del, mesmo o nome, Lara, era unha decisión persoal de

Lela,  dáballe  ese nome en honra  do seu director  de cine  favorito,  David Lean,  e

especialmente  en  honor  e  como  homenaxe  a  unha  das  súas  películas  predilectas,

doutor  Zhivago,  a  película  da  paixón,  dos  sentimentos  amorosos  máis  acesos,  do

lume, da cacharela, do fervedoiro no país da neve, na terra do xeo, na paisaxe da alba

estepa...,  poemario  fílmico  de  sensacións  encontradas,  contraditorias,  enfrontadas,

pero vitoria en definitiva do amor acompañado dun tema imborrable; e Lela quixo,

pensouno, determinou nada máis apareceren os títulos de crédito co seu the end, que

se algún día tiver unha filla habíase chamar Lara, inda que non fose loura e de ollos

azuis,  inda que non tivese orixe  rusa nin se  apelidase  antipova,  inda que xamais,

nunca, vivise un amor de película coma aquel e que non coñecese un doutor zhivago

coma este, porque todo isto lle daba igual, só con vela, con chamala, con lle dicir

simplemente Lara, lembraría sempre o marabilloso da vida, o seu carón luminoso,

efervescente,  máxico,  e  só  desexaría,  devecería...  porque  a  pequena  Lara  fora

protagonista  principal  deste  lado,  sen  cruzar  o  lintel  fatídico,  aquel  que  ela

experimentaba xa en propias carnes. A bolboreta sen saber como, nin cando, nin por

que,  nin  onde,  de  socate  víase  atrapada  nas  teas  viscosas  da  arañeira,  aquela

intelixencia, a súa intuición, a rapaza provedora de espertas e atentas antenas, todo iso

quedaba enzoufado co primeiro asomo de violencia, e ela, incomprensiblemente, non

fora quen de espelir,  ela que dispuña de autonomía propia, ela con autosuficiencia

dabondo, ela con azos de sobra para se desembarazar do insecto e seguir a súa propia

senda, atopábase nun abrir e pechar de ollos sendo vítima da persoa a quen máis ata

ese momento quería, completamente atada de mans e pernas, silenciada coa mordaza

do cuarto escuro do fogar e, asemade, pensaba, sabía, era consciente que podía acabar

con aqueles incipientes brotes, que se quería podía esmagar aquela espiral de afrontas,

pero á hora da verdade non foi quen, as ás non reaccionaban, semellaba que en última

instancia gardaba o ás da esperanza, de que o statu quo invertera a súa posición, de

que a chegada da pequena Lara, ese era o verdadeiro trunfo, modificaría dunha vez

por todas a situación, e deixouse levar, levar, levar coma un insignificante garabullo

nun río revolto, sen pensar que ao final do treito a auga caería en abismal cadoiro.

Pero  a  picariña  non  resultou  ser  nin  moito  menos  o  bálsamo  de  Fierabrás  que
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prognosticaba arelante súa nai, non supuxo un pretendido relanzo nese río revolto e

traizoeiro da relación, non se converteu por arte de maxia na agardada panacea que

inxectase un pouco de orde e concerto, de sosego nas empezoñadas veas de Xacobe,

de racionalidade, de sentido común; moi ao contrario a chegada da pequena deixaba

un pai máis fóra de si, fóra da liña que marca o limiar, extra muros ou extramundi, nin

intentara sequera esburacar con trade, berbequí ou sacarrollas unha regaña na cal se

debruzar na tea de lona que conformaban agora Lela e Lara, e Lela, Lela puña o seu

corazón, a súa alma, todo o seu ser, os cinco sentidos perfectamente activos para que

Xacobe se instalase no colo materno filial acabado de nacer, para que os fantasmas

que  acotío  voaban  coma  morcegos  arredor  das  escuras  fraquezas  do  seu  home

desaparecesen fulminados, instantaneamente, absorbidos por unha enerxía renovada

que  concentrara  o  foco  luminoso  na  pequena  Lara  pero  Xacobe,  ¡ai  Xacobiño!,

Xacobe vivía inmerso nun mar de sentimentos contraditorios, vivía ao garete entre un

afecto e cariño propio, xusto, lóxico, por ser ela súa filla e ser el seu pai, sen máis, por

simple  e  pura  razón  de  sangue  e,  ao  mesmo  tempo,  experimentaba  un  estraño

rexeitamento por aquela criatura, sen saber con certeza, descoñecendo realmente que

isto puidera producirse no seu interior, e isto axitábao, convulsionábao, excitábao se

cabe, provocáballe unha especie de morbosidade agochada, escura, lúgubre, abxecta,

que o obrigaba decote a andar receoso do seu propio xermolo.

De harpías, lámpadas de diamantes e scalextrics

Din que as harpías non existen pero habelas hainas.  Atópanse en todas as partes,

sobrevoando o ceo por entre o negrume da polución, pousadas nos beirís dos tellados

coma cataventos  fantasmagóricos,  colgadas  das  pólas  das coníferas  entre  o arume

ocultas, frecuentan sobre todo as gabias das rúas, os sumidoiros, as esterqueiras, alí

nútrense de desperdicios  e  refugallos,  remexen no lixo e coas  zoupas  armadas de

longas  unllas  apreixan  calquera  substancia  que  lles  sirva  de  alimento,  uns  ferros

enferruxados lambidos con verdadeira fruición,  cartóns engurrados de líquidos con

mofo,  nos  cales  elas  meten  a  delgadiña  e  fina  lingua  polo  burato  enrolándoa  e

desenrolándoa para chegar aos extremos máis inaccesibles do envase, toda clase de

lavadura urbana que antes ía aos cochos e elas devórana de igual xeito ca os porcos

facendo o mesmo ruído larpeiro, truculento e voraz. Pero as harpías non se ven, cando

menos a simple vista, aínda que si que se poden sentir. Andan sempre tras de nós, nos
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días  claros  de sol  fanse perceptibles  porque procuran a  miúdo agocharse na nosa

propia sombra, aí as están á espreita, son teimudas,  procaces, arteiras, son ante todo

parasitos das miserias humanas, e a través destas medran especialmente, por iso nos

encirran  deseguido,  aguillóannos,  téntannos  ata  sucumbirmos,  por  iso  cómpre

combatelas  con  paciencia,  perseveranza,  con  moitísima  forza  de  vontade,  non

podemos permitir que usurpen a nosa conciencia, no momento en que o fagan rillan

nela,  rillan  coma  esquíos  agarrados  ás  cascas  de  noces,  chantan  os  incisivos  e

comezan un proceso destrutor que se estende igual ca o cancro..., e Xacobe, Xacobe

xa comezou a súa costa abaixo, Xacobe dotado do ímpeto preciso para facer abaixar

catro  cabalos  non ten agora  o mesmo vigor  para espantar  as  invisibles  harpías,  e

Xacobe xa ten comesto o cerebro, e Xacobe xa ve pantasmas onde non as hai, o seu

interior empeza a  ser unha táboa de madeira acarunchada e a couza circula a paso

lixeiro polo asfalto da anatomía, e na cea que teñen hoxe cos amigos esta parece unha

falsa botica, fálase de todo, de homosexualidade e de heterosexualidade; de viaxes,

Aracataca-Chaclacayo  en  bicicleta;  de  mariolas,  cronopios  e  famas;  de  nenos,  de

educación e  de normas de comportamento;  de dirixentes,  cúpulas  e  cénits;  fálase,

como non, de Lean, Lubitsch e Lang e tamén, como non, da suxestiva danza do ventre

nas  columnas  serpeantes  de  Bernini.  Pero  Xacobe non fala  de nada.  Xacobe non

atende a monólogos, diálogos, triálogos, non participa sequera nun posible octálogo

polo número de interlocutores que hai na mesa. Xacobe ten posto os seus sentidos só

en Lela, e Lela xa non é a mesma, Lela xa non é a bolboreta espelida de mil e unha

cores que despregaba as súas ás e estendía  unha fragrancia de flores,  xa non é o

lucecú que provocaba un resplandor extático no seu arredor iluminando a faciana de

todos  aqueles  que  a  oían,  xa  non concita  acenos  de  interese,  asombro,  incerteza,

admiración,  perplexidade,  dúbida,  namoramento...,  agora  Lela  fundiuse,  a  luz

esmoreceu,  os ollos vivos, inquedos,  punzantes,  gumes escrutadores,  deron paso a

unha ollada de biosbardos, lívida,  case fúnebre...,  a fervenza de espontaneidade,  o

abanqueiro de vida, a cachoeira imperecedoira desembocou xa, pairou, nunha lagoa

de  auga  estancada  con resecos  nenúfares,  inerte,  putrefacta.  Pero  aínda  así,  neste

acoutamento físico e psíquico da coitada Leliña, Xacobe, ao ver a Lela rir con este,

bromear con aquel, discutir con outro, o daquela aloitador era vítima propiciatoria das

harpías que o atacaban a peteirazos, e Xacobe, cego de rabia, de celos, de frustración,

de complexo de inferioridade, de pura sucidade, ingredientes propios dunha beberaxe

densísima  que  lle  revolvía  o  estómago  e  que  o  levaba  a  trousar  no  retrete  do
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restaurante, en chegando á casa, sen mediar nada máis ca un bufido de res desbocada,

golpeou a Lela violentamente,  tronzoulle a man co couzón da porta, ergueuna dos

pelos, insultouna, bateulle a cabeza contra a parede, estampouna no chan e alí quedou

o  resto  da  noite,  case  incrustada  no  piso  coma  a  silueta  dun  cadáver,  sen  facer

movemento  ningún,  tan  só  mirando  o  teito,  cos  ollos  moi  abertos,  fuxidíos,

concentrados nun punto determinado, exactamente nun dos diamantes acristalados ou

dos cristais adiamantados que colgan da lámpada de centos de diamantes acristalados

ou  cristais  adiamantados  que  a  compoñen,  e  Lela,  naquel  mar  de  amargura,  de

desolación, de excrementos aboiando, observaba a transparencia do diamante, ou do

cristal, o brillo que expedía na escuridade, a súa forma de bágoa, e Lela pensou que

era a lámpada máis triste do mundo, centos de bágoas penduraban dela, e ela, de xeito

case  que  abstracto,  sentiuse  confortada  por  un  obxecto  inanimado,  tal  era  o  seu

desamparo que aquela lámpada chorona, aquel salgueiro chorón eléctrico, semellaba

padecer  os  mesmos  malos  tratos,  e  Lela  chorou,  chorou  os  centos  de  bágoas  da

lámpada e fíxoo en profundo silencio, sen saloucos, sen acenos, sen espasmos, tan só

dende dentro, coma un pequeno manancial que agromase do fondo do estómago. E

Xacobe, coa cabeza afundida entre os brazos, cos cóbados nos xeonllos, sentado no

sofá, tamén el tiña os ollos abertos, tamén absortos, postos no infinito, tamén dirixidos

a un punto concreto, exactamente ao debuxo da alfombra de raias multicolores, raias

que se entrecruzaban unhas con outras, coma un kandinsky de pavimento, e naquel

scalextric subterráneo, Xacobe conducía o seu coche, o seu dedo ía esvarando polas

intricadas pistas labirínticas, primeiro amodo, con suavidade, coma a man que pasea a

súa palma pola follaxe dun mar de herba,  coñecendo e recoñecendo o percorrido,

trazando con coidado as interseccións, vixiando con lupa a distancia das beiravías e

pouco e pouco imprimindo un pouco máis  de velocidade,  con máis seguridade ao

volante, o índice móvese con celeridade, pista vermella, pista azul, pista marela, pista

verde; agora cambia o rumbo, pista verde, pista marela,  pista azul, pista vermella;

agora volta ao cambio de rota, xa vai a cento vinte quilómetros por hora, pasou a

cento corenta,  e de aí a nada xa está en cento oitenta,  o furabolos vai a ritmo de

vertixe, veloz coma o vento, Xacobe parece un tolo de atar, co dedo en suspensión

movéndoo para aquí, para acá, facendo debuxos no aire, parece un profesor chalado

escribindo fórmulas e máis fórmulas sobre a teoría da relatividade, parece un director

de orquestra sen batuta ou facendo de batuta o seu dedo bailador, e Xacobe xa a esas

altas velocidades, camiño dos douscentos quilómetros por hora, cando entra pola pista
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marela séntese un auténtico desgraciado, cando vai pola verde autodenomínase mal

nacido, xa na azul pensa no cabrón que pode chegar a ser e derrapando na vermella

sabe con certeza que simplemente é un fillo  de puta,  e dóelle  esta conclusión,  en

verdade que lle doe, aperta os dentes, enduréceselle a mandíbula, e acaba matando o

tempo coas fragorosas loitas internas da súa cabeza, imaxinando estratexias bélicas

para  que  o  cuarto  rexemento  de  húsares  saia  vitorioso  das  campas  poeirentas  de

Crimea,  e  por  moito  que idea,  por  máis  que  baralla  as  variadas  posibilidades,  os

distintos flancos, a diferente orografía, non hai máis remedio que aceptar o masacre e

a derrota final.

Érase unha vez...

A pequena Lara habita nun castelo tenebroso, illado e empolicado no alto dun curuto

penedoso. As altas ameas semellan espichárense na lúa chea, enorme e redonda de cor

laranxa,  eternamente  pendurada  dun  firmamento  salferido  de  tebras  silandeiras  e

ameazadoras. Á pequena Lara gústalle debruzarse dos peitorís e dende alí enxergar a

pendente da congostra que baixa á fraga, e intérnase a través dela por entre fieitos,

carriza e fragueiros. Tras o enreixado da fiestra a pequena Lara tamén observa as

sucesivas  gárgolas  pousadas  nos  beirís  dos  torreóns,  elas  de  boca  aberta,  fanadas

todas, trousan as augas de chuvias constantes, mestas, de corpo sempre presente que

caen manseliñas na contorna. Estes desaugadoiros son criaturas monstruosas, saídas

dos infernos por buratos de tobeiras de bechos que botan lume pola boca coma os

dragóns e o único modo que existe de combatelos e guindarlles auga doce, de ríos de

cen meandros, collida con cuncas de cobre. Cando iso acontece os pequenos monstros

deixan  de  faiscar  e  de  súpeto  convértense  en  pedra  situándose  nos  beirís  un  a

continuación do outro con xestos de carraxe e desesperación por se veren privados do

seu aire, as labaradas mortíferas, e acabaren petrificados tal estatuas. A pequena Lara

escrútaos coma se fosen unha cadea de sentenciados a morte, murados en ringleira

observa os  seus  difíciles  rostros:  un con cornos picudos  pequenos coma chatolas,

outro cun nariz prominente en forma de aguia, un cunha crista de galo na cabeza e

peteiro no canto de boca, outro con ollos de sapo e meniña de cobra e ollada negra de

defunción. A pequena Lara, en troques, séntese atraída pola figura que máis está no

canto do torreón, porque ten unha faciana parecida ao seu papai, que en realidade é o

seu  padrasto,  e  ela  está  convencida  que aquel  esperpento  alí  pegado na  parede  é
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exactamente o home que vive con ela, e coa súa nai, e co seu irmanciño. Seu papai, ou

seu padrasto, ten unha cicatriz no bordo do labio superior, unha cicatriz en zigzag e o

espantallo pétreo presenta tamén no mesmo sitio unha pequena físgoa coma serpe.

Deste detalle ninguén nunca reparou, só a pequena Lara se decatou da coincidencia,

nin sequera alguén se deu conta da posible semellanza entre a figura da gárgola e don

Xacobe, dono do castelo. Don Xacobe é un personaxe sinistro, despótico e malvado

que casou coa princesiña Lela, viúva herdeira, só para acceder ás posesións que agora

el domina e unha vez conseguido o seu propósito, o que antes era afecto e regalías

agora tornouse xenreira e ultraxe. A pequena Lara e o meniño Andresiño, froitos do

anterior matrimonio, viven a maior parte do día recluídos nas súas estancias, lonxe

das veleidades caprichosas do seu papai. Este maltrata en incontables ocasións a súa

mamai,  pero ela cando está cos fillos móstrase digna e orgullosa, agochándolles o

sufrimento, ocultándolles con veos o rostro ennegrecido, con túnicas e chambras o

corpo magoado, xogando con eles á carriola ou ao peletre coma unha cativa máis pero

Lara,  ela  si  sabe das  tristuras,  das  aflicións,  das  penurias  da mamai,  apértaa  pola

cintura, achégalle o bico ao baixo ventre e dálle unha calor reconfortante que derrete

por uns instantes o xeo que lle corre a Lela por de dentro. Lara divisa dende a fiestra a

don Xacobe que se aproxima dacabalo pola congostra. O cabaleiro chega anoxado,

con malos aires de píntega, iracundo pola fuxida dun enorme exemplar de porco bravo

que no último momento non foi quen de o cazar. A carón da cheminea, co lume aceso,

sentado na grande cadeira de brazos, estiradas as pernas encima dun tallo, fai chamar

a súa dona a través da servidume. Ela sabe de sobra que cando entre na sala de armas

medio encrequenada,  tremendo coma un xunco ao vento,  atopará o seu home cun

copón de viño roxo nunha man e cunha fusta na outra. Sabe con certeza que comezará

a lle arrebolar correadas ás cachizas, tan só polo feito de non ter collido o xabaril. A

pequena Lara estivo esa mañá no río que arrodea o castelo, aproveitando a ausencia

do papai. Correu pola beira, por entre os amieiros, por entre as poucas raiolas de sol.

Cruzou polos peares, zarrapicou na auga, encheu un frasco para lle dar de beber á súa

boneca feita con madeira de buxo. A pequena Lara agora vai tras da mamai, agóchase

entre as varias lumieiras do corredor, porque ela tamén sabe o que vai acontecer na

sala  de  armas.  Asexa  polo  buratiño  do  pecho  e  abre  a  porta  cando  a  mamai  se

interpuxo no campo de visión da ollada de don Xacobe. O cabaleiro tirano levantou

xa a fusta e cando a ten xusto no máis alto aparece entón a pequena Lara de detrás da

armadura medieval e guíndalle a auga do río por riba del. Cando o papai se dá conta
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da inocencia da rapaciña por defender a súa mamai, escacha a rir ás gargalladas, con

voz de estrondo, oca e cavernosa. Pero de socate o papai empeza a cambiar de cor. A

pel moura, arroibada polo viño, colle agora unha cor cincenta, agrisada, diluída. Don

Xacobe, inmóbil na cadeira,  queda paralizado engordiño. Axiña converteuse nunha

figura de pedra e Lara decátase perfectamente que o seu rostro é igualiño ca o da

gárgola  do  torreón.  Ela  logo  dirixe  a  súa  mirada  cara  á  mamai  e  alí  está  a  nai,

soprándolle con dozura na faciana, para espertala, erguela da cama e levala á escola.

Hoxe Lara ten concurso de carteis na súa clase. O tema dos debuxos é a familia. Alí

os hai de todo tipo, dende os formados por papás, irmáns e avós ata aqueles con neno

chinés con raia nos ollos ou africano rotulado en negro, pasando polos que constan

dunha soa nai  ou dun só pai  pero formando parte  o can,  o  gato,  o  hámster  ou a

mascota.  A pequena Lara fixo un debuxo de familia  tradicional,  o papá,  a mamá,

Andresiño e ela mesma. Pero hai dúas consideracións importantes na ilustración da

cativa. Unha é que o papá aparece nunha esquina do papel, metido nun recadro do

mesmo xeito que aparecen as illas Canarias no mapa de España que colga na aula. E a

outra é que a súa nai debuxouna cuns grandes lentes negros, que lle cobren toda a

cara, porque lle dá vergonza que os compañeiros a vexan cos ollos morados e dúas

lágrimas perennes en cada pálpebra.

Breve encontro

Lela dá clases de historia da arte nun centro de ensino secundario. Na penumbra da

aula amortécese dalgunha maneira unha dor que transpira por todos os poros da pel.

Preme  o  botón  e  na  pantalla  en  branco  van  aparecendo  as  distintas  filminas  que

seleccionou para hoxe. Hoxe fala de Grecia e xorde no flash o Erecteion, outro flash o

Partenón, outro flash o palacio de Knossos. Lela explícalles aos seus alumnos como a

composición dos capiteis marcan os distintos estilos arquitectónicos; a simplicidade

do dórico, as volutas do xónico, as follas de acanto do corintio. Lela fálalles tamén da

cegadora albura do partenón, todo el revestido de mármore canda a época clásica, o

reflexo do deus Apolo facíao completamente invisible, só se podía entrever un intenso

destello e máis nada, porque era como ver o propio sol; e Lela segue a lles contar

historias de gregos e troianos, de espartanos e cartaxineses, e esquece neses cincuenta

minutos o amargor da súa vida, está coma nunha sala de cine, evadida, fuxitiva da

realidade, o proxector lanza o seu foco incandescente de tubos catódicos e ela viaxa,
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xa está voando encol dunha alfombra persa arredor do Taj Mahal, xa sobe sobre o

lombo de King Kong o Empire State Building, xa camiña sedenta polas poeirentas

calellas  do Machu Pichu, e  cando o aparello  deixa de funcionar,  Lela  toma terra,

chanta as solas no piso, volve ao ambiente cítrico que a envolve e marcha á estación

de regreso á súa casa. Lela colle todos os días o tren de ida e volta, todos os días pasa

polo portelo, sobe no vagón terceiro, asento tres, lado da ventá, todos os días antes de

que no túnel se faga noite, o revisor faille un buraco triangular no bono e todos eses

días  diante  dela,  do  lado  do  corredor,  senta  un  home  de  cabelos  medio  canos,

enguedellados, ollada profunda e negra coma un pozo, sombreiro de aba estreita que

pousa no xeonllo, reminiscencia de tempos idos, e aspecto de cabaleiro moderno de

tempos  vindeiros.  Cando  o  tren  se  interna  no  túnel  o  cabaleiro  da  alegre  figura

aparece reflectido no cristal da ventá e Lela escúlcao de arriba a abaixo, sempre trae

un libro para se entreter na hora que dura a viaxe, leva xa varias semanas cos  Cien

años de soledad, a estas horas xa estará impregnado do realismo máxico de Macondo,

das  vicisitudes  dos  josearcadios  e  aurelianos  buendía,  do  mago  Melquíades  e  o

descubrimento do xeo. Lela e o cabaleiro saúdanse cortesmente todos os días, case

dende o principio da súa coincidencia no vagón, pero nunca pasaron de aí. O tren

cruzou o túnel e o departamento inúndase de novo de claridade, o reflexo do cabaleiro

no cristal desapareceu de repente e agora a súa imaxe é substituída por un mar, azul,

inmenso,  ilimitado.  Nese  infinito  sen  horizontes,  Lela  acórdase  do  seu  admirado

David Lean, poida que por asociación de ideas, polo feito de ir no tren, aparéceselle

David Lean no pensamento,  porque David Lean é sobre todo director de películas

ferroviarias,  Zhivago e o tren pola estepa rusa,  Lawrence e o tren polas dunas,  o

asubío do exército inglés agardando o asubío da locomotora ao seu paso pola ponte

sobre o río Kwai; pero Lela acórdase de xeito sobranceiro dunha pequena xoia, desas

esencias só gardadas en frascos pequenos. Fronte ás metraxes longas, David Lean ten

na súa filmografía unha curta historia de amor entre dous descoñecidos que se atopan

cada día nunha estación de tren, é un breve encontro, pasional, a lume de biqueira, tan

sincero  e  auténtico  que  ata  a  propia  Annabel  Lee  sentiría  envexa,  e  Lela  naquel

momento volveu por un instante á súa xuventude, á alma ceiba de pardal ou andoriña,

sentiu unhas cóxegas nerviosas, pracenteiras, de cando libaba pole, e sen vir a conto

preguntoulle  de improviso ao señor se o coronel  Aureliano Buendía xa se puxera

fronte do pelotón de fusilamento. O cabaleiro quedou un chisco perturbado, sorriu con

franqueza, repúxose e recompúxose da sorpresa e díxolle a Lela que non, que aínda
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non chegara a ese momento patibular pero que, por favor, non lle desvelara nada do

argumento. A partir de aí iniciaron unha animada charla no transcurso da viaxe que

non abandonarían nos seguintes e seguintes días. Naquel traxecto diario dunha hora

para o traballo e outra hora para a casa, Lela atopou o oasis no deserto, bebían daquela

fonte unha auga fresca, cristalina, potable, vivificadora. Dos  Cien años de soledad

pasaron a Baby Schiaffino, de Morte de rei aos Camiños da vida; da Sagrada Familia

ás torres Petronas, do museo D’Orsay ao Moma neoiorquino, e Lela parecía agromar

do lameiro, nesas dúas horas de troupeleo continuo, coma nunha randeeira de xogo

infantil, a Leliña convertíase nun fermoso nenúfar malia os hematomas que a miúdo

anunciaba na faciana e que ela trataba de disimular co cabelo, cos lentes, cos panos de

cabeza,  aínda  que  a  ollada,  esa  si,  delatábaa  coma  unha  confidente,  acusábaa

impunemente  de maltratada.  E  Lela,  case sen querelo,  viu naquel  home a Trevor

Howard, e ela, case sen notalo, imaxinaba que era Celia Johnson, e unha pequena

chama comezou a agromar no seu corazón, e a medida que o tren percorría a vía,

canto máis renxía polos raís, a chamiña medraba, e o que nun principio foi un misto

agora parecía fogueira, e Lela quedaba absorta oíndo falar o seu compañeiro de tren, e

el,  Lois  Candán,  arquitecto,  contáballe  a  instalación  das  placas  de  titanio  no

Guggenheim, o resplandor do edificio no ceo neboento de Bilbo, o seu reflexo no río

coma se  fose  un  cardume de  sollas,  a  localización  precisa  para  unha construción

maxestosa; e el, Lois Candán, arquitecto, sinalaba o Kursaal donostiarra como obra

rompedora  no  trazado  urbanístico  da  cidade  pero  asemade  cun  poder  innato  de

adaptación, de camuflaxe camaleónica, a súa perturbadora beleza pola noite, exótica,

oriental,  nipona,  o  Kursaal  lembráballe  un  gran  plató  cinematográfico  disposto  e

predisposto para Mizoguchi ou Kobayashi, e Lela asentía, e facíalle graza como todo

canto Lois dicía, ela non só estaba de acordo senón que el parecía poñerlle palabras ao

seu pensamento, e Lela fitábao, e deixaba que falase, non o quería interromper nin un

intre, tan só facía leves movementos de queixo de xeito afirmativo, observáballe a

boca e a case imperceptible separación dos seus incisivos, observaba as súas mans, de

ritmo melódico, compasado, lentas cando o que detallaba esixía sosego, rápidas cando

a sensibilidade se vía alterada pola emoción nalgunha cuestión transcendental para el,

e  Lela miraba  de esguello para fóra,  e tras a ventá todo corría freneticamente,  as

árbores  facían  unha  carreira  de  cen  metros  lisos  e  proclamábase  vencedor  o

sabugueiro,  e  dentro  todo  transcorría  parsimonioso,  e  Lela  cada  día  que  pasaba

quixera estender esas dúas máxicas horas coma goma elástica ata que os seus folgos
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non desen para máis; ás veces íase da conversa, matinaba en escenas de louca tolemia,

o tren metido no túnel, sen luz no interior, ela nota o rozamento na súa meixela dunha

pel suave, percórrelle o rostro, o dedo póusase lene nos labios, acaríñaos, ela bica a

xema do dedo, de súpeto sente o alento de Lois aproximarse, cada vez máis intenso,

os labios del baten nos labios dela, o túnel pasou e Lela volve á conversa, foi tan só un

momento de bolboreta, de avelaíña, un instante de xoaniña, pero Lela comeza a ter a

Lois na mente a todas as horas, Lois xa non se reduce só a dúas horas das vinte e catro

que dura o día, agora Lois ocupa a mente de Lela as vinte e catro completas, nin unha

máis nin unha menos, agarda as oito da mañá coma un maná, arela as tres da tarde

coma un xantar,  e Lela no tren é unha porción feliz,  enceta  esa porción coa gula

propia de quen se atopa moi falto de afecto e quere saber máis, moito máis de Lois,

quere  chegar  ata  as  raíces  da  súa  persoa,  e  Lois  ofrécello  arreo,  sen  excepción,

descóbrelle as cartas, ponas boca arriba, e na plataforma da estación, aproveitando o

atraso inesperado do tren, Lela e Lois bícanse furtivamente, el coñece a súa historia,

ela coñece a del, e o que hai entre os dous é tan só amor, un amor sincero e puro, igual

ca o de Trevor Howard e Celia Johnson, pero a diferenza do da película, este, para

Lela e Lois, non ten porque ser imposible debido ás estúpidas convencións sociais da

época,  o  deles  nace  de  dentro,  de  onde  se  senten  realmente  as  cousas,  nace  do

corazón, da epiderme, nace do cerebro onde hai unha tecla que se comeza a vibrar

sinala  un  sentimento  verdadeiro,  e  Lela  quere  entregarse,  quere  participar,  ser

protagonista desta historia, a vida parece ofrecerlle unha segunda oportunidade, Lois

abriulle os ollos de par en par, as fiestras abertas depuran o aire viciado da habitación,

e agora Lela volve voar, volve sentirse persoa, volve saborear o marabilloso que pode

ser a vida, tómaa a culleriñas, sen se atragoar, medindo cada paso, non a quere termar

a treo coma cando na xuventude,  xa é hora pois de cambiar o rumbo da nave, os

ventos agora sopran favorables, e cre que se pode intentar a aventura de descubrir as

Américas, ou as Indias, tanto ten.

A rapa das bestas

Xacobe Fungueiriño xa non é o valoroso aloitador do curro. Entre po, sucidade e suor,

na arena do teatro  dos  soños,  nese curral  de bravura,  de músculos  en tensión,  de

gladiadores loitando, de rapa de bestas visceral, o Xacobe sufriu unha metamorfose

absoluta,  o seu camiño de animalización  chegou ao tope.  De home convertido en
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cabalo podería ser perfectamente un título asinado por Ovidio, porque a Xacobe iso

mesmo lle ocorreu en canto oíu os primeiros cantos de serea da muller solicitándolle a

reconsideración  dunha  posible  separación.  Xacobe  entón  metamorfoseouse  por

enteiro, era un cabalo bravo, rinchaba, couceaba, movía violentamente a cabeza e as

súas crinas brillaban ao sol empapadas de humidade, ese zume que zumega cando

dentro  só  hai  veleno,  e  o  cabalo  espetábase  unha e  outra  vez  contra  o  valo,  sen

sentido,  a  esgalla,  tolo,  cego,  falto  de  perspectiva,  de  criterio,  de  asimilación,  de

reflexión... O Xacobe monifate, Xacobe lobishome, acababa de traspasar a lumieira,

atopábase xa en terreo vedado, e esa especie de esfinxe, metade home metade cabalo,

mallou na muller coma no centeo, tirada quedara no chan, e dende aí couceouna sen

remisión, nas costas, no ventre, no peito, na cabeza, na cara... Lela gritaba e non era o

día de san martiño, co porco na artesa para o acoitelar, berraba, suplicaba, imploraba,

pregaba, e os couces seguían, e ela xa sabía certeira que non terían fin, e lembrou os

nenos, lembrou a Lara, víalle con toda exactitude o rostro cheo de pavor agarrada ao

seu osiño Pontillón,  vía  o Andresiño  con cara  de profundas  circunstancias  sen se

decatar moi ben que era o que estaba acontecendo, inmóbil coma un espantallo que

axota os paxariños, e vía tamén a Lois cuberto de cor verde esperanza que a cada

golpe de Xacobe se lle ía diluíndo o ton, esvaecíase, difuminábase a ilusión, alguén lle

roubaba  a  rede  á  Leliña  trapecista  e  condenada  quedaba  a  morrer  coma  un  can

adoecido de rabia, coma un escaravello machucado polo pé, coma un verme, unha

lombriga, unha cascuda, un bicho vil, desprezable, noxento, que cumpría desterrar da

face da terra, e á Leliña só lle deu tempo, porque a consciencia marchaba á deriva,

porque o sentido se cambaleaba, a ver por un instante o parque de xogos de abaixo

con ela e Lois sentados nun banco falando sobre David Lean, sobre Zhivago, sobre

Lawrence, sobre a ponte encol do río Kwai, sobre o breve encontro de Trevor Howard

e Celia Johnson, mentres Lara alcanzaba a cima co bambán e o seu sorriso se estendía

ao firmamento, mentres Andresiño se enchía de valentía e baixaba polo esvaradoiro

cos ollos pechos engurrando o cello, pero tan só era un espellismo de Lela, aquel que

a un se lle reproduce na visión como desexo do que lle gustaría ter vivido, apenas un

segundiño antes de morrer. E Xacobe non se decatara. Xacobe non se dera conta de

que aquel home do que lle falara Lela, aquel Lois Candán, arquitecto, con quen de

novo descubrira o amor, non era máis ca unha invención dela, a súa ilusión, a súa

pequena porción de felicidade. Xacobe non comprendera que o desamparo de Lela era

tan ermo, que a súa angustia tan abafante, que a súa soidade tan de vagantío, que a
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coitada  Lela  creara  outro  mundo  dentro  do  vagón,  un  universo  de  película,  un

realismo máxico coma o de Macondo, un máxico realismo coma o de Miranda, e ela

dialogaba todos os días co asento baleiro que tiña de fronte, oía as máis das veces o

que aquela presenza vouga lle transmitía, e Lela no seu delirio construíra con mans de

arquitecto a Lois Candán, e Lois Candán non era outra cousa que unha extensión do

seu propio home, pero modelado, cicelado, feito a imaxe e semellanza de como ela

quixera que fose, e tan fonda foi esa vivencia diaria, tan verosímil, tan táctil, que Lela

acabou por crer que si era verdadeira, e díxollo ao seu home convencida de que así

acontecía,  e  reveloullo  sabendo  como  sabía  do  perigo  que  supuña  tal  revelación.

Xacobe  envilecido  resultou  patético,  e  paseou  o  seu  fondo  patetismo  polos  catro

recantos  do  salón,  e  cando Lara,  anicada,  con cara  de  espanto,  se  encontrou  coa

escena, o pai non tivo nin un anaco de dignidade para aguantar a expresión da filla, e

foi tan covarde o afoutado aloitador do Suído que, pechando os ollos, colleu a Lara

polo pescozo e espremeuna coma unha laranxa, e cando a respiración da pequena xa

só se quedaba nun diminuto hálito, a través da súa ollada de horror foi pasando coma

nunha cinta cinematográfica, coma naqueles xoguetes que movendo unha manivela

aparecían secuencias en cámara lenta de debuxos animados, o que alá se ía, e aló se

foi a primeira descuberta dos reis magos, a primeira adolescencia, o primeiro amor, o

primeiro  bico,  o  primeiro  desengano,  a  primeira  acampada,  a  primeira  rebeldía,  a

primeira borracheira, o primeiro pito, o primeiro día de muller, a primeira viaxe, o

primeiro  arrecendo,  o  primeiro  arreguizo,  o  primeiro  este,  a  primeira  aquela,  os

moitos primeiros e primeiras que o pai lle extirpaba coas mans, con unllas de bisturí,

que lle coutaba de raíz,  salvaxe,  vingativa,  arroutadamente,  porque si,  porque non

deixaba de ser un grandísimo fillo de mala nai, porque as súas obsesións, as súas

persecucións, as súas teimas enfermizas tiña que llelas trasladar aos demais, porque

carecía do pulo suficiente para afrontalas como home de ben, porque os cabróns son

así, igual de cabróns ca de coitados, porque ás veces a un se lle afundiu a estrela polar,

porque...,  porque... Xacobe no mesmo instante que matou a muller e a filla tivo o

recorrente impulso do suicidio, desesperado, cos dous corpos inertes tirados sobre a

alfombra, cravou as gadoupas nas tempas, tomou aire e armouse de valor para coller

un coitelo e abrirse as veas, para abrir a fiestra e tirarse ao baleiro, para abrir a espita

do gas e asfixiarse, pero o valor fuxiu, quedara encerrado entre o valado do curro, o

único que abriu foi a porta da habitación dos xoguetes onde se atopaba Andresiño

oculto debaixo da cama. Entón, non se sabe o porqué, de socate veulle ao maxín o
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carriño do neno daquela película rusa que vira había anos en Compostela con Lela,

sempre  quedara  intrigado polo destino  daquel  carro que baixaba  aos  tropezóns  as

escaleiras no medio do fogo do exército. O director do filme non quixera amosarlles

aos espectadores o destino do carriño sen guía. Xacobe entón entrou na habitación e

sentiu  a  respiración  afrontada  do  rapaciño  que  se  mesturaba  coa  del,  atafegante,

entrecortada, de animal ferido. Xacobe sentou na cama e o colchón abaixou ata case

tocar a cabeza do neno, así sentado quedou durante un breve tempo, perdido, illado,

solitario, a súa mente paseou polos aguillóns do Ortegal, polos cantís da Frouseira,

pola  esgrevia  costa  do Vilán,  a  súa mente  encheuse  de mar,  de marusía  suave,  a

respiración abafante foi deixando paso a un ritmo máis pausado, acougado, dormente.

De novo pensou no carriño, a súa ollada fíxose por un momento tenra, ¿e el que sería

daquel carriño?, alongou o brazo dende a cama e pechou a porta da habitación dos

xoguetes. Din que a viaxe frenética do carriño acabou coa morte do neno pero diso

non temos absoluta certeza.  
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