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1
Fóra do tempo
no ventre das tebras
sinto a chamada que turra de min.
Heime espreguizar e saír á rúa
á luz
ao mundo
ao espazo onde as cousas teñen forma
coagulan

en

cores

e

aparencias

no

canto

de

quedaren

magmáticas e responderen a todos os nomes, que nin se
pronuncian.
Aquí no abeiro, só un ouveo xordo, un rumor de masas escuras,
unha xelatina de tempo quente que pode ser vertida en moldes e
dar flans, osiños de goma, plátanos de caramelo, algodón de
azucre…
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2
O verán é a estación máis horríbel para min. Deprímeme. Este
despregamento de luz insultante oféndeme. E como non podo
responder como sería o meu desexo, apagando esa estrela
ostentosa, baixo logo a radiación do meu ánimo, alto e forte
noutras circunstancias.
Pero, aínda así, alá vou.
A cidade semella igual que outras mil. Ando entre xente, fago un
esforzo por individualizala e así escapar da sensación de me abrir
paso entre unidades de carne palpitante e con capacidade de
translación. Asirme a detalles da fisionomía, da indumentaria, da
configuración corporal, adoita funcionar. Mais non hoxe. Cíngome
á franxa de idade de sempre. Non pasan de ser espécimes
diferentes pero equivalentes, intercambiábeis na uniformidade
das súas roupas estivais: pantalóns curtos, camisetas de tirantes,
blusas estampadas, saias liviás. Corpos ao ar que transportan
uns 4,5 litros de sangue distribuído nun sistema circulatorio que
eses centos de organismos en movemento pola rúa translocen
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sen querer. Procuro fuxir da aparencia común para centrarme no
que

fai

cada

quen:

pulsar

compulsivamente

no

trebello

electrónico, mirar escaparates, rosmar porque non lle dan cartos
para ir ao cine 3D, só para o normal, carrexar un neno no colo,
falar de onde vai ir nas vacacións, repartir folletos de unllas
esculpidas e vernizados de longa duración, levar pizzas con tola
condución e omisión do casco, laiarse desa merda de vida, andar
rúa Urzáiz arriba para aforrar o bus, suspirar por unha PS3,
matinar se lle vai pedir que a acompañe a Roi ou a Marcos,
meter mercadoría nunha tenda dunha grande cadea procurando
esquivar á xente, con olleiras de dúas noites de mal durmir.
Beleza fuxidía.
Estraño non ter fame logo dun sono tan longo. Como se acordara
a medias, sen espertar o apetito. Así imos mal.
Danme ganas de volver ao letargo.
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3
O cartel, ben grande, pon Berskha. Non é un pobo da Ucraína ou
a Lituania. Non é unha unidade eslava de medida. É unha tenda
de roupa. De moda, quixen dicir.
Entro e dou unha volta por ela con desgana. Moito negro
relucente na decoración, mais pouco nas mercadorías. As
raparigas e as mulleres e mesmo as vellas remexen nos caixóns,
miran as pezas colgadas, avalían diante do espello o posíbel
efecto nas súas relacións persoais dese cárdigan estampado en
azul turquesa e ocre, desa minisaia con volantes ou dese cinto
plástico. Todo demasiado insulso para min, a roupa e mais elas.
Nada me chama, nada me di nada. Nada, agás o volume
arrepiante da música ultrarrepetitiva que enche a tenda. Procuro
non contar cantos compases iguais levan seguidos, só con
levísimas variacións dun instrumento que non identifico e que
soa como un harmonio asmático.
Cómpre facer un esforzo, dar unha volta máis, pór máis interese
en mirar á xente, confiar en que a música cambie un chisco,
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esperar a que se abra o apetito. Mesmo probar algunha peza,
porque se cadra levo unha pinta un tanto demodé. Probar, si,
pero que?
Entón véxoa. Máis exactamente, un cheiro a fluído esencial
agachado baixo perfumes, cremas, suores, olores téxtiles e
plásticos, chega até min abríndose paso entre a morea desoutros
cheiros, busca selectivamente as terminais do meu olfacto e cun
lóstrego alértame da presencia de algo especial. Miro de esguello
para situala sen me delatar e sacúdeme outro relampo: moi nova
e de pel case transparente, o seu perfil tráeme unha lembranza
queridísima.

Na

cerna

da

súbita

tormenta

escúlcoa

coas

pálpebras entornadas dominando a miña axitación. Ten unha
aparencia algo desleixada, leva auriculares e semella ler con
atención as etiquetas dunha peza que non sei ben que é. Vira o
rostro cara a min e eu desvío a mirada decontado para que non
me sorprenda ollándoa. O meu primeiro falar mudo cara ela é:

Non mires agora, non me mires.
Escoitarme nese rexistro faime decatar por completo do efecto
singular que a rapaza produce en min. Noto até o latexo nas
tempas. Contéñome, saio e fico na entrada asexándoa.
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4
Sen mirala sinto que saíu da tenda, o fío invisíbel do cheiro turra
de min sen a ter sequera á vista, e vou pola rúa deleitándome
nesa sensación exclusiva –música para xordos, cor para cegos–,
por veces violenta, e na forza que teño que facer para a conter e
manterme a distancia.
Detense nunha parada de autobús e eu métome no portal dunha
tenda próxima. Non quero que me vexa aínda. Cómpre ir amodo.
Intento chegar aos seus pensamentos mais non son quen. É
demasiado pronto? Perdín facultades? Estou feble, é iso? Igual si.
Non: leva a música a un volume tremendo.
Sobe a un autobús, o C5A, e eu vou detrás como un alustro. O
seu olor embriágame. Fico de pé a tres pasos dela e a súa
proximidade entoléceme. Por máis que aguzo o ouvido sigo sen a
poder escoitar. O tecno industrial comprimido reborda dos seus
auriculares con volume abondo para que ao redor se escoite sen
dificultade o rechiar das serras mecánicas sampleadas, o bater
matemático nas bigornias, atronando sen descanso nun patrón
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de mínimas variacións. Algún viaxeiro amais de min míraa, e ela
mira á fiestra. O tanga asómalle baixo o pantalón con estampado
de camuflaxe en tons grises.
Fedella no teléfono. Un freazo do autobús obrígaa a un
movemento brusco e un auricular sáeselle da orella. O volume
liberado xunto á contundencia instrumental impresionan aos
viaxeiros preto dela, que a miran cunha mestura de ingredientes
no seu ollar, pasmo e reprobación case a partes iguais.
«Por que te autolesionas, rapariga».
«Hai que estar tola para aturar esa música, ou valo estar axiña».
«A capacidade auditiva desta moza dentro dunha década será o
50 % da de arestora».
Ela recibe a vaga de ollares con amortecida satisfacción, como
moi afeita a iso, e entre todas as miradas repara na miña,
diferente cando menos pola maquillaxe que me cobre as
pálpebras –un deseño de ás de bolboreta fúnebre- e detense un
intre nela. Grazas á fenda aberta no muro de decibelios consigo
chegar até os seus pensamentos, moi despectivos cara a min.
«Lamentable look escuro no que non falta detalle. Se cadra
unhas pingas de sangue a esvarar polo queixo », paréceme
entender entre o balbordo da máquina.
A miña quentura baixa unhas décimas. Case mellor.
Mentres devolve o auricular á orella esfórzase en que o seu ollar
transluza algo do desprezo que sente, que non poida eu
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confundir con interese o motivo da mirada persistente que me
dedica.
«Que estrambóticos estes góticos! Malos de película mala. É que
van disfrazados os moi ridículos.. .»
Sostéñolle a mirada. Máis que con desafío fágoo con atención
distante. Ela desvía os ollos. Eu sigo fitándoa até que o sente
como unha provocación e vólvese cara a min poñendo, xa non só
na mirada, senón tamén no ricto dos beizos, unha mensaxe ben
clara:
«Vaia pinta de merda que levas».
Eu son capaz de soster esa ou outra mirada, esa ou outra
mensaxe indefinidamente. E ela vaimas poñendo, case como os
breves textos que pasan no panel de avisos do autobús.
«Monicreques, nenos de papá, non vos aturo. Esa chupa con colo
de ás de morcego, ese anel tipo funda-dedo cun dragón que bota
lume, buff».
Amósolle, nun aceno groseiro, o dedo medio no que teño o anel e
ela, sorprendida pola coincidencia, amósame a lingua e vólvese
cara á fiestra, espallando outra onda do seu cheiro incontestábel.
Contacto estabelecido sen dúbida. Pero cómpre ir amodo. Sorrío
levemente atordada, satisfeita, collo un asento que quedou
baleiro preto da porta, saco un libro do bolso e meto o nariz
entre as vellas follas de Follas Novas.
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Logo dun tempo de coidadosa indiferenza que dura varias
paradas, aproxímase á porta para baixar e non é quen de
reprimir o impulso –suplicado por min en silencio– de botarme
unha última ollada. Estouna esperando con cara impenetrábel de
curuxa disecada. No derradeiro intre disimula, baixa os ollos para
non me mirar a cara e olla ao libro. Sinto que le o título.
Baixo na seguinte parada e retrocedo o camiño feito en bus
uliscando no ar. Aí está o seu recendo, abraiante. Mergúllome
nel, case non podo acreditar tanta sorte, percorro o treito
flotando disimuladamente. A ilusión vólveme infectar como hai
tempo non o facía, aflora ese eu meu dos tempos nos que
andaba deseguido a buscar compañeira. Ou compañeiro, pois
nunca fun escrupulosa, pero realmente sempre me entendín
mellor coas femias.
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5
Sabía que non debía, pero quedei a roldar pola súa casa. Xoguei
a me afastar até case non percibir o seu olor, para logo volver ás
presas, notar con ledicia como medraba a intensidade do cheiro,
chegar mesmo até o portal e ter que me conter para non premer
un timbre ao chou, dicir calquera cousa para que me abrirsen e
aspirar o hálito que deixara no ascensor. Vale, fíxeno. Pero só
unha vez.
Logo a sensatez impúxose –pero que merda de adolescente
son?– e mantívenme polo menos a unhas ducias de metros da
casa. Aprendín esas rúas de memoria. O posto de flores, os dous
súper, o bazar chinés pechado, a tenda de roupa de señoras, a
perfumaría, as catro cafetarías e o bar cutre, o ximnasio
oriental... Non intentei sintonizar con ela porque me sabía débil.
Esfameada.
Agora xa escureceu, as once non son horas de saír para unha
rapaza en día de semana, logo marcho porque tampouco vou
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pasar aquí a noite. E non por falta de ganas. Pero sei que debo
coller forzas porque teño por diante uns días axitados.
Non estou de humor para pensar na comida así que, xa no meu
curruncho, recorro ao de sempre, unha bolsiña. Escoller o tipo –
hoxe B+, Ben Positivo– dáme unha falsa sensación de variedade
que non acabo de entender. Quítoa do envoltorio protector e
chúpoa lenta e distraidamente mentres recreo o acontecido esta
tarde e espreito as ondas a ver se sintonizo con ela. Nalgún
momento terá que sacar os condenados auriculares.
O balbordo asolágame con palabras soltas que non chegan a ter
un sentido claro. Ao cabo dun tempo –dúas bolsas– por fin recibo
algo que seica é dela. E ten un fondo de amargura:

Eles, non todos pero case, veña a mirar por riba do ombro!
Crense moito por ter máis anos, fachendosos do carallo. E
parvos! Eu tería vergoña de chegar a esa idade e ser tan parva.
Nunca serei un adulto deses.
Miña rula, non podo crer a miña sorte! Que nunca serás un
adulto deses? Xa sei que rexeitar os adultos, algúns, non quere
dicir querer ficar nena. Pero por un intre déixame acariñar esa
ilusión.

Isto non me sae nin de broma.
try{

InputStream in = run.getInputStream( );
…
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Mal outra vez! Non te agobies. Pero e se realmente non dou
máis, que? Pór a capacidade, a que se teña, ao servizo de algo
bo, non abonda?
Ruído.
Perdo o fío, estou desadestrada.
E máis ruído.
Parece que volvo coller onda.

Vive a vida! Vive a vida ao teu xeito, como ti queiras vivila!
Escoito isto último varias veces, de fontes diversas. Por un
momento penso que son pensamentos dela, rebordantes de
rebeldía xuvenil.
Ao cabo, decátome de que son anuncios retransmitidos por unha
mente próxima que está a ver a televisión, varias mentes máis
ben, sintonizadas coa mesma canle. Filtro estes pensamentos
parasitados e aguzo o ouvido.
Aí estás outra vez, es ti, nena.

O farfallán de Xurxo crerá todo iso que di? Tanta rebelión de
boquiña xa cansa un pouco, non?
Toma tuit: Eu loito contra o sistema…operativo.
Ha ha ha! Seguro que non me ri a gracia.
E agora a amolar co seu Galaxy. Vai rañala, tío! Como é que non
che mercaron un iPhone os papás?
Vale, basta de lerias.
temp = new StringBuffer( );
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int count;
…
Xa non lle entendo nada, nesa xerga de computadores… Teño
que pórme ao día con todos eses trastes tecnolóxicos. É incríbel.
Non só imita a Ada no físico, tamén está cativada polas
máquinas.

Rapariguiña.

Tedes

fe

no

progreso

e

nesas

andrómenas porque en algo hai que rillar até ser quen de vivir
sen fe e sen esperanza. Pero con estilo, por caridade. Gótico
preferibelmente, pero se ti prefires o tecno estrepitoso, tanto me
ten.

Si mamá! Remato isto e déitome! Dez minutos só!
Merda, pasado mañá é a quedada, non entende que teño que
rematar isto? A parva de Nanda sempre se ofrece… non hei
aprender nunca!
Nanda! Chámase Nanda! Nanda, Nanda, Nanda.

catch (Exception ex){
ex.printStackTrace( );
Volve a esa linguaxe das máquinas, iso si que non llo vou
aprender.
Paso a noite nun entresoño salpicado de bolsiñas.
Tárdame en chegar o día. Incríbel.
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6
Deixar que me guíe o olfacto, esa sublimación do gusto.
Á mañá cedo xa estou no bar máis preto do seu portal asexando
a súa saída, que me tarda como un século, sen esaxerar.
Cada vez que se abre o portal case babexo como unha cadela á
espera dese recendo que me trastorna, e cando por fin a vexo
asomar á porta e non o sinto, lévanme os demos. Sae á rúa e é
evidente que xa non sangra, bota a andar e eu detrás dela, o
estrondo do silencio sen olor atorde, maldígome furiosa e danme
ganas de…
Detéñome, non podo ir tras dela tan preto, e menos así de
alterada.
Fico diante dun escaparate até que acougue esa dor que me roe
as entrañas. E miro como ela vai rúa adiante até que a perdo de
vista.
Ando devagar en sentido contrario ao dela até sentir que calmei.
Fun parva onte por telo deixado pasar. Pero realmente que
quería, chuchala sen máis? Non, claro que non. No entanto faltan
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catro semanas para volver cheirar ese agasallo dos deuses, e a
perspectiva entoléceme. Catro semanas. Para min, que podo
pasar catro anos a lembrar unha tarde da infancia en Pociño de
Randufe, catro semanas non deberían ser máis que unha nube a
pasar polo ceo escuro da noite. Mais que vou facer mentres?
Afastarme e volver dentro de catro semanas, máis nada. Ou vou
andar ese tempo detrás desta panoquiña que me mira por riba
do ombreiro, sen outra cousa que facer que esperar que a
menstruación lle devolva o seu irresistíbel atractivo?
Por suposto que non.
Para me entreter recorro aos libros, mais a lectura éme
imposíbel, non me dou concentrado e xa que logo saio a visitar
tendas de roupa e complementos.
Quero mudar un pouco de aspecto, non é que queira gañala por
iso, pero resultar repulsiva do xeito que lle resultei tampouco é
plan. Non sei a que liña acollerme, realmente, dentro do espectro

dark. Ha ha há, espectro. Nada que tire demasiado ao tecno,
para

iso

xa

está

ela.

Sinistro?

Emo?

Afterpunk?

Quizais

simplemente máis discreta. E tirar con ese anel de dragón gótico
flamíxero xa!
Paso a tarde a probar roupa, facendo que non escoito esa voz
que me di: «A que esperas, vai onda ela e trábaa dunha puta
vez!». A voz da estupidez, porque hei gozar moito máis
facéndolle as beiras, apertando o cerco aos poucos.
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Tampouco vou escoitar esoutra voz que me suxire bulir e
achegarme arestora a ela, escaneala a fondo para me facer unha
idea exacta de como é e actuar en consecuencia. Non.
Se alguén hai sen presa, esa son eu.
Dende

logo

non

volverei

pór

tanta

maquillaxe,

non

tan

rechamante polo menos, pero non podo prescindir totalmente
dela, senón parezo unha meniña, e iso si que non. Cantos anos
terá? Catorce. Quince como moito.
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7
Síntoa e levanto os ollos da lectura. Viume? Non. Pero sentiume.
Seguro? Si, pese a ter os condenados auriculares postos. Que
teima co trebello ese, Deus. Polo menos a música, por así
chamala, é máis tranquila que a do outro día. Non irá sentar
noutro vagón?
Queda neste, nena.
E queda neste, e senta no sentido contrario ao meu. Non é un
amor? Pero aínda non me viu. Por desviar os ollos dela miro o
meu reflexo no cristal da fiestra. Vaia cambio de look! Faciana
branca como sempre, mais cos trazos resaltados por mor do
recollido do pelo. Ollos perfilados. Olleiras suxestivas. Maquillaxe
sobria pero visíbel. Puntilla cor crema –agre– nas mangas, que
reparten elegancia no ar con cada movemento. Chaqueta
Sargent Pepper en neopreno malva e negro. Estilazo. Canto
había que non me adobiaba deste xeito!
De esguello vexo que saca un ordenador portátil da funda, un
aparello bastante grande que semella pesado. Cambia os
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auriculares do reprodutor ao ordenador, mira de fronte e veme.
Recoñéceme, sen dúbida, pero non me vai saudar, faltaría máis.
Ponse a fochicar na máquina. Eu sigo a ler. Hoxe non está tan
desafiante, seica. Hoxe non vai sacar a lingua, parece. Hoxe non
lle escoito botar pestes contra o meu atavío. Se cadra é o volume
que volve estar fortísimo, ou é que vai entretida, ou que non lle
desgusta a miña pinta. Ou que tanto lle ten.
Cambio de sitio, achégome unha fila. Levanta os ollos do portátil
e malia ver que estou máis preto do seu asento non amosa a
obrigada pequena sorpresa. Aínda así, por baixo da súa reserva,
decátome de que os ollos lle quedan prendidos na tableta na que
eu viña lendo.
Deixo pasar un minutiño, levanto a mirada da tableta e busco os
seus ollos. Ela tamén levanta a vista da pantalla e mirámonos un
intre. Desafíame.

Que miras, mona?
Ai, pero se case me falas mentalmente e todo! Devezo por
responderche de igual xeito, pero seica non é tempo aínda.
Direicho só cos ollos: miro o que me peta, pasmona.
Soa un chío electrónico e ela saca o teléfono do peto, teclea
rápida e gárdao. Volve ao ordenador e segue co seu. O teléfono
soa dúas veces mais ignórao. Pregúntome que estará a facer.
Gústame a súa concentración. A punta da lingua a asomar entre
os beizos, o tecleo frenético, os ollos fixos, algo pechos,

21

- Sangue 12 -

ancorados na pantalla. Míroa de esguello, a baixa potencia, que
non se sinta observada. Realmente non é que se pareza tanto a
Ada, é ese aceno que fai o que ma lembra, ese aceno de
concentración, de teimosía, ao pregar os beizos.
Ao cabo de non moito tempo refrego os ollos amodo, érgome e
vou ao servizo, deixando no asento, ben visíbel, a tableta.
Sinto como ela me mira –míranos– cunha mestura de desprezo e
cobiza, mais non volvo a cabeza, sigo corredor adiante deixando
a máquina preciosa abandonada. E escóitoa no silencio:

Esta tía é parva.
Sóame coma un piropo. Cando volvo ao meu asento xa non está
o aparato. Fago a pantomima de mirar ao redor, ao matrimonio
vello, aos mozos que están detrás dela. Ela axiña réndese, saca a
tableta de detrás das costas e téndema cunha expresión na que
se xuntan a burla e unha certa atraente timidez.
–Gardeicha por se acaso.
Graciosa, ela. Xa me ten aos seus pes.
–Uf, non sei en que estaría a pensar para deixala aí –miradiña
sedutora– quérela ver?
Óllame con anovado interese e, con suma cortesía, saca un dos
auriculares.
–Toma, bótalle un ollo –e téndolla.
Acena unha lixeira sorpresa, mais non pode resistirse. Cóllea con
desenvoltura e agarimo.
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Non teño inconveniente en tratar con pijos se son amábeis como
ti. Vese que che sobran os cartos.
Xa

cun

auricular

fóra

da

orella

escóitoa

perfecta,

enxordecedoramente case.
–Podo fedellar nela un pouco? –di moi aquelada– Aínda non tiven
un iPad na man.
Ah, tecno-luxuria, sabía que non me ías fallar!
–Claro, canto queiras. Eu xa vou cansa de ler.
Ela acariña as iconas, as contornas suaves e atractivas do
aparello. Só lle falta pasarlle a lingua por riba, lambelo con esa
mestura de gula e lascivia que transloce a súa faciana e que me
perde. Acertei de pleno. We have ignition. Quita o outro
auricular.
–Ti es a gótica do bus, verdade?
Crin que non o ía dicir nunca.
–Son. Hoxe non me botas a lingua?
Ri frouxiño.
–Se ti non me amosas o dedo…Claro que hoxe non o levas tan
rechamante.
E olla a pequena sortella cun granate engastado que hoxe
adorna o meu dedo medio. Engado algo axiña, rectificando o
rumbo.
–Gústache o iPad?
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–Si, claro, non me vai gustar, está moi ben. Un chisco caro, non?
Pero é tan chulo!
–É, si.
Manéxao perfectamente para ser a primeira vez que ten un na
man. Non para de percorrela cos dedos.

Quen fora tableta.
Sshhss. Noto o meu pensamento a un volume moi alto. Non
quero asustala, non quero resultar atronadora, agora sen
auriculares é todo campo aberto. Vou ao asento baleiro ao seu
carón para ver mellor o que fai. Soa un chío electrónico do
teléfono, ignórao.
–Tes algunha peli? Por ver como vai o reprodutor.
–Proba o que queiras. Pero creo que non teño ningunha.
–Nin unha? Nin sequera Crepúsculo?
Fronte á miña cara de non entender, repítemo en inglés.
–Twilight.
Ese retintín co que mo di merece unha resposta rápida. Twilight.
Cal é esa? Cal é? Sei que mirei algún anuncio dela nalgures.
–Creo que non. Só teño libros. Moreas de libros.
Escrútame. Non me cre.
–Cousas tan antigas para un aparato tan moderno.
–Algo de música tamén teño. Por que, querías vela?
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– Twilight fixo que non, non me van moito as de vampiros, e
menos tan acaramelados. Pero podemos pór calquera cousa para
probar...
Ahá, agora venme unha imaxe á mente, xa sei cal é.
–Xa a vin –minto, só vin uns anuncios.
–Xa o supuña.
–Tampouco me gustou.
Mírame con sorna.
–Cun vampiro tan mono?
–Brando de máis. Un pouco tristes estes vampiros que van ao
instituto e non chuchan sangue, non?

Deberíase chamar

BloodLight en vez de Twilight.
–E a rapaza, gustouche?
Ui, que directa.
–Non é o meu tipo.
Pero ti si, xa o notas, pero non imos dicir nada aínda, verdade? Ti
segue a xogar coa tableta tan feliz.
–Agora que acordo, si que teño unha peli de vampiros. Mira aí
nesa …
–…carpeta.
–Si.
Sinalo unha carpeta na pantalla, rozo levemente a súa man. Ela
dálle ao reprodutor e a película continúa onde eu a deixara. Na
escena na que as vampiras se enlean co home, xusto onde unha
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delas lle sae de entre as pernas, emerxendo dunha néboa,
poderosa e sedutora. Achego a man á tableta para subir o
volume.

»–Jonathaaan –murmura a vampira–, déitate no chan.«
Volvo rozar os seus dedos levísimamente. Xorden compañeiras
da vampira, Nanda retira as mans da zona da pantalla onde os
corpos espidos retórcense, e entre todas sóbano, bícano e
finalmente mórdeno. Eu, co ton máis doce do que son capaz, que
é bastante, bisbo:
–Vese ben, verdade?
–Si, guai.
Agora xa non hai retranca no seu ton, forzadamente neutro para
agachar a súa incomodidade.
–Chámome Vanesa –digo, por non calar.
–Eu Nanda.
Cando o di non podo reprimir o facerlle o dúo mentalmente:

Eu Nanda.
Shhh, tola, vaite ouvir.
Chía o teléfono.

26

- Sangue 12 -

8
Íamos tan ben e van e soben, entre outros, un mozo así do seu
estilo, ou que polo menos leva un ordenador portátil e roupa que
lle vai grande, e unha parella de góticos máis ben sinistros. Que
oportunos.

Pálidos

regulamentario.

e

Piércings

empoados,
nos

beizos.

vestidos
Adobiados

de
de

negro
xeito

rechamante, ela cun crucifixo pendurado do pescozo no que vai
cravado un lagarto co bandullo aberto e as tripas fóra, el con
aneis de pinchos en todos os dedos dunha man. Pasan a rentes
de nós, fítannos cun certo ar escrutador e botan unha gargallada.
Tratan de chamar a miña atención e deixan ouvir unhas voces
afectadas nunha conversa á que prefiro non atender.
Nanda, como se de súpeto reparase con quen estaba a falar,
devólveme a tableta. Xa non son a amábel propietaria dunha
máquina sedutora, senón un membro desa seita infecta de
descerebrados que devecen pola imaxinería grotesca cun toque

gore.
–Toma, grazas.
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Téndema cun algo de pena e volve a atención ao seu antigo e
pesado computador. Pola actitude que adopta cómpre que eu
volva ao meu asento inicial, pero non llo vou pór tan fácil.
–Que escribes?
–Un programiña. Un pequeno xogo para Android.
Será o mozo, o tal Android?
–Pódese ver?
–Aínda lle falta moito, pero se queres…
–Si, porfa.
E xira o portátil cara a min para amosarme o xogo.
–Son unhas bólas que ao estouparen ceiban cousas distintas
segundo no sitio en que as rebentes. Ves?
Vexo, non acabo de atoparlle a graza, pero está claro que a ela a
entusiasma. Sorrío todo o empaticamente que me é posíbel, mais
parece que non é abondo, e aínda non son quen de facer ningún
comentario atinado sobre o tema. Soa un chío electrónico de
novo, ela colle o teléfono e teclea algo.
–E podes poñerme ese xogo aquí? –vólvolle tender o iPad, pero
ela rexéitao.
–Pois non, pero podes atopar aí os xogos que queiras.
–Como?
Mírame con sorna e incredulidade.
–Podes navegar con el. Ten 3G.
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Será tan parva esta gótica, realmente? Está de broma, tan parva
non pode ser.
–Se ti o dis. Regaláronma onte mesmo –apresúrome a engadir
antes de que a miña cotización baixe máis.
–Xa.

Como di miña nai, Deus da pan a quen non ten dentes.
Verás ti se teño dentes.
–De momento só a usei para ler. Aínda non me afixen moito a
ela, son máis lenta ca ti –engado coa larvada suxestión de que
ela podería ensinarme.
–Xa verás que é doado –remata ela, e volve pór os auriculares.
Eses sons-máquina trepanando cranios a douscentos por cen.

E se non, que che ensinen eses colegas teus. Se saben de algo
máis que de postureo.
Aínda así escóitoche, Nanda.

Depura ese código, que aínda che queda moito se queres
ensinárllelo logo a estes.
Non tan claramente, pero escóitoche.
–Queres unha lambetada? –póñolla diante dos ollos, porque non
creo que me escoite.
Nega coa cabeza sen me ollar.

Que patética!
Igual si. E ti un pouco chula de máis.
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Escoito algo do seu ruxerruxe por baixo, unha azueira na que se
mestura o desprezo polos ridículos adobíos desas tribos, o odio
porque os adultos digan que a mocidade non sabe o que quere –
se cadra por culpa de mozos como eu–, como se os adultos o
souberan.

Logo

o

dialecto

do

computador

ocupa

o

seu

pensamento e eu volvo a Follas Novas, agora no iPad.
Pero non me concentro na lectura e entretéñome matinando
como a vou atacar, como vou remover conviccións e derrubar
certezas. Gozo por adiantado prevéndoo.
Ao chegar a Compostela adiántome a ela para baixar e collo ar
para dicir algo, polo menos unha despedida. Pero ela non fai nin
o mínimo aceno de quitar un auricular da orella, así que boto o
alento na fiestra e marcho sen máis. O cristal queda embazado,
nel pódese ler:
Adiós ríos, adiós códigos fontes.
Soa un chío electrónico de novo.
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9
Pasou todo o día nesa festa de máquinas. E segue alí, ben
entrada a noite. Verdadeiramente apaixónalle o tema, imítase a
Ada até niso. Pero alí non vou ir, non, xa teño abondo co que lle
capto, todo coding e barullo. Soaríame esotérico se non soubese
que rexeitan expresamente esa idea.
Cando volverei durmir? Un ano destes. Agora é que me ten en
vela decontino.
Logo de me encher de bolsiñas outra vez, desta volta AB-, eructo
e penso. E quedo a escoitar.
Nidios pensamentos, que ben llos leo agora que sacou os
auriculares dunha condenada vez. Pracer de simplemente sentir
que accedo ao seu pensamento. Nótoa distinta. Esta tomou algo.
Síntoa como se a tivese no cuarto contiguo, ao outro lado do
tabique. Pum pum. Déixame entrar. Pasa, corazón. Bombea ledo
ese sangue teu.
Ler léoa, mais cando pensa cousas máquina non lle entendo
nada. Son unha tataravoa que viste á moda. E entra amodo. Non
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quero que lle salten as alarmas de Acceso Indebido. Que escoite
que alguén colga o auricular antes que ela.
A conexión é xa forte dabondo. Hai unha canle en que podemos
lermos e escribirmos e vouna usar, rula. Prepárate.
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10
Volta a Vigo. Ao entrar no tren a luz flutúa. Vou tan decidida que
a miña aura interfire cos aparellos eléctricos, ou algo así. Tesla
podería explicalo, mais xa non está. A que si está é ela. Alá ao
fondo. Tecleando algo no teléfono. E sen auriculares! Agora
vasme ouvir.

–Aquí estou!
Ouviume pero como se nada, non se decatou. Está trasposta.
Levanta os ollos cansos do teclado-pantalla. Semella non ter
durmido moito e loce un sorriso que aínda non lle vira. Milagre.
Prestoulle iso ao que foi, a quedada esa. Xa me viu e intenta
parecer en forma. Entenrecedor. Repara na miña vestimenta, á
que novamente tanto tempo dediquei: pantalón cinguido até
dificultar o movemento, e de tiro baixo, que se vexa o
nacemento das nádegas, negro, obviamente, tenis con caveiras
pop, camiseta negra con tenue debuxo fucsia fluorescente,
cárdigan marengo escuro. Saúdame.
–Agora vaiche o estilo emo?
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–Si, sobre todo o hemo-fílico.
Non o entende, claro. Aínda.
–Tes unha tenda de roupa? Ou de disfraces? Ha ha ha!
Pero que graciosa. Creste moita cousa ti, con esa pinta
ciberpunk-todo-a-cen que levas. Teño un amplísimo vestiario que
me gustaría amosarche, vén ver o meu armario, danme ganas de
dicirlle. Pero no canto diso digo:
–Como o adiviñaches?
–Son telépata.
Agora son eu quen ri. Non podo conter unha gargallada curta,
forte e excesiva que fai que me mire con máis atención.
Repítome o mantra, “cómpre ir amodo”. E vou amodo, pero vou.

–Daquela imos entendernos perfectamente.
–Dixeches algo?

–Por que todo o mundo reacciona igual? Mírame. Non son
ventrílocua, estás a escoitar o que penso. Non eras telépata?
Mírame con verdadeiro interese. Como vén pasada de voltas élle
máis fácil aceptar este feito anómalo.

–Igual que eu che escoito escóitasme ti a min?
–Ben! Así é! Escóitote. Alto e claro.
–Hostia, esta si que é boa!

–Non fai falla que o digas falando, xa o escoito.
–Podes escoitar todo o que penso?
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–Non todo. Escoito máis que nada o que dirixes cara a min... Non
é doado de explicar.
–Estou zombi, non durmín ren, xa non sei se o estou a imaxinar
ou realmente…
Soa o chío dunha mensaxe no seu teléfono e semella que iso a
bota fóra da canle que compartimos.
–Mira, non durmín case, e creo que necesito botar unha soneca.

–Non fai falla que o repitas en alto. Dorme, que non te hei
molestar.
Pecha o ordenador. Pecha os ollos. E ábreos decontado para
mirarme fixo.

–Como vou durmir agora? Isto é a hostia!
Xa te teño. Collinte no teu punto feble. Feble, fermoso,
fantástico. Esa curiosidade bendita.
Soa outro chío telefónico, pero ignórao.
–Que me queres?

–Quérote a ti. Por que non me falas en silencio?
–Non quero que haxa malas interpretacións.

–Xa, seguro que a xente do vagón tamén interprétao todo
correctamente.
Volve pechar os ollos. Achégome e bótolle un alento frío na
meixela.

–Vale, de acordo. Como o fas?
–Facémolo ambas as dúas, digo eu.
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–Eu nunca fixen tal. E ti?
–Importa iso agora?
–Importa, claro. Telo feito con outra xente? Pódelo facer cando
queiras?
–Si, téñoo feito con outra xente. E non, non o podo facer cando
queira, só cando teño conexión dabondo coa persoa. Isto tamén
ten as súas regras. Como a visión, non podes ver se hai obxectos
interpostos, pois tampouco podo escoitar todo o que alguén
pensa. As máis das veces é que non teño interese.
–Estou flipando.
–Non está mal, verdade?
–Mola. Pero é tan estraño! Podería chegar a entender que isto lle
pase a xente que ten moita afinidade, que se coñece, ou que
practica estas cousas... mais a min, contigo... é o que menos
entendo.
–Pero que hai que entender? Está a pasar, e xa está. As cousas
que pasan non precisan explicación.
Abre os ollos, incorpórase e óllame fixamente.
–Claro que precisan explicación!
–Pode que explicación, pero non berros.
Recóstase novamente.
–Aínda que ignores o porque, sabes facelo, estás a facelo.
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–E que non o acabo de crer. Ben pode ser que estea matinando

eu soa. Pásame ás veces. Vou falando soa, e imaxino que me
responden.
–Xa. Que pouca fe na túa percepción.
–...
–...
–Canto tempo levará esta a escoitar o que penso?
–O día que nos vimos no autobús xa che captei algo.
–É só cando estou cerca?
–Si.
–Mente… e sabe que penso que mente. Non necesita terme

diante. Sabía que ía a Compostela.
–Certo.
–Sabes o que penso aínda que eu non queira.
Sentir o seu medo faime estremecer. Agora si.
–Que ás veces poida ler o teu pensamento non quere dicir que

non teñas segredos para min. E ti podes facer o mesmo se
queres.
–Saber o que ti pensas?
–Si, ou o que pensan outros.
–Non estou moi segura de querer afondar no que pensas.
–Estás sorprendida e quérelo meditar. Pero as veces non hai que

darlle moitas voltas ás cousas.
–Dáme vertixe. Non sei nada de ti.
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–Xa sabes moito máis que cando subiches ao tren.
–Si.
–E tes medo.
–Si.
Achégome máis. Devezo por tocala, ela sénteo, e contéñome por
iso mesmo. Sinto alerta todos os terminais nerviosos da súa pel,
expectantes entre a curiosidade, case desexo, e o rexeitamento.
Podería ficar sempre así. E soa outro puto chío telefónico.
–Onde imos chegar con isto?
–Non o sei, xa estraño dabondo me resultou quedar cativada por

ti, filla.
–E que queres logo?
–Que te atrevas.
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11
Busco unha canle clásica na radio e dou cunha onde emiten a
sinfonía número sete de Beethoven. Sento a escoitala, mais
axiña me distraio dos seus coñecidos compases ao lembrar as
escenas do encontro no tren. Conseguín trastornala. Desexa
escuramente internarse no mesto do corazón, ir por vieiros
descoñecidos, correr perigos. Devolvínlle o recendo infantil de
maxia, fascinación e medo. Malia esforzarse en ocultar a súa
inxenuidade e inexperiencia, en agachar a timidez con sarcasmo
e ousadía, non se engana a si mesma. Conseguín facer soar
cordas descoñecidas nela, resoan cos harmónicos que xerei, e
ela espántase e deleitase con esa vibración, síntoo arestora. Eu
teño o que ela non sabe –aínda– que está a buscar. Escoller a
adolescencia. «Nunca serei un adulto como eles.» Ben! Mais para
iso non abonda coas declaracións de intencións, hai que tomar
medidas, radicais, contra a inminente adultez que ameaza
sepultar o mellor de ti.
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Porén, non foi doado conseguir unha cita ao chegarmos a Vigo,
antes de nos separar. E ben sei que aceptou con moitas reservas
e coa idea de darme plantón a pouco que non lle apeteza vir ese
día. Pero xa me encargarei eu de facela vir. E de iniciar o tremor,
ao principio imperceptíbel e que devirá en terremoto, ao que non
resistirán os febles alicerces das súas crenzas, herdo volátil.
Cando todo esboroa, cando fallan os cimentos, é o momento de
voar. E eu hei privarte dos teus. Abalareite até o derrubo e, sen
abeiro, voarás, un intre ao menos. Cumio do movemento.
Catro días aínda para volvela ver.
Non abusar da fala muda sen a ter diante, non vaia ser que se
retraia máis. Ir amodo, darlle algún toquiño leve de cando en
vez, escoitar os seus intentos de comunicación telepática con
outra xente, ocupar así eses días até o noso vindeiro encontro.
Baixo o volume da música para captar mellor o seu pensamento,
e tamén para acougar o meu ánimo, pois se me deixo levar polo
brío deste último movemento, sairía no intre a chuchar o que se
me poña no camiño. E así, entre bolsiñas, música e a súa escoita,
dispóñome a pasar o tempo.
Os seus esforzos telepáticos resultan moi divertidos para min,
pero máis ben frustrantes para ela.
Coa nai case podería dicirse que ten éxito, mais en realidade non
é que lle lea o pensamento, é que xa o coñece polo miúdo. É
bastante uniforme, con tres temas esenciais –traballo, filla e
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casa–, e con incursións ocasionais da nostalxia polos bos tempos
pasados e a angustia polo porvir, mantida a raia con ansiolíticos.
Aguantar os enfados e grosarías da xente no centro de
chamadas, mentir sistematicamente e cobrar unha merda polas
horas botadas alí decotío vaille roendo o ánimo, co agridoce
consolo de ter aínda traballo e mentir cada día con máis soltura.
E recibir aínda a pensión do ex, e que a filla sexa boa estudante
pese a que non haxa Deus que a entenda.
Proba tamén a estabelecer contacto con dúas amigas, Sonia e
Alba. A Alba mesmo llo di como se fose un xogo, algo que se lle
ocorreu no intre. Pero nada. Son xordas coma tapias todas elas.
Xordas en todos os sentidos, tampouco é estraño coa música –
por así chamala– que levan todo o día nos auriculares. O raro é
que Nanda non estea xorda tamén. Xentiña. Tamén o intenta con
Xurxo, por ver se con un individuo doutro sexo lle é máis doado.
Inútil.
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12
Paseamos polos xardíns da Praza de Compostela. Falamos baixo
e andamos devagar. Sinto o seu alivio ao falarmos normal.
–Como é que vives soa?
–Non vivo soa, é algo temporal, máis nada.
–Miña nai non me deixaría quedar soa máis dun día –fítame–
Cantos anos tes?
–Cantos me botas?
–Botábate os mesmos que a min, pero agora con menos
maquillaxe e sen tacóns, parécesme aínda máis nova. Non máis
de trece anos.
–Tes bo ollo.
–A ver, en serio.
–Ter teño uns cantos máis, pero fisicamente quedei nos trece.
Nos doce, para ser exacta. Non envellezo dende aquela.
–Non me digas. Que choio.
–Dígocho eu. Sigo igual sempre. Case igual.

–E logo cantos tes?
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Sinalo un banco sombrizo no que está sentada unha muller vella
moi engurrada.
–Como ela? –di con media risa burlona.
–Quería dicir se sentamos aí.
Dirixímonos cara ao banco. Soa o chío dunha mensaxe no seu
teléfono, mira quen é pero non contesta.
–Queres pipas? –ofrézolle a bolsa.
–Son con sal ou sen sal?
–Sen sal.
–Dáme logo.
Bótolle unha presada que lle reborda a man.
–Foi algo que me pasou hai moito. Desde aquela quedei como
estaba nese intre.
–E que che pasou?
Ao sentar a carón da señora prefiro falar en silencio.

–Non é doado falar diso, así polas boas.
Fago medrar unha sombra sobre nós para avisala do ominoso
terreo no que imos entrar. Ela sente a presión intanxíbel e
reprégase.

–Se non mo queres contar, non mo contes.
–Quero. Pero cústame falar diso. Imos tomar algo que axude.
–Como que?
–Unha pasti.
–Que?
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–Si, muller. Tampouco é para tanto. Unha que non sexa moi
forte.
Mírame con cara de pampa.
–A distorsión dos sentidos, de sempre, axuda a abrir a mente.
Romper os esquemas habituais da percepción. Mira como nos
entendemos ao volver de Compostela, e foi porque ti viñas de
tomar haxix e non sei que máis. De non ser así, a saber canto
tardariamos en falar mudas.
A señora sentada no noso banco míranos de esguello con
sorpresa mal disimulada.
–Mira ti a pequena que espelida é.
–Coido que nun estado alterado de conciencia pódeche resultar
máis doado aceptar o que che vou contar.
–Estado alterado de conciencia. Falas como un libro.
–Grazas.
–Non o dicía como un piropo. Tan tremendo é o que me vas
contar que me tes que drogar?
–Eu non te vou drogar, vaste drogar ti porque queres e porque
podemos pasalo ben.
A señora sentada a rentes de nós míranos con indignación,
érguese e marcha.
–E fumar un peta non vale?
–Vale. Pero é pouco.
–Dous, logo.
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–Báixame a tensión se fumo demasiado. E a ti convenche outra
cousa tamén.
–Pálida sempre estás bastante. Claro que será a maquillaxe.
–Non. Non ves que é pálida toda a pel?
Arremángome un pouco para que vexa os meus níveos
antebrazos.
–Pois si, tes razón.
–E que non saio moito da casa, se non é por un bo motivo.
Soa o chío de mensaxe no teléfono e eu invítoa coa mirada a
responder. Cólleo, fai unha chamada deixando que soe dúas
veces e ponse en pé.
–Andamos un pouco?
–Andamos, si. Ti non probaches as pastis?
–Buff. Probei unha vez, media ou menos, e non me gustou
demasiado.
–Sei dun rapaz que ten unhas que están ben.
–Flipo. Ou máis ben, agora entendo esa faciana pálida que tes,
ese corpo mirrado. Ti es drogadicta.
–Algunha adicción teño, é certo, pero o que se di ás drogas non
é.
–Adicción a que, logo?
–Ao sangue! –digo cun ademán teatral e logo ríome do chiste.
–Ha ha ha! –faime eco.
Así non me vai tomar en serio esta rapaza.
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–Adicta ás lambetadas, tamén. Máis pipas? Un caramelo?
–Vale. De amorodo, se hai.
Outro chío telefónico, que é ignorado.
–Non sei, por que queres tomar unha pasti?
–Só

quero

que

esteamos…

receptivas.

Danche

medo

os

psicotrópicos?
–Non.

–Un pouco si.
–Si, un pouco.
–Pois por iso.
Doulle un bico avelaíño nos beizos e bótase un algo para atrás.
–É un biquiño de amigas. Sabes que me dixo o rapaz que mas
vendeu?
–Que eran boísimas.
–«Entre nós hai química», dixo, e miroume dun xeito…
–Que gracioso el.
–Veña, toma unha.
Sácoas do plástico e tomámolas. Ela só quere tomar media, mais
o meu aceno despectivo abonda para que tome unha enteira sen
chistar. Hai que probala en condicións.
Á procura dun sitio máis tranquilo camiñamos cara ao Castro.
Polo camiño, mentres non chega o esperado efecto, fágoa falar
sobre ordenadores, amigos, o instituto, o que sexa para que non
se poña nerviosa.
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Logo dunha volta polo castelo, en canto vexo que as meniñas
dos ollos se lle expandiron un chisco, empezo a falar da
comunidade que se comunica comigo.
–Son psíquica, e amais de ter contacto telepático con vivos como
ti, téñoo con xente morta.

–Veña! Para me contar iso querías que tomara a pasti.
Ese ollar seu escrutador e algo alarmado confírmame que o
momento é óptimo, pese á resistencia inicial, previsíbel por outra
parte. Sentamos nun banco que mira ás Cíes, afastado dos
camiños transitados e dun par de pequenos grupos que empezan
co botellón.

–O contacto é especialmente intenso con rapazas que tiveron
algunha experiencia forte ou traumática. Chega ao punto de que
eu vivo experiencias que elas viviron. As traio ao presente e
volvemos a pasar polo seu calvario.
–Paga a pena?
–Non o sei, é a condición pantasma. Ás veces si, creo que lles
axuda. E non sempre son experiencias terríbeis, tampouco son
masoquista.
–Es como unha médium?
–Algo así, supoño.
A tarde empardece e as sombras acóllennos como a dúas máis
delas. Logo que o remol último do sol marchase, paso un brazo
polos seus ombreiros.
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–O certo é que teño conexión especial cunha rapaza, Palmira.
Visítame moito, é xa case unha parte de min.
Ólloa intensamente, asolágoa coas imaxes que se despregan na
miña mente e guíoa entre elas, silandeira.
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13
»–Nacín a principios do século XIX. Os tempos estaban a mudar,
seica

como

fan

sempre,

e

daquela

fixérono

dun

xeito

característico: comezaron a se empregar máquinas para canto
fose posíbel. O tear Jacquard e mais eu fixemos case asemade a
nosa aparición neste mundo. O tear era todo un símbolo do
momento, e máis do porvir: até as Parcas podían automatizar a
súa tarefa e así dispor de máis tempo. E en que ían empregar
ese tempo? Elas non sei, pero nós empregariámolo en facer
outras cousas con outras máquinas que irían xurdindo: pór
telegramas, falar por teléfono, collermos o tren e ir a exposicións
onde se amosaban novas máquinas…
»Mais no que atinxe á miña especial condición, a que me trae
onda ti, a cousa empezou, ou mellor dito, precipitouse coa morte
do meu pai.
»O falecemento do meu pai tivo un halo de misterio. As fillas
notabamos que nos ocultaban algo, os rumores non eran baixos
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dabondo e sentiamos que nos laios da desgraza había algo máis
que a tristeza pola morte. Había un algo escuro. Segredo. Medo.
Nanda axítase un pouco ao se decatar inmersa nese mundo.
Acouga, nena, non pasa nada.

»Pero antes de chegar á súa triste fin, vivimos con el unha
infancia atípica. O meu pai, Anthony, era unha especie de
romántico ilustrado mesturado cun cabaleiro pragmático, a prol
do progreso humanista e a industrialización. Un inglés que casou
por amor cunha galega e se instalou na Galiza. Un librepensador
que lía a Rousseau, a Voltaire, a Hume, e que educou as súas
fillas con máis estudos dos que daquela se daban aos fillos
varóns da súa mesma clase e condición.
»Ao principio eramos só as dúas, Hellen e mais eu, e logo veu
Ralph. El queríanos como os pais non adoitaban querer os seus
fillos, ou polo menos a manifestalo. Agarimoso como a miña nai,
ás veces con moita máis paciencia que ela, gozaba de
ensinarnos canto sabía da natureza e da historia e, sempre que
as súas obrigas llo permitían, acompañábanos en excursións
polos arredores da casa. Calquera libro que o titor lle pedía
encargábao de contado. Calquera invento ao seu alcance –
microscopio, regra de cálculo, sextante– comprábao encantado
de compartilo connosco.
»Por mor do traballo –era agregado comercial– viaxaba moito de
Portugal a Inglaterra, e nós, a familia, viviamos nun lugar de
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Randufe preto de Tui, nun val que o cativara dende que o vira. A
carón desa raia da fronteira debuxada polo Miño, nesa terra
vizosa e amábel, sen o sol implacábel de Castela, sen as brumas
mestas de Escocia, quixo que medráramos afastados dos
problemas que ían complicando o comercio e a vida. Afastados,
malia as febles protestas da miña nai, da sociedade á que
teriamos que nos incorporar logo para a nosa vida adulta. Nese
Edén terreal quixo el que transcorrese a nosa infancia, no vasto
e salvaxe xardín que era para nós a terra toda.
»Pero a guerra que sufría Europa ía chegar até as nosas portas, e
antes de que iso ocorrera, e de que o goberno portugués se vira
forzado a prohibir aos barcos ingleses arribar aos portos lusos, o
meu pai decidiu volver a Inglaterra. Non era España un bo sitio
para uns ingleses, por máis que a miña nai fose galega e, xa de
marchar, mellor non ficar en Portugal, mellor pór o mar polo
medio. No verán do 1807 collemos un barco dende Porto a
Plymouth. Nunca antes fora en barco, a viaxe foi espantosa, e
con catro anos entendín que a guerra tiña que ser algo ben
terríbel para que embarcar fose preferíbel.
»En Inglaterra recibiunos á avoa paterna, Hilda, e dende o
primeiro día sentín adoración por ela. A outra avoa, Otilia, era
cariñosa e doce, pero tamén ás veces rigorosa, e exercía máis
como unha nai que como unha avoa. A avoa Hilda non. A avoa
Hilda quixo conquistar os netos que acababa de coñecer, e
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consentiunos sen taxa. Intentou –e acadou– que o cambio de
residencia non supuxera para nós incomodidade ningunha.
Aniñounos na súa casa, onde vivimos ledos e afastados da onda
de violencia e sufrimento que sacudía o mundo, e grazas a ela
non puidemos botar nada en falta.
»Nada, até que nos faltou Ralph.
»Que ironía! Fuximos da guerra, mais atopamos a morte aló
onde fomos. Morreu Ralph, o pequecho, o amoriño da mamá, de
todos nós, o noso picariño.
»Meu pai non estaba alí, o traballo levábao dun lado a outro
naquel tempo. E unhas febres levaron a Ralph. Tan pequeno. Tan
indefenso.
No intre non me decatei, foi máis adiante cando vin que Ralph,
ao morrer, crebara bruscamente a miña nenez. Ao faltar el non
só faltaba el, senón eu tamén, eu a ser máis pequena, eu a
seguir xogando coas cousas que xogaba de sempre, eu a
facerme máis infantil con el –como se non fose realmente ben
nena–. Arrincárase de raíz esa conexión e quedara tan falta, que
non sabía que facer de min. Xa non había xogos, brincadeiras,
universo compartido, complicidade, ledicia. Hellen xa non
xogaba connosco, logo non podía perder o que non tiña. Hellen
como moito facía de mamá. Ralph servíalle para adestrarse para
un futuro que, meu Deus, parecía que lle tardaba en chegar. Eu
era xa incapaz de entendela.
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»Así a morte de Ralph púxome diante do grande problema. Eu
tamén ía morrer. Morreriamos todos. Morrería o papá e a mamá
e Hellen, e a avoa Hilda. Con iso en certo modo xa contaba aínda
que non fose algo no que pensase acotío. E morrería eu tamén.
Pero

iso,

malia

ser

terríbel,

aínda

non

era

o

peor.

O

verdadeiramente aterrecedor era que, se non morría antes,
volveríame como eles. Como Hellen, para empezar. Quizais non
exactamente, os irmáns non son idénticos, pero se tiña que
buscar alguén a quen imitarme de maior, sería Hellen. Ou a
mamá, a quen senón? Ou a avoa, a pesar de non me dar visto
nunha faciana tan engurrada, nun ser tan vello. O máis
inmediato era Hellen –e a cousa dábame arrepíos– e logo os
meus pais. E malia querelos moitísimo iso non me impedía ver o
terríbel da condición adulta.
»O papá regresou ás presas para chegar ao enterro, que se
adiou varios días por mor da súa ausencia. Prepararon a Ralph
para mantelo de corpo presente até a chegada do meu pai, se
fose posíbel, e malia que a Hellen e a min tíñannos, se non
prohibida, si desaconsellada a entrada sen a compaña dun
adulto no cuarto frío onde repousaba, non había xente abonda
para vixiar aquela estancia os cinco días que o meu pai tardou
en chegar, dándose sobradas ocasións para entrarmos ás
agachadas onde estaba Ralphiño, e velo alí, tan aquelado,
asemade estraño e familiar, causoume unha impresión que
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houbo de resultar determinante na miña vida. Seica alí empecei
a pór un pé nesa terra escura dos mortos que non rematan de
marchar, e máis a gostar dela.
»Ao chegar, logo de visitar o pobre Ralph, meu pai intentou
consolarme o mellor que puido. Lembro que a familia e as visitas
estaban abaixo, a rezar e a falar en murmurios, eu estaba no
meu cuarto, e o meu pai veu onda min.
»–Sempre é moi triste cando morre un neno. Todos temos que
morrer, eu, a mamá, e sempre será triste. Pero cando é un
cativo, un anxo, dóenos tanto máis. Pensamos no que podería
ter vivido –a voz case non lle saía–, que dariamos a nosa vida se
iso nolo devolvese… Hai leccións duras da vida, a morte é
unha... Mais eses momentos pasan, e veñen outros ledos, que
fan que a vida pague a pena.
»–Di mamá que está no ceo con Deus.
»Díxenllo para ver se había unanimidade, porque sempre sentira
que a que falaba de Deus era ela máis nada. El non dicía que
non, pero tampouco parolaba dese tema, iso era sempre cousa
da miña nai. Agora tiña que saber que había de certo niso.
»–Si, está no ceo. A salvo de calquera cousa mala, de calquera
dor. A quen lle doe é só a nós.
»–E por que nos doe se sabemos que está no ceo?
»Aí o meu pai xa non puido conter as bágoas que loitaban por
saír.
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»–Porque xa non podemos velo, e botamos de menos coller as
súas manciñas, aloumiñalo…
»Os saloucos calárono e eu fiquei impresionada ao velo así,
abatido como endexamais o vira.
»–Pero eu estou aquí contigo –díxenlle.
»Olloume entre as bágoas e sentín tal onda de amor a
envolverme que case me pasou a pena por Ralph. Tiñámonos o
un ao outro, iso era o que importaba. Estabamos tan unidos que
nin aquilo podía connosco. E sentín que me quería máis que aos
outros, mesmo ao perdido Ralph, o meniño da casa. Nunca mo
dixera, nin mo dera a entender ás claras aínda que eu ben o
sentira. E agora a certeza asolagábame mesturándose coa pena
e forxando o vínculo máis forte posíbel.
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Xa todo está escuro. Nanda rebule baixo o meu brazo querendo
ceibarse do meu influxo, respira como quen aboia tras unha
longa inmersión, separa os ollos dos meus. Quítolle o brazo de
enriba e volve mirarme incrédula, asombrada.

–E a que vén esta historia?
–Para que coñezas algunha das persoas xa mortas coas que teño
contacto.
–Abonda xa!
Ai, mulleriña, non te me asustes tan pronto.
–Non che gustou a historia?

–Non é iso…
Ben cho sei. Pero non che vou dar respiro, vidiña.
–Estás ben?
Tarda en responder e tócoa suavemente.
–Estou. Eu si. Pero de ti xa non estou tan segura, dicíndome que
esa historia cha conta unha morta.
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–Cóntama, si. Xa ma ten contado outras veces, agora só quería
que a souberas ti tamén.
Soa unha mensaxe no teléfono, xa tardaba.
–Pois para min que a inventas, sabes? Ou que a viches nunha
peli.
Dimo mirando ao teléfono e eu ólloa con desprezo.

–Tes medo.
Sente o meu ollar e vólvese cara a min.
–Mira, non sei a que vén esta lea dos mortos. A historia tanto me
ten, pero a ti váiseche un pouco a cachola, filla.

–Tes medo.
–Medo diso que me contas?
–Exactamente. Medo de que Palmira poida falarme e contarme o
que lle pasou.
–Teño medo sabes de que? De que me tomes por imbécil.
–Cala un pouco. Non sei se a espantarías xa.
Fago acenos de me concentrar e escoitar voces do alén. Vólvolle
pór unha man enriba, agora sobre a súa.
–Estás xeada –protesta, mais non a retira.

–Cala.
Miro cara adiante, nun espreitar nas sombras.

»Daquel tempo inglés hai outra cousa que lembro ben: o meu
sétimo aniversario. O meu sétimo aniversario foi estraño tamén.
Eu non quería celebrar nada, miña nai seguía ausente, tres
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meses levaba así, dende o pasamento do meu irmán. Pero a
miña avoa Hilda, luz nas tebras, sol de inverno, dixo que non ía
permitir que quedase sen celebrar o meu sétimo aniversario,
sendo como era unha idade tan sinalada na vida dunha nena. E
esa importancia case me asustaba e me quitaba as poucas
ganas que me quedaban de celebrar nada. Pero a miña avoa era
teimuda, e agarimosa como cómpre nunha avoa, e preparou
toda unha festa. Ao ver que eu seguía morriñenta o día mesmo
do aniversario, antes de que chegasen os convidados veu onda
min e preguntoume:
»–Que agasallo che gustaría ter, de verdade?
»Olloume con ese sorriso que me gañaba. Entre nós non había
problema de linguas porque entendiámonos sen falar. A ela si
que lle podía dicir o que fose, o que de verdade quería. Só que ás
veces é difícil para unha mesma sabelo, non é? Por un intre
pensei dicir: que a miña nai volva estar alegre. Mais, cando falei,
o que me saíu, no meu inglés chapurreado, foi:
»–Gustaríame non medrar. Ficar nena sempre.
»Sorriu co ollar pícaro que puña cando algo lle facía moita graza,
aloumiñoume amodo para non estragar o peiteado e, moi
baixiño, faloume dunhas noces, unhas noces especiais que se
daban nas Américas, ou nas Indias, cun cheiro forte e un sabor
máis forte aínda, e que dicían que eran velenosas, mais en
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realidade o que eran é máxicas: se as comías non medrabas
máis.
»Se ela o dicía eu estaba a prol de crelo, malia non ser xa tan
pequena, nin tan parva, como para non desconfiar de que aquilo
era unha invención dela para me dar gusto. Mais tampouco era
eu maior dabondo para ter totalmente claro o que era posíbel ou
imposíbel. Non podía desbotar ningunha opción por estraña ou
improbábel que semellase. Sobre todo, claro, cando me era tan
necesaria e querida.
»–Tráemas, avoíña, eu quero comer esas noces.
»–Ben, filla, se estás segura, o día de feira grande iremos a
Brighton e mercarémolas. E faremos unha torta con elas, só para
ti.
»–E ti non queres comelas tamén?
»–Eu xa son vella de máis, pombiña.
»Iso deixoume muda e cavilosa. Non me atrevín a preguntarlle o
evidente: até cando se poden comer logo, para que teñan
efecto? E, sobre todo, aí ao fondo: de verdade de verdade é
certo? Se non medras, non morres?
»–E Hellen non quererá comelas tamén?
»–Creo que a túa irmá quere exactamente o contrario. Medrar
axiña. Casar. Non viches como miraba ao fillo maior dos
Bellington?
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»Si. Vírao. E dérame noxo. Que lle pasaba a paiola da miña irmá?
Como lle podía gustar un home tan estirado e repelente como
ese? Como lle podían gustar os homes, en xeral? Non me refería
aos homes como o papá, quería dicir os estoxadizos que fan o
parvo e se poñen galantes coas mulleres.
»–No entanto –dixo a avoa Hilda–, mentres agardamos ao día da
feira, heite agasallar cun corvo. E ímoslle aprender a dicir algo.
»–Os corvos poden falar?
»–A ver. Hai corvos que si, e corvos que non. Esperemos ter
sorte co teu. Que che gustaría aprenderlle?
»Case non o tiven que pensar. Veu a min como ditado, e en
galego:
»–Non medrar! Non medrar!
»–Ha ha ha! “Medrar” non é fácil de dicir. Mellor buscar algo
máis doado. E en inglés, porque terá o ouvido máis afeito. Non
sei…
»–Non medrar! É o que quero que diga! Non medrar!
»–Claro, ruliña, o que ti digas.
»O corvo co que me agasallou era bonito, mais parvo, e xamais
chegou a dicir o que eu quería, e mira que pasei horas
aprendéndolle e grallando: “Non medrar! Non medrar!”
Soa outro chío, teléfonos do demo!

–As noces, nin as catei.
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»Cando chegou o día da feira de Brighton a avoa Hilda estaba no
leito, moi enferma, e non se ergueu máis. Logo dunhas semanas
encamada, sen xamais perder o ánimo, finou. Que malpocados
fomos na nosa estadía na Gran Bretaña!
Uns anos despois volvemos a Galiza. A guerra rematara e a miña
nai devecía por volver alá. Sempre odiou Inglaterra por levarse
ao meu irmán. E aquel clima horríbel, aqueles invernos crus…
»Era o 1814 cando volvemos e, de novo na Galiza, vivimos un
tempo ledo como o de antano. Tui seguía a ser un val fermoso, a
guerra non o estragara como outras bisbarras, o meu pai fixera
bos negocios na Inglaterra e tiña moito tempo para nós. Mais eu
ía vendo cada vez máis claro o que a vida prometía. Ter fillos,
responsabilidades da casa e a familia, pode que alegrías, si, mais
en calquera caso, cousas nas que non tiña interese ningún. Eu
aínda era nena e desexaba ficar na idade perfecta, agochada na
infancia, raíña do Lugar Marabilloso.
Calo. Pecho os ollos. Escoito a Nanda preguntarse que hai de
verdade e de inventado no que conto e sinto notas de
interrogación sobre a miña saúde mental. Agora xa non sabe que
preferir, que eu invente iso ou que mo conte unha morta. O
segundo é máis raro, pero menos preocupante polo que a min
respecta, pois sería algo involuntario, algo que me ocorre como a
telepatía, un don que teño. Pero se non mo conta ninguén, para
que invento iso? Ou se é algo que lin, porque llo conto? A que
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vén todo iso, que ten visos de cinguirse ao acontecido na época,
polo pouco que Nanda sabe do tema?
A súa idea dos góticos está a ser revisada. Xa non son todo

postureo e adobíos. Agora vai resultar que os góticos son
interesantes, teñen un mundo tan intenso coma os geeks, incluso
aínda máis fascinante, manda truco! Quizais sexa eu unha
troleira de carallo, pero o meu relato ten acenos convincentes.
Ou talvez é todo a droga. En calquera caso o sentimento que hai
entre nós, trenzado con estes fíos contraditorios, está a facer
unha corda cada vez máis forte.
O que non atopo son vibracións harmónicas no tema da infancia
perpetua. Antes ben, “perpetua” ten un resoar de condena.
Quizais non o expuxen todo o abertamente que cómpre facelo.
Talvez quixen crer demasiado axiña que ela tiña esa querenza,
confundín o rexeitamento do mundo adulto que coñece co
desexo de permanecer cativa. Esta posibilidade agóirame, así
onde imos ir xuntas? E quero que vaiamos xuntas, quero que o
queira. Fica comigo, Nandiña, corazón. Acouga e cala que te vai
ouvir. Abro os ollos e intercambio miradas con ela. Non sabe que
dicir. Direi eu algo, logo.
–Días nos que saen estas lembranzas, e días nos que non me
acorda nada máis que unha extensión de tempo sen sinalizar
onde vago soa e por inercia.
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15
Pasan días logo dese encontro antes de que Nanda volva quedar
comigo. Gustaríalle botarlle á pastilla a culpa de todo. Por iso
insistín en tomalas, para lle facilitar unha coartada. Pero ela
tampouco se engana a si mesma, ben sabe que hai algo máis.
Non lle resulta doado, sente que está no borde dun abismo do
que non se mira o fondo.
Quere que quedemos con amigos dela. Faltaría máis, Nanda,
linda, con quen queiras e onde ti queiras. Heime vestir bastante
gótica para que saquen o mellor de seu.
Entro no bar e as súas miradas son recibimento abondo
elocuente. Así que esta é Alba. Alba, nome horríbel. E coas unllas
pintadas de negro, súper moderna ela, laretas e como por riba
de todo. Non a aturo! Ao principio amábel mais logo, en canto
toma un mínimo de confianza –que eu non lle dei, por suposto–
pásase. Inténtao, a coitada. Pero teño un modo infalíbel de lle
parar os pés, facerlle sentir a sintonía que hai entre Nanda e
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mais eu, da que ela está irremediabelmente excluída. E todo sen
dicir palabra.
Séntese fóra de lugar, mais non se rende e ponse a falar de
cousas que, seguro, hai dúas semanas serían do máximo
interese para a miña pomba: este driver, esta app, esta cousa. E
agora a visíbel indiferenza por baixo da cortés atención con que
Nanda a escoita déixaa perplexa, para deleite meu.
E logo Xurxo. Este non despega os beizos e espera con ganas a
ocasión de soltar un comentario ferinte dos que lle ferven nos
miolos, pero que non o deixe en posición comprometida. Como
non recibe toda a atención que cre que merece saca o teléfono,
como quen saca unha caixa máxica, e ponse a fedellar nel, súper
interesante.
Nanda dime burlona, nun murmurio:
–Co twitter e o whatsapp para que queremos telepatía?
–Por se quedas sen batería, muller.
–Aí tes razón, ha ha ha!
Esta xente nova, de que vai?
Algo temos todos en común, unha branquísima cor de pel.
Chega outro, Lois. Intento poñerme a favor, sobre todo porque
vexo que Nanda xa está incómoda e algo perplexa. Pero Lois,
que trae aquilo que todos esperaban e que non sei que é, un
videoxogo quizais, óllame con tan mal disimulado desdén que
desboto a posibilidade de calquera mínimo entendemento con el.
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–Vou pedir outra coca-cola –digo, e vou cara a barra para
deixalos sós, que falen tranquilos pensando que non os escoito.
Alba case non espera a que eu estea a unha distancia prudente.
–Pero que fas con esa anana gótica? –espétalle a Nanda, medio a
rir, medio escandalizada.
–A ti que che importa.
Alba parece que queda cortada, que non esperaba esa resposta
brusca, mais reponse decontado.
–Muller, nunca pensei que che foran os pijos subnormais
disfrazados de Marilyn Manson.
–O que nunca me foron son as celosas criticonas.
Agora si que Alba abre uns ollos como pratos. Ía dicir: “Celosa
eu?”, mais rectifica axiña.
–Vai tomar polo cu!
–Vai por aí menear o teu, que falta che fai!
Nada máis dicilo Nanda séntese ruín. Ben sabe o que lle amola a
Alba que se metan co seu cu, pero foi máis forte que ela. Escoito
o seu balbordo interior. Porque trata así á súa amiga? Non o
merece, mais non soporta a decepción que lle está a provocar. A
evidencia de que cousas que hai días eran o eixe da súa vida
agora non lle chistan nada, desconcértaa totalmente. Non se
recoñece a si mesma, míraos e séntese a anos-luz deles.
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Pero axiña a carraxe, a confusión, a tristura, vense substituídas
pola compaixón: que vida tan pobre teñen, sen auténticas
emocións.
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16
Quedamos na Farola. Nanda non me dixo nada pero sabe que
non fai falla, que ben sei que a outra tarde acabou mal cos
amigos, especialmente con Alba. Aínda así dígollo:
–Non veñen os teus amigos?
–E os teus?

–Vale.
–Dígoo en serio, trae algún dos teus se che parece. E se os tes.
–Sei que che caeu ben Palmira, ao final.
–Vai rañala!
–Perdoa, rula. Non teño amigos. Só che teño a ti.
–Xa me parecía. E queres que a min me pase o mesmo, non?
–Iso é cousa túa.
Sábeo e séntese perdida. Afastada dos amigos non porque
rifaran, senón porque se esfumaron as ligazóns tan fortes que os
unían. Así, dun día para outro.
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Camiñamos, sorrímonos, pásaseme pola cabeza que podiamos ir
a uns dous meus sitios, pero bótome atrás no intre, non a vou
levar tan axiña, polo menos non o vou suxerir eu.
Buscamos o que buscan todos os adolescentes, un lugar onde
abeirarse e botar a tarde, onde se poida estar sen ter que
consumir e liscar. E máis hoxe, con este sol insoportábel.
Buscamos intimidade, búscaa ela polas dúas, e escolle ben.
Lévame a un sitio con moitos recunchos onde agacharse, un pub
sombrizo con nome de pintor no que imos ben até o fondo, a
cuberto de todas as miradas.
A música ten un ton delicadamente sinistro que me sorprende
gratamente. Espero que o mozo nos traia as consumicións. Sei
que ela segue a lle dar voltas ao dos amigos, e xusto no intre no
que ía preguntarlle pola súa infancia, por cambiarlle o tema,
pregúntame ela por Palmira.
–Canto hai que tiveches contacto con ela?
–Non sei. Anos, desde logo.
–E con quen máis que estea morto?
O mozo pousa vasos e botellas na mesa. Míroa con esaxerada
concentración para que se decate de que lle vou contar algo
importante, e mudamente.

–Moitos. Palmira foi dos primeiros, a primeira se teño en conta a
intensidade do contacto. Con ela, a través dela, foi como se
ultrapasase un limiar. Logo contactei con tantos que levo perdida
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a conta. Pero ningún como ela, é como unha parte de min.
Arestora está a poñer a orella, a rañar na porta para que a
deixemos entrar. Até que che conte toda a súa historia non vai
parar.
–Déixaa pasar logo.
Non podo crer que sexa tan doado. Ela rendida, aceptando a
Palmira, pedíndome que continúe a historia… seica busca algo
máis e non vou defraudala. Recóstome no respaldo do sofá e
invítoa a facer o mesmo. Fágolle un aloumiño na meixela tan
lene como son capaz e espero a que os nosos alentos acouguen .

»Ao cabo dun ano de volver a Galicia morre o meu pai, Anthony.
E como morre, o coitado! Dunha couce de cabalo. Logo de
sobrevivir ás guerras vai un cabrón de cabalo e patéao. Queda
en coma durante uns días, hai murmurios ao seu redor, non
sabemos ben de que falan, pero acabamos entendendo –atando
os fíos dos sons bisbados– que podería quedar así moito tempo,
a se consumir lentamente. Nótaselle respirar moi amodo, unha
respiración cada minuto ou así. Pero sen comer, e sobre todo sen
beber, non pode durar máis que uns días. Que xeito de estar vivo
é este? É un morto vivo que aínda ten latexos amortecidos,
sangue

polas

veas

pero

non

a

correr,

senón

a

fluír

esmorecidamente.
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Acariño o brazo espido de Nanda, sigo co índice o trazo azul que
percorre a cara interna. Ela fica queda, cunha respiración lenta e
profunda, sincronizada coa miña.

»E el, o que é el, onde está? Estará nun soño do que nunca vai
volver, nunha historia na que non se decatará de que nós, de
que eu, non estou. Ou quizais non soña, nin dorme, nin nada, é
só como un corpo de galiña decapitada que aínda é quen de
manterse vivo, pero cunha data de fin asegurada ben pronto.
Agás un milagre.
»Procuramos ter fe, e esperamos a morte e, no entanto,
asexámonos unhas ás outras, sobre todo a miña nai e mais eu, e
cando nos cremos soas falámoslle e acariñámolo para traelo de
volta de aló onde estivese.
E namentres compartimos estas imaxes eu dou en facer o que
describen. Ollo a Nanda de esguello, un mínimo fío de mirada
para mantela baixo o meu influxo e asegurar que ela se
abandona e se deixa acariñar por min.

»Malia que o médico non nos dera esperanza ningunha, e que a
vista do seu cranio esmagado era abonda para nos arrincar
calquera que puidésemos alentar, ou quizais por iso mesmo,
cústanos un mundo separarnos daquel corpo aínda quente. E só
o deixamos se hai alguén con el, por non choralo diante de
testemuñas como se xa finara, ou se é unha de nós a presente,
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por deixarlle á outra un anaco, quizais o derradeiro, a soas co
home que tanto queremos.
»E pregamos por un milagre. E o milagre non se produce. E unha
mañá Hellen e mais eu atopamos ao noso pai xa no cadaleito,
coas candeas ao seu redor e xente descoñecida e vestida de
negro a pulular pola casa.
»–Mellor así, que Deus o levara –salouca alguén.
»Non podo esquecer a visión da miña nai a envolvelo en
aloumiños, a bicalo doce, ensimesmada, a desafiar a evidencia
de aquel corpo pálido e frío en prol do amor ardente que ela
sentía.
O respaldo do sofá abéiranos de miradas indiscretas. As xemas
dos meus dedos debuxan paseniño os peitos de Nanda,
recóstome no seu seo e os meus beizos seguen o camiño que
fixeron os dedos. Sinto o seu latexar que pide que siga así, nun
lentísimo crescendo.

»E así pasou a miña nai que sei eu cantas horas, a acariñar
morosamente ao meu pai, a falarlle baixo como para non
espertalo bruscamente, a murmurarlle canto o quería, a dicirlle
que non era xusto que nos deixara.
»–Sigue connosco. Non marches. Queda comigo. Volve, Antón.
»Ela adoitaba chamarlle Antón, e a el gustáballe moito. Facíalle
sentir estranxeiro de si mesmo, o viaxeiro que non chegara a ser

71

- Sangue 12 -

por tela atopado e namorarse perdidamente dela. Perdidamente,
dicían eles.
Por veces Nanda axítase e eu procuro delongar o meu cortexo,
que xogue comigo a seguirme o conto.

–Non te movas, fai a morta, como Antón.
Ela enténdeo e procura conter as mostras do seu sentir, só deixa
escapar de cando en vez un suspiro, un xemido afogado. Para
miña sorpresa, eu tamén sinto espertar as cóxegas dos átomos
do pracer, iso que teño visto e procurado a outras tantas veces
sen eu o acadar. Non sei se é o abandono desta rapaza, ou que
é. Ao sentir a onda da éxtase que moi devagar empeza a
elevarse no seu corpo danme ganas de rubir a ela, decátome de
que podería facelo, e inquiétome tamén. De onde vén este
cambio, por que se me ofrece o gozo se eu non o preciso?
Se me é imposíbel.
A pesar deste temor descoñecido non ceso no meu acariñar
implacábel, heina levar ao clímax así me arrastre con ela.
Deixo que se abran os ollais da camisola e, co pracer do risco
sumándose ao do gusto e o tacto, lambo as delicias do seu seo
cunha lingua que de tan esquecido xogo sabe facer novidade e
sabedoría.
Demórome nestes aloumiños, endurécense eses seus botóns
xunto cos meus, encétase o tempo de gozar do tremor que
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comeza a facer presa do seu corpo e a axitalo como eu quixera
facer de non estar onde estamos.

»Ser fora bonita a súa historia, pero nin iso quería eu xa. Eu xa
non sabía o que quería, pero un berro grande íase formando
dentro de min, xuntando todo o que desexaba que non ocorrese,
o que non precisaba dicirlle á avoa Hilda porque ela xa mo
entendía, o que non lle dixera a Ralph porque marchara moi
cedo, o que murmuraba polo baixo contra Hellen, o que non
sabía como dicirlle á miña nai para non ferila, o que o meu pai xa
non me diría nunca...Todo iso xunto chegaba a ser tan grande,
que se o ceibase nin sequera chegaría a ser un NON, de forte
que sairía. Sería un urro informe, desgarrado, rexeitador de todo
aquilo e máis do que tiña que vir, un berro que me faría saír
voando de alí, da tristura, da sentenza horríbel que caía sobre
nós, un berro a prol da felicidade salvaxe, da vitoria dos desexos.
Imperceptíbel ao principio, innegábel ao cabo, o tremor fai
borrosas as súas contornas, é o meu desexo dentro dela xa sen
reservas, a escorregar polas súas veas e a volvela doce,
inexorábel, entregadamente feliz, o tremor apoderado do seu
corpo até elevalo uns milímetros do sofá. Rozo cos dentes esa
pel, só unha micra de mordedela, e ela exhala un salouco tal de
pracer, longo, vocálico, absoluto, que todo o pub volve a cabeza
cara a nós mentres ela, paseniño, volve pousar o seu corpo
arrebatado no sofá.

73

- Sangue 12 -

17
Nanda medita con innegábel alarma sobre a miña profunda
vinculación coa xente morta que, amais de me ocupar a cabeza,
mesmo semella dirixir a miña conduta sexual, por pracenteira
que lle teña resultado. Quedamos as dúas trastornadas coa
experiencia. Eu estou afeita a eses xogos pois practiqueinos
durante moitas tempadas, servíronme como pasatempo coas
mociñas de épocas diversas, xeitos de procurar intimidade desde
a distancia segura de saber que o meu corazón non ten sangue
para tinguir con verdade estes xogos, pois nin sequera o pracer
está ao meu alcance. A éxtase á que elas chegan é esquiva para
min, unicamente unha vaga satisfacción da gula e da vista é o
máximo que acadei sempre… até hoxe, que despuntou unha
emoción desacougante enleada no murmurio do deleite, e unha
portela abriuse ceibando unha melodía descoñecida para min.
Nova para as dúas.
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É posíbel medrar sen se volver desprezábel? É posíbel que a
noite non siga ao día? Eles só se resignan. Acéptano e reciben
logo as ledicias do sexo como premio de consolación fronte á
perda da infancia. É o que fai soportábel o paso ao estado adulto,
sempre o pensei, pero nunca o comprendín como agora. Foi algo
máis que entendelo, sentino, por un intre desexei mergullarme
eu tamén na corrente do tempo e compartir con ela ese pracer.
Con ela pode ser, enxergo esa posibilidade e entoléceme. Pero
ela ten que saber quen son… se é que non o sabe xa.
Heillo contar todo, heina ter comigo.
Xa abonda de ir amodo. Déixame entrar, é agora o meu mantra.
Acompáñoa a casa, as dúas baixo o efecto destas emocións, e ao
chegar ao portal vai e dime que marcha uns días co pai, que hai
uns días festivos e vai estar con el na aldea. Ah! Non! Malia o teu
pai! Xusto agora!
–Non é que me guste moito ir alá, pero teño que ir de cando en
vez. Están divorciados –explícame.
Á aldea non vou ir. Non me conveñen nada eses sitios.
–E cando volves? Cando podo verte outra vez?
–Cando remate a ponte. Dentro de catro días.
–Ai! Catro días outra vez, porque me persegue ese número feo,
par, insulso e tan longo cando conta días!
Ela ri con esa retórica miña. Eu río co riso seu.
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Volvo sentir unha alegría infantil ao seu carón. E ao dicir volvo,
sei que non é exacto. Nunca sentín unha alegría así. Sentín
outras, maiores incluso, pero esta ten algo novo. Mirámonos dun
xeito aberto, marabilloso.
–Leva isto –dígolle.
–Que é?
–Ti leo.
–Pero que é?
–Un diario.
–Por fin vou saber de que vas, non?
Boto unha risa.
–E leva isto tamén –e téndolle un teléfono que sei que lle vai
gustar.
–E isto? –ela tarda en estender a man para collelo, mais
finalmente faino con cara de non acabar de entender.
–É un Galaxy S5, ten whatsapp. Así podes mandar máis
mensaxes aos teus amigos.
–Sei o que é mellor ca ti, pero por que mo das?
–É un agasallo. Había unha oferta moi boa –digo como escusa–,
está pago por un ano.
Mírao cobizosa, incapaz de rexeitalo.
–Tómoo prestado, máis nada.
–Tómao como queiras, pero tómao.
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Mentres a vexo marchar lembro a noite anterior á morte do meu
pai, cando falei con el nun soño real como a vixilia. Eu dixéralle:
»–Non me gusta ese sitio onde estás.
»–Non, a min tampouco.
»–Que sitio é?
»–É impronunciábel.
»–Ningures?
»–Si, ningures.
E esvaecérase.
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18
10 de Agosto 1816
Sigo a viaxe coa miña nai e a miña irmá. A miña nai volve estar
como un vexetal, e a miña irmá hai ben tempo que é o humano
máis parecido a un repolo que vin nunca. Pero o certo é que
prefiro que estean deste xeito, caladas, senón a viaxe faríase
insoportábel cos seus esforzos para comentar a paisaxe, os
amigos que imos ver, os que vimos de ver, os que non veremos,
etc.
Cando ante unha doenza non se sabe que recomendar,
recoméndanse viaxes. Viaxes para as doenzas do espírito e
sangrías para as do corpo. Isto último xa podo entendelo agora,
aínda que non comprenda que xugo lle poden tirar as xentes do
común... Miña nai ten doenzas dos dous tipos, é pouco
afeccionada ás sangrías, desafección que supón extensiva a nós
e, daquela, viaxamos.
***
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11 de Agosto 1816
Aquilo pasou ou foi un sono? Como podo dubidalo? A mudanza
produciuse, se non de onde me vén esta sede de sangue, esta
falta de sono, este amor polo escuro?
Mamá, se estás a ler isto, mellor déixao xa. Pode que o que
escriba máis adiante non sexa do teu gusto. Un deses contos de
terror que prefires non escoitar.
***
12 de Agosto 1816
Durmo pouco. Ao escurecer –aínda máis, que xa os días son ben
escuros de seu– parece que se me aguzan os sentidos, e fico
tempo sen medida a escoitar os sons da noite. É unha noite
inmensa, que reborda do tempo, que me enche coa sensación de
ter dentro dela tantas outras noites…
***
14 de Agosto 1816
Cheguei a considerar se debería abalanzarme sobre Hellen –
adoitamos compartir un cuarto–, pero foi unha idea que me
cruzou o pensamento sen deixar o menor impulso a prol dela.
Hellen está comigo sen facer preguntas. Mírame como se me
quixera furar cos ollos, e eu respóndolle de xeito semellante.
Temos conversas mudas ás veces moi longas. Probo a facer iso
con outra xente. Non é tan fácil como con ela, lévame tempo
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conseguilo e non me sae con calquera, pero con algunha xente é
sorprendente. Se lles falo sen miralos pronto rematan por xirar a
faciana cara a min. Hellen sábeo todo e fai que non sabe nada.
***
15 de Agosto 1816
Miña nai láiase de que estou cun ánimo cada vez máis sombrizo.
Mira quen falou! O certo é que me sinto estraña, ás veces
irrecoñecíbel para min mesma. Díxenllo un día mirándoa
fixamente, a ver se se decataba dalgún cambio en min, e
respondeume que eran cousas da idade, que se cadra pronto me
ía chegar “o cambio”. Pois si. Vaia se chegou.
***
17 de Agosto 1816
Definitivamente, non podo voar. O Giaour podía, pensei que eu
tamén, iso animárame a dar o salto ao baleiro, pero resulta que
non, que non podo voar. Isto avísase!
***
19 de Agosto 1816
Non volvín repetir esas enchentes de sangue dos meus primeiros
días. Realmente non me prestaron. Fíxenas movida por, como
diría, o que se espera de min, xa sei que non se espera nada,
mais eu enténdome, tiña que demostrarme a min mesma que
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era quen de facelo. Trabei ese rapaz rubio e espremino ben,
fartura para dous días, buff, que potente é o sangue. E non é que
tivese gana de máis, pero aqueloutro púxoseme a tiro e fun por
el, no mesmo cemiterio, iso tivo graza. Para el non, claro. E logo,
de volta á pousada, aquela señora amábel que me amosou o
camiño a unha fraga fermosa que estaba preto, e na que
quedaron ela e o seu can. E mais o rapaz que escoitou o ruído e
foi aló a ver que pasaba.
O certo é que non me acabou de gustar, eu non son así. A min
iso non me vai, agora seino. Pero tiña que probar, claro, senón
como o ía saber?
***
21 de Setembro 1816
Descubrín arrepiada o que me gorentaba o sangue dos
pequenos. O de nenos de sete, riquísimo. De menos de catro,
ambrosía, manxar, vermello hidromel. Meniños como Ralph.
Niso me convertín? Por non querer medrar eu, non vou deixar
medrar a neno ningún ao meu redor? Veñen todos onda min,
atraídos polo meu devezo, ignorantes da ameaza.
***
25 de Setembro 1816
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O balbordo das pescudas polos corpos atopados nos pobos que
deixamos atrás chegou onda nós. Quen vai pensar que unha
nena… Pero non hai que abusar da sorte. E se atopan isto?
***
22 Outubro 1816
A travesía non foi doada e non vía o momento de chegar. Non
quedou un gato vivo no barco, houbo bastantes comentarios
sobre iso.
Logo da xenreira que lle collera a Inglaterra cando a morte de
Ralph, semella que a miña nai recuperou o gusto pola illa, e
quere atoparnos marido aquí.
***
27 Decembro 1816
Rematamos o ano en Escocia, a visitar uns parentes do meu pai.
Emprestáronnos unha casa para nos acomodar nela, xa que
fomos un grupo grande e non había espazo abondo na deles.
Estaba abandonada e fría, engaioloume. Préstame este lugar, os
seus días escuros e curtos, o sol que brilla pola súa ausencia.
–Creo que podería pasar aquí longas tempadas, se a estes
señores non lles importa –díxenlle á miña nai.
–Onde temos que pasar longas tempadas é en Londres.
–Si, xa sei, vivir en sociedade. Pero logo de que case Hellen,
poderiamos volver aquí.
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Entón olloume con máis atención:
–Non estás comendo nada ben ultimamente, e non me gusta o
aspecto que tes. Pálida de máis. O próximo verán iremos a un
sitio de sol.
Aínda non chegou o ano vindeiro e xa a falar do verán. Que tal
saberá o seu sangue?
***
3 Xaneiro 1817
O pacto era non medrar. Aínda ten que transcorrer un tempo
para que vexa se efectivamente se detivo o meu crecemento. Ás
veces asáltame unha sede tal que non sei do que sería capaz ...
de chupar a menstruación se a tivese.
***
5 Xaneiro 1817
Cando chucho sangue volvo á infancia perfecta, á ledicia total. Á
despreocupación, á ignorancia, ao gozo. Lembro o imposíbel, o
pracer da lactancia.
***
15 Xaneiro 1817
Aleluia, aleluia. O ano novo trouxo por fin o cumprimento das
máis fervorosas pregarias familiares (das que me exclúo,
obviamente). Aínda non rematou xaneiro e Hellen xa está
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comprometida. E nada máis facer os dezaoito anos. Miña nai está
pletórica dentro da súa tristura, e xa pode descansar dos seus
afáns casamenteiros. Por un tempo. Logo virá por min, pero eu
xa estou preparada.
Miña irmá creo que se comprometeu á desesperada, arrepiada
ante a posibilidade de entrar nunha nova década da súa vida sen
un marido co que se presentar en sociedade. Miña nai está
convencida de que fai un casamento boísimo. A feliz parella vai
residir en Londres, onde o amante esposo traballará no bufete de
avogados Percey & Gamond, homes de leis por varias xeracións.
Un home próspero, laborioso e de boa familia. Que máis se pode
pedir.
***
14 Febreiro 1817
Somos planetas a xirar ao redor do sol “Casorio de Hellen”. A
pesar do ocupada que anda cos preparativos da voda, parece
que a miña nai atopou tempo para observarme –seguramente
pensando no papel que vou facer na cerimonia– e antonte
díxome que me notaba diferente. Eu finxín non saber de que me
falaba. De momento non se me pode notar nada, aínda é cedo. E
a menstruación ben podería adiarse un ano ou dous sen resultar
algo fóra do normal. Só eu sei que non vai ocorrer. A miña
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tranquilidade a este respecto faime aínda máis estraña para
miña nai, que se ansía polas dúas. Coitada.
***
21 Febreiro 1817
Procuro conformarme co sangue de animais. Realmente o que é
instinto asasino non teño, pero o sangue turra de min, cómpre
admitilo. Visito as cociñas sempre que se limpan animais. Quero
aprender a cazar, encantaríame cazar con cans, en canto
marchemos de Londres vou saír cazar con calquera escusa.
***
19 Marzo 1817
Aproveito a estadía en Londres para saber máis detalles da xente
que ocupaba o pazo Diodati naqueles días que estivemos preto.
Lord Byron, Percy e Mary Shelley, Claire Clairmont, Polidori, o
escritor d’O Monxe (Matthew non sei que). Teño curiosidade por
todos eles, especialmente por Lord Byron, claro. Intentei ler algo
del, mais non aturo a poesía. Dedícome aos contos e chismes,
con disimulo poño a orella cando hai faladoiro de señoras e xa
estou ao tanto de detalles moi escabrosos da súa vida. Devezo
por coñecelo pero, polo que din, non parece que teña intención
de volver a Inglaterra proximamente. Todos os do pazo Diodati
seguen a viaxar por Europa.
***
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2 Abril 1817
Volvín a afeccionarme á lectura, algo que me axuda a pasar as
moitas horas que ten a noite. Leo todo tipo de cousas agás
poesía: libros de viaxes, de historia, novelas, xornais...
E onde andarán os outros como eu, se é que os hai? Ten que
habelos. O certo é que non teño ganas de atopar ningún, cando
menos polo de agora.
***
7 Abril 1817
Miña nai non quere ouvir falar de marchar de Londres. Hellen xa
nos buscou casa onde instalarnos, ben preto dela. As dúas xa o
amañaron todo sen contar comigo, as moi bruxas. Como vou eu
ficar aquí?
***
23 Abril 1817
Lin moitísimo esta tempada, gozo da lectura máis que de
ningunha outra cousa. Case. A noite pasada, cando quería
rematar Orgullo e Prexuízo e os ollos pechábanseme, saín fóra da
casa. A noite era espléndida, nidia. Fun silandeira ao galiñeiro da
casa veciña, collín un pito xa grandiño e sacieime. Logo
tranquilamente volvinme deitar e rematei o libro. A letra con
sangue entra, ha ha ha.
***
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5 Xullo 1817
Hoxe, logo de meses de abstinencia, volvín probar sangue
humano.

Non

está

mal,

mais

tampouco

era

para

tanto.

Idealizárao.
O sangue era dunha tal Molly, unha rapariga amiga das fillas de
Betsy, a criada, que cortou un dedo na cociña. Ah, a cociña, que
lugar tan acolledor. Podo pasar horas vendo limpar e despezar
todo tipo de bichos: polos, coellos, carpas, xatos, porcos. Nunca
sospeitara o interesante que é a anatomía. O caso é que fun moi
elegante con Molly, collín o dedo con agarimo e chuchei como
quen proba un prebe, degustando. Ela non se estrañou, linlle nos
ollos que lle gustaba. E no intre entrou Belinda, a cociñeira, o cal
axudou a que lle ceibara o dedo.
O certo é que tiven medo de non poder controlarme. Que especie
de vampira escrupulosa son, con estes melindres? Realmente
mudei a vampira ou son todo matinacións miñas? Ás veces –
quizais pola alimentación deficiente– asáltame esa dúbida, e
teño que ir chuchar un coello vivo para a disipar.
***
12 Xullo 1817
As noites fanse longas e, logo de probar o sangue de Molly,
volveume a sede fonda. Como xa fixera outras noites, saín da
casa, pero desta vez fun máis aló do galiñeiro dos veciños e dei
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cunha tropa de nenos que viñan de traballar, seica nunha fábrica
de betume. Non o pensei dúas veces. Fun por un dos que ía máis
separado do grupo e metinlle os dentes. Chuchei con verdadeira
ansia, pero non dei tirado del máis que unhas pingas de
sangue… se é que aquilo era sangue. Decepcionada e ansiosa
fun por outro, sen manterme oculta como debera, de xeito que
algúns dos compañeiros me viron, mais non fixeron ren nin por
axudar o neno nin por se afastar eles. Con este segundo pasou o
mesmo: case non tiña sangue, e o pouco que lle quedaba era
negro como o carbón, escuro como as noites que pasaban a
traballar, amargo como a vida que levaban. Mirei os demais
entolecida, crin ler nos seus ollos o desexo de rematar como os
compañeiros que xacían no chan, e lisquei acovardada.
***
4 de febreiro do 1818
Canto había que non facía un apuntamento neste caderno…
Perdín o costume, pero un inesperado entusiasmo faime volver a
el. Veño de rematar de ler unha historia que realmente me
fascinou, e iso é moito dicir: Frankestein ou o moderno Prometeo.
Que historia magnífica! Deixoume abraiada. Tomáraa con
interese ao saber que era de Percy Shelley, outro dos residentes
no

pazo

Diodati,

mais

rebordou

con

creces

as

miñas

expectativas.
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***
14 de febreiro do 1818
Acabei de ler por segunda vez Frankestein ou o moderno

Prometeo.

Volvina

empezar

nada

máis

rematala.

Tenme

absorbida. E a Shelley devezo por coñecelo, mais non vai ser
doado pois segue no continente, e como vou eu volver aló?
Intentei suxerirllo á miña nai, que fixo como quen ouve chover.
«Poetas, líbrenos Deus», creo que murmurou. Pois a Polidori ben
que lle seguía o conto! Iría eu soa, pero onde vou ir eu, aos meus
catorce aniños?
Cómpre esperar, que remedio. Pero espero alimentada por esta
nova posibilidade: a ciencia podería vencer á morte. Pódese
atopar explicación racional para o que chamamos milagre, logo
se cadra tamén para o que me aconteceu a min.
***
12 de setembro do 1818
A miña nai xa non sabe que cara me pór. Sei que sente que algo
terríbel me sucedeu. Hei buscar un médico que lle dea unha
explicación aceptábel para este non medrar meu, miña pobre. Co
gallo do meu quince aniversario saíu da súa reserva e mutismo
para dicirme á cara, pola primeira vez, o moi chocante que é que
eu siga igual desde que fixen os trece anos. Insiste en que me
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vexa algún médico e eu acepto coa única condición de que non
me fagan sangrías.
***
4 de Outubro do 1818
Esta semana examináronme un par de doutores e atopáronme
perfectamente, malia o cal un deles, o señor Austin, propuxo
facerme unha sangría. Eu, pola miña parte, retruqueille e
propúxenlle que me permitise acompañalo cando lle fixera unha
a algún paciente, para ver de preto como era o proceso. Tras
intercambiar acenos de perplexidade coa miña nai, aceptaron os
dous.
O mesmo señor Austin falounos dun especialista en Europa. Miña
nai e mais eu pensamos o mesmo, démoslle tempo ao tempo,
mais eu intuín que remataría visitándoo. Memoricei o seu nome,
barruntando que a visita á consulta dese doutor sería o primeiro
elo da cadea que me levaría fóra da casa.
***
10 de Outubro do 1818
Acompañei por primeira vez ao doutor Austin nunha das súas
visitas. E non vai ser a derradeira. Aínda estou impresionada por
todo o que vin e o que adiviñei. Sei que isto marca un fito na
miña vida, e non só por asistir a unha sangría, o que non é
pouco.

90

- Sangue 12 -

***
17 de Outubro do 1818
Ao cabo dunhas cantas visitas, o doutor Austin permitiume que
realizara eu a incisión. Fíxeno limpamente malia ser presa dunha
fortísima emoción. Síntome pletórica. O doutor gabou non só a
miña habelencia senón a miña escrupulosa limpeza do material
empregado, da que xa sempre me encargo eu. Vexo que o
problema da miña manutención está solucionado e sinto medrar
un profundo interese pola medicina en particular e pola ciencia
en xeral.
***
2 de Novembro do 1818
Miña nai fai verdadeiros esforzos por comprenderme. Queres ser
monxa? Asistir aos enfermos? Por que logo queres acompañar
aos doutores?
Vou ter que rematar dicíndolle que si, que quero ser monxa. Da
Caridade. Outra cousa non a vai entender. Canto tempo vivirá?
Estas señoras de mala saúde adoitan durar moitísimo, e
tampouco lle quero dar desgustos, bastantes tivo xa.
***
Febreiro de 1819
Publicouse O Vampiro de xeito anónimo, aínda que todo o mundo
o ten por obra de Lord Byron. A historia é a que nos contou
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Polidori aquela malfadada noite, e contóunola como da súa
propia colleita… Mais, se cadra, el escoitáralla antes a Byron.
Circulan rumores de que Byron desmentiu a súa autoría, pero o
señor está moi lonxe, a súas protestas non se escoitan con
claridade, e o tema acáelle moitísimo.
***
1 de Marzo de 1819
Hoxe examinoume o doutor sir Charles Bell, o nomeado
anatomista, quen non atopou nada anormal no meu corpo, agás
o feito de se corresponder máis co dunha rapaza de trece anos
que co dunha de dezaseis. Recomendounos paciencia, exercicio
e unha vida sa. Unha eminencia.
***
11 de Marzo de 1819

O Vampiro está a ter un éxito tremendo e eu empezo a sentir un
orgullo descoñecido, como se tivese parte na súa autoría.
***
14 de Marzo de 1819
O prestixioso médico sir Thomas Young, atendendo ao estraño do
meu caso, accedeu a recibirnos malia non pasar consulta.
Preguntoume unha chea de cousas: que comía, que bebía –diso
non llo contei todo, claro– canto durmía, que actividades tiña.
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Fíxome escoitar un montón de ruídos, e mirar moitas láminas. O
único

anormal

que

atopou

foi

un

ouvido

e

vista

excepcionalmente agudos. E notei que contiña a pregunta de:
Cal é o problema? Viu claramente a preocupación da miña nai e
procurou confortala dando tempo ao tempo: xa madurará a
rapariga.
***
26 de Marzo de 1819
De seguir sempre tan nova, terei problemas para facer o que me
pete, para andar libre pola miña conta? Nada máis rematar de
escribir a pregunta xa me veu a resposta, en forma de pregunta
tamén. Hai moitos sitios onde non poida ir unha rapaza de quince
anos, vestida e adobiada como unha muller de vinte e cinco ou
trinta? Pois si, case os mesmos que se fose realmente a tal
muller. As mulleres non van soas a ningures. As mulleres quedan
na casa, agás as que van traballar porque non teñen máis
remedio.
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19
Véxoa achegarse dende o fondo de Montero Ríos cunha camisola
grande e unhas mallas curtas. Vén toda chea, semella máis
tranquila que eu, cunha calma que non me augura nada bo.

Se tiñan razón os colegas, que fago eu con esta anana gótica?
Nin me fai falla ouvilo, véxollo no aceno dos beizos mentres vén
cara a min.

Logo do punto ao que chegamos, a que vén este conto?
Que pasou nestes días? Talvez foi un erro ceibar o contacto,
silenciarme para non presionala de máis, para non dar un paso
en falso.

E pensar que por un momento cheguei a crer que a moi pallasa
tiña contacto cos mortos!
Cínica e ferinte. Como xusto logo de coñecérmonos. Como se non
pasase nada entre nós e eu fose unha friki gótica desas que a
botan, botaban, para atrás. Saúdoa axitando a man e vou sentar
na herba dos xardíns.
–É simpático –di sen máis preámbulos cando está ao meu carón–,
tes bastante imaxinación.
E plántamo nas mans.
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–Imaxinación? –a alma, a miña pobre e resumida alma cáeme
aos pés, pois as mans non andaron prestas a suxeitala. Non se
decatou de nada. Non se quere decatar.
Agachámonos as dúas á vez para recoller o caderno.

–Remata xa co conto de Palmira, fai o favor.
–É exactamente o que quería facer.
–Imaxinación ou moitas lecturas…
–Pensei que o entenderías. Que tiñamos unha conexión forte
dabondo.
Soa un asubío electrónico. Unha mensaxe no seu novo teléfono.
Fítoa a ver se ten azos de collelo neste momento. Non ten.
–Non, se o entendo, está claro. Gústanche esas historias, e
paréceme ben, só que… non sei, logo daquela tarde que
pasamos, pensei que me ías contar algo máis persoal, algo de
verdade teu.

–Era exactamente a miña intención.
–Pois non me deu esa impresión. A que veu isto?
Non quere ver o que ten diante, como os debuxos animados que
non caen até que caen na conta de que están no ar. Míroa fixo.

–Palmira son eu.
–Non, xa, se iso xa o pensei, que te cres a Palmira esa.
–Menos mal, xa me estabas a preocupar, tíñache por máis
espelida. Sinais deiche abondos.
–Igual abondos non.
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–Como cho teño que dicir logo?
–Se cadra en voz alta, ou non te atreves?
–Só quería que me coñeceses tal como son. É certo todo o que
conto aí. Pódelo crer.
–Quero crelo, por iso estou aquí.
–Si?
–Máis ben non. Estou para saber se estás de broma ou estás tola.
Intenta dicilo con despreocupación pero non lle sae ben. Non
sabe que preferir e cústalle asumir esa confusión.
–Non inventei nada do que conto aí.
Outro lene asubío electrónico puntúa a nosa conversa.
–Tanto me ten se o escribiches ti ou o colliches dalgures, a cousa
é que estás obsesionada con esa historia.
De novo asubía o teléfono. Xa non se pode conter e óllao.
–O mesmo podería dicir de ti, sempre a voltas coas maquiniñas…
–Non é o mesmo.
–Non, claro.
–Claro que non! Eu non perdo o contacto coa realidade.
–O contacto...
Aloumíñoa.

Ela

déixase

facer

cun

aquel

de

tristura.

Si,

precipiteime. En que raio estaba a pensar eu? Como puiden crer
que ía a entendelo así sen máis? Devólveme o aloumiño con
tenra preocupación.
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–Non o tomes tan a peito –murmuro–, por que es tan seria? –e
fágolle outra caricia.

–Está chalada perdida.
–Mira que te escoito.
–Tes unha lea ben grande aí dentro.
E devólveme a caricia, revolvéndome o pelo cunha man. Eu
movo a cabeza para axudala na desfeita do peiteado, que ela
completa xa a dúas mans con enerxía.

–Non podo rexeitar o que sinto, isto tan forte e estraño. Non hai
quen te entenda, rapaza, pero síntome ligada a ti! Non se pode
sentir algo así e seguir como se nada, coa vida como era antes.
–Como se foses unha vella aos quince anos.
Fica un instante coa miña cabeza collida nas mans, achégaa
onda si –eu conteño o alento, quieta como unha morta– e pousa
un bico nos meus beizos. Algo se me remove nas entrañas, mais
non podo prestarlle a debida atención mentres ela me bica. E me
fala.

–Polo menos nisto estamos de acordo, toleirana.
Non sei quen está máis tola das dúas.

–Se estamos de acordo no superficial…
E fágolle un cariño esvarando os dedos pola meixela.

–... podemos estar tamén no esencial. No básico.
E deixo baixar os dedos lixeiros polo seu corpo até as inguas.
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Ri, e o seu riso é un agasallo. Mira que viña alporizada a miña
rula!

–Fixen ben en confiar, sabía que non me ías fallar.
–Procurarei axudarche no que poida.
–Tes que saber a historia enteira. Se cho conto até o final sei que
o vas entender.
–Cóntamo, por suposto. Devezo por escoitalo.
–Aínda que estea coma unha cabuxa?
–Especialmente por iso.
–Vale. Déitome no diván? –e fago un aceno de recostarme na
herba.
–Mellor empezar sentadas, non che parece?
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20
Rimos. O teléfono ceiba outro asubío.

–Cálao!
–Decontado.
–Mellor así. Pois mira, corazón, no 1815 Palmira ficou nos doce
anos.
–Palmira outra vez?
–Shhh. Vou seguir onde rematou o diario, máis ou menos…
Poñámonos en 1820. Ela sabía que tiña que tomar unha decisión.
Cando aos dezasete anos segues a ter o mesmo aspecto que aos
doce, a xente dá en falar. «Quedou anana», dicían uns. «Co
desgusto da morte do pai», engadían outros. E algo de certo vía
ela nesa explicación. O caso é que o dezaoito aniversario
aproximábase, a nai ensaiaba ansiosa peiteados e vestidos que a
fixesen parecer maior, e ela tiña claro que para entón o mellor
sería non estar aí e dar pé a máis rumores dos que xa había.
»Cavilaba decontino en marchar da Gran Bretaña sen se decidir
cara a onde. Cando llo confiou á súa nai esta fitouna sorprendida.
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Era o que a señora levaba matinando desde había tempo sen ser
quen de dicilo, e recibiu a proposta con evidente alivio. Non
aturaba vela así, día tras día, pero non se atrevía a pensar na súa
marcha con claridade, culpábel polo desexo de perder de vista a
unha filla. Logo de descubrirse as dúas de acordo, resolveron
entrambas os detalles da viaxe e o primeiro foi: cara a onde?
»Por unha banda, Palmira pensou en España. Lembraba os
tempos da nenez, por mor dos cales dera aquel paso crucial na
súa vida, e arelaba e temía volver a Galiza, aínda que o temor
parecía pesar máis. Por outra banda, a viaxe ao continente tiña
unha escusa máis plausíbel, a rapaza ía consultar nomeados
especialistas en Austria e Alemania para acadar opinións
autorizadas sobre o seu caso. E iso sería o que a nai lle contaría
á xente do seu círculo.
»Para a viaxe bastaría unha compaña provisional, pensou
Palmira, e logo xa se vería. Ben podía, alá onde fose, atopar unha
solución máis duradeira. Definitiva? Ía ter que esquecer algunhas
verbas. E viu claro que tería un problema perenne a resolver, o
da compaña. Onde ía ir soa aos seus aparentes doce anos?

–Podes falar en primeira persoa se o prefires.
–Non que te asustas. E non me fales por baixo que me distraes.
–Non lle fixeron moita despedida. Amañaron cartas de crédito e
marchou acompañada por unha respectábel dama vida a menos,
a señora Lansbury, unha muller culta, con práctica en coidar e
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acompañar

doentes,

e

necesitada

dun

traballo

que

non

semellase tal. Pasaron as primeiras semanas en Francia e
visitaron algúns balnearios mentres concertaban citas cos
doutores a visitar.
»Ao principio, para tranquilidade da nai, a rapaza escribíalle con
pormenores do tema cada semana, logo cada quince días, logo
cada mes. Nos anos seguintes escribiulle unha carta cada tres ou
catro meses, sempre con algunha nova relativa ás visitas
médicas realizadas e aos remedios que lle ían prescribir en canto
souberan de certo que mal a afectaba. A nai era unha muller
enferma e Palmira e Lansbury sabían que estas cartas distraíana
moito, amais de alegrala, porque nelas sempre lle aseguraban a
súa permanencia no continente co gallo da seguinte consulta ou
tratamento.
»E certamente coñeceu uns cantos médicos, e aquel interese na
medicina que espertaran as primeiras sangrías viuse agrandado
e confirmado en contacto cos novos galenos.
–E a señora esa que a acompañaba, non se estrañaba de que a
rapaza seguira sempre igual?
–Lansbury? Pois non, ou facía como que non. Era unha muller
peculiar. Palmira non se decatara no primeiro momento, pero nin
en meses de busca tería dado con mellor compaña que a dela.
–Cóntame desa señora.

–A ver se o traio preparado, talvez?
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–Ti conta, non te interrompas…
–Ao principio Palmira vixiaba de preto a Lansbury, asexaba nela
posíbeis receos pola súa perpetua infancia, pero non atopaba
máis

que

unha

sincera

perplexidade

–amortecida

progresivamente polo costume– e unha certa envexa por ese
xeito de vida no limbo. Amais dunha crecente desconfianza nos
médicos, aos que, desde a súa modestia, consideraba en moitas
ocasións estafadores e ignorantes, mornos prescritores de
remedios dos que non estaban certos, o que non lles impedía
cobrar por eles como se resucitasen mortos.
»Ás veces parecíalle unha muller máis estraña que ela mesma.
»A convivencia con Lansbury resultaba ben curiosa. Seguiamos,
quero dicir, seguían a manter o ton e as formas do primeiro día,
practicamente. Continuaban a buscar, cada vez máis devagar,
algún doutor que visitar, as máis das veces por ter algo que lle
contar á nai, e preferían escoller homes que tiveran sona polo
seu traballo, por pouca relación que este tivese co seu caso.
»Palmira aprendeu moito coa señora Lansbury. Ambas as dúas
estaban interesadas na medicina, especialmente na anatomía, e
lían e parolaban sobre eses temas. Pero sigo coa historia, se che
parece.
Mudo asentimento.
–Ao cabo duns meses da partida, cando estaban en BadenBaden, chegoulles unha carta da nai de Palmira coa nova de que
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Polidori se suicidara, con ácido prúsico. A nova afectou moito á
rapaza. En verdade non lle sorprendeu –xa notara que non era
feliz– tanto como lle doeu. El fora, como quen di, o padriño da
súa nova condición, e coa súa morte sentiu Palmira que perdía a
única ligazón que lle quedaba co seu mundo de antano. Lembrou
algo que lle dixera a avoa Hilda ao falar da Torta de Noces de
Non Medrar. Iríaos perdendo a todos –advertíralle en silencio–,
íalle gustar a vida logo? Coa carta nas mans, e por primeira vez
desde

a

súa

mudanza,

asaltouna

unha

dúbida

sobre

a

conveniencia do que fixera. Veulle unha premonición do que
podía chegar a ser a súa existencia e sentiu que o alivio de se
salvar se esvaecía un tanto. Pero desbotou a dúbida axiña e
volveu os seus pensamentos a Polidori. O desgraciado de Byron
non tería culpa no seu “suicidio”? Polidori laiábase de que
sempre o trataba coma un farrapo.
–Pero quen era o Polidori ese?
Incómodo silencio.
–Sae no diario, non che acorda?
–Un que vos contou un relato de vampiros?
–Si. É algo que ten moita relación coa noite en que Palmira se
fixo vampira.

–Ai, de verdade, como queres que me tome iso?
–Déixame

rematar,

ou

queres

levarme

xa

á

asistencia

psiquiátrica?
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–Sigue, conta. Adoezo por saber como termina a historia.
–Gracias, que amábel es. Un ano despois de morrer Polidori, máis
ou menos, morreu Shelley. Outro máis –outro menos– do pazo
Diodati. A noticia chegoulles ás dúas viaxeiras na súa estadía en
Evian.

Palmira

lembrou

novamente

o

seu

Frankestein

e

novamente asolagárona incertezas máis grandes aínda. Podería
Shelley revivir se quixese, como o seu monstro? Ía resultar que
ela tiña a afouteza de crer no que aqueles homes matinaran, e
eles mesmos non?
»O caso foi que ao morrer Percy Shelley, a súa viúva, Mary,
volveu a Londres, e daquela sóubose que o Frankestein non o
escribira Percy, senón ela. A Palmira contoullo a irmá, Hellen –a
moi panoca polo menos acordouse dela para algo importante–, e
seica entón a novela gustoulle máis aínda. Mary Shelley escribira
tal obra e aos dezanove anos! Os que tiña ela nese momento.
Déranlle unhas ganas fortísimas de volver a Inglaterra e
coñecela, mais sabía que non podía, polo menos a Londres, que
era exactamente onde quería ir. Malia saber xa a resposta,
escribiulle á nai para ver que opinaba da súa volta. Opúxose con
tal vehemencia, con tan pouco disimulo, que Palmira desistiu da
viaxe. A nai tiña razón, que raio ía facer aló? Só podería volver
cando a tivesen esquecida.
»Conseguiu que a irmá lle enviase o enderezo de Mary Shelley,
Mary Wollstonecraft de solteira, quen foi moi amábel e atenta ao
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responder ás súas cartas, pero non lle deu ocasión para
achegarse como Palmira quería, con máis intimidade. Informouse
de todo canto puido sobre a súa vida: os seus fillos mortos, as
desavinzas co defunto marido, a vida dos do pazo Diodati. Canto
máis descubría de Mary Wollstonecraft máis medraba a súa
admiración por ela: a devoción pola súa nai, autora da

Vindicación dos dereitos da muller , o seu desprezo polas
convencións sociais, o singular da súa vida e a dos seus amigos.
Gustaríanlle de chegar a coñecelos? Un xa lle deixara unha
pegada imborrábel. Gustaríalle ela a eles? Axiña viu que iso non
ía ocorrer, porque o 19 de abril do 1824 finou Lord Byron. Os do
pazo Diodati parecían todos condenados a morrer sen chegaren
a vellos, un serodio xeito de fuxir da condición adulta, en certa
forma... Xente á que admiraba tanto tiñan por forza que
compartir o seu máximo degoxo: non medrar, non traizoar ese
eu co que amaron a vida máis intensamente. Pero mentres por
unha banda congratulábase pola coherencia que amosaran
aqueles homes, aínda que fose tardiamente, pola outra invadíaa
unha aprehensión enorme por Mary. De seguir o ritmo que se
enxergaba, quedáballe un ano de vida.
»Chegaron os detalles da morte de Lord Byron. Os xornais
amosaban unha despedida póstuma en Londres propia dunha
celebridade máxima, e sóubose que morrera resistíndose ás
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sangrías, que terminaron por lle practicare igualmente até tirarlle
dous litros de sangue. A Palmira pareceulle un detalle revelador.
»Polidori suicidado, Shelley morto afogado, Byron morto e
desangrado. Amais da preocupación por Mary, en Palmira
comezou a abrollar a sospeita soterrada largo tempo nun
repregamento moi fondo do seu transformado corazón. Como
estas xentes que trataban con vampiros e monstros de vida
artificial, potencialmente inmortais, non tiveron interese en ser
tales? Como se suicida alguén que ten na súa man a sabedoría
para ser eterno? A resposta chegoulle de súpeto, abraiante: non
buscaban esa eternidade. Eles tíñano claro e ela, entón, viuno
tamén: a vida que levaba non era nin de lonxe a que esperara.
Se continuase a ser realmente unha nena, unha impúbere, non
tería ese sentimento de estar encadeada a unha servidume que
a ía amargando aos poucos. Iso da sede de sangue cansa, non
creas. É estimulante ao principio, mais cando tes certo que é o
que hai polos séculos dos séculos, xa o tomas doutro xeito, por
moito ánimo impúbere que lle poñas. Porque nunca se sacia, ben
ao contrario. Medra. E chuchas e bebes para ir tirando, pero cada
vez sacia menos. E iso é o que resta.

–Podes pasar definitivamente á primeira persoa, non che é máis
cómodo?
Suspiro.

–Foi un intre, para darlle intensidade á desesperación.
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–Que tan retórica es!
–Palmira concluíu que eses cabróns sabíano, mais aínda así ían
cantando as gabanzas da condición vampira, sobre todo o
condenado Byron, ao que todos admiraban malia a prevención,
cando non a condena, que suscitaba a súa vida transgresora.
Morrer desangrado, cando o que tiña era que pasar a eternidade
sedento de sangue, como tortura do inferno!
»Alí empezou a collerlle xenreira. Tiña que botarlle a culpa a
alguén, supoño, e el era o mellor candidato dentro do grupo
morto. Mágoa que xa non podía vingarse nel, mais vingaríase
nalgunha das súas fillas. Debía ter tantas, polo que del se
falaba… pero só unha lexítima, Ada. Desangrada, ía ser. A súa
historia do Giaour íase representar con Ada como protagonista e
Palmira no papel do pai. Ruliña, retira a melena do pescozo que
vou por ti.
–Cal é a historia do Giaour?
–Pero que vos ensinan na escola?
–Cousas útiles, non estas andrómenas.
–Así andades de aparvados... O Giaour é unha lenda oriental
sobre un infiel que comete varias falcatruadas e atropelos,
nomeadamente quitarlle unha esposa a un sultán, e pola
maldición deste vese convertido en vampiro e, mira que
retorcida a maldición, condenado a chuchar o sangue dos seus
propios fillos. O coitado do Giaour tiña unha filla e, moi ao seu
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pesar, trabouna e chupoulle o sangue todo até matala. E Byron
meteu esta historia nun poema seu.
–Pois é unha verdadeira pena que non nos conten na escola
historias destas!
–Si, claro, con internet xa tedes abondo, o demais son contos de
vella.
–Ha ha ha! Realmente falas como unha avoa doutro século.
–Xa me vas crendo, eh?
–Cando me metas o dente, si.
–Ti anda a provocar.
–Here comes the sun, do do do do, here comes the sun, and I

said ..
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21
Non me cre, mais tómao con humor e fascínaa a miña teima. Iso
abonda, de momento. Escurece. Penso en ir á miña casa. Ou non.
Paseemos polo de agora, que arrefriou.
Levo a conta dos días que lle faltan para a menstruación. Non lle
pregunto nada sobre iso, mais xa temo que me lea a mente e
saiba que estou a botar contas deseguido.
–A ver, por que me contas todo isto desta xente? Xa sei que
lerías que sei eu canta cousa deles. Esa é a túa obsesión, logo?
Alimentarte das vidas que outros escribiron, facer con elas un
personaxe ao teu gusto?
–Pois xa me gustaría chuchar tinta no canto de chuchar sangue!
–E dálle. Cóntame logo desa noite na que te fixeches vampira.
Como foi? Décheste unha enchente máxima de contos de terror?
–Que presa hai, meu ben? Imos chegar alí, descoida.
–No diario non o contabas.
–E que esa noite… non se pode escribir.
–Ai que intrigada me tes!
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–Pois heicho contar todo, mesmo o que non che gustaría saber.
Soou a ameaza. Estoume poñendo nerviosa, nótoa próxima,
unha proximidade descoñecida pois nunca falei con ninguén
deste xeito. Agora que me vou descubrir danme ganas de
botarme atrás. Quen o entende!
–Ui, que medo! Pero, agora en serio, hai algo que debo
agradecerche,

terme

achegado

ás

cousas

que

me

foron

quedando lonxe, sen eu decatarme. As fantasías, a maxia, toda
esa leria.
–Agora me cres.
–Ha ha ha! Se ti fas que o cres, eu vou facer que tamén.
Non podo conter un sorriso pérfido. Vai entrando, aínda que sexa
negándoo.
–Dimo logo, se non che importa.
–O que? Que creo que es vampira? Claro, rula. Es a vampira máis
encantadora que coñecín nunca.
Acaríñoa cos ollos por ser quen de dicilo.
–Sei que non o cres, mais, se cadra, se o repites bastante,
acabas por crelo.
–Se cadra se te vira chuchar algo de sangue creríao máis
facilmente.
–Hasme ver, descoida.
–Moi ben, Palmira a vampira.
–Así, imos ben.
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–Si, Vanesa a vampiresa.
–Sen chufa, porfa.
–Queres que o tome en serio? Que pense que es unha filla de
puta, que chucha o sangue dos febles para o seu proveito?
–Ninguén o sabe mellor que eu, por iso busquei outros xeitos de
me manter. E ti, en que mundo vives? Sabes quen fabrica as
maquiniñas polas que devecedes, a vida de escravos que levan e
os poucos anos que teñen moitos deles? Un teléfono deses é o
gasto anual dun escolar de India ou Nicaragua. Pero vos sodes
novos e non pensades niso.
Nanda, sorprendida e amolada, intenta rir pero non lle acaba de
saír.
–Mira ti, es unha vampira comprometida.
–Son un parasito, pero polo menos non me dou tantos aires.
Reponse axiña e pasa ao ataque.
–Cando foi a última vez que mataches a alguén?

–Ah, si, xa me tardaba a pregunta.
–Veña, di.
–Hai moito, nos tempos do diario. Deicho para que soubeses que
tiña un pasado escuro.
-E remoto.
-E porque non quero agacharte nada. Pero non cómpre falar diso
agora.
–Vaia por Deus!
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Xa queda pouca luz. Só de noite ou ás escuras podo ceibarme de
xeito que os outros queden somerxidos no meu influxo.
–Direiche só que é a miña paradoxal condición: canto máis
chucho, máis inocente me volvo, máis infantil. Só cando levo
tempo sen trabar a alguén me veñen os remorsos e cústame
volver ás fontes… pero o instinto de supervivencia acaba
levándome alí, e chucho até a embriaguez e bórrase a boubaría
toda de escrúpulos e parvadas. Váiseme a memoria. Como
explicalo… Sei que o fixen, pero é como se fose outra quen o
fixo, entendes? Volvo atrás unha e outra vez, a empezar de cero.
Por veces dáme preguiza ese presente eterno…
–Acaba de contarmo xa, como foi que te fixeches vampira?
–O porqué xa o sabes.
Garda un silencio provocador, mesmo mentalmente. Xoguemos
logo.
–Non o sabes! Como puiden fixarme en ti?
–Digamos que o sei. Pero quero os detalles.
Mirámonos e recoñecemos o noso desexo. Sei que este
movemento de amor que sinto, que empeza coma un abaneo
lene, vai ser un terremoto que cambie non só a face do seu
mundo senón tamén a do meu. Un mínimo abalar que medrará
até facer mudar a súa órbita.
A derradeira luz xa foxe, chega o momento.
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–Vouche

contar

o

que

ninguén

escoitou.

Pero

non

me

interrompas, fai favor.
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22
–Viaxabamos por Europa, era o 1816, o ano sen verán. Meu pai
morrera meses atrás, aínda non tivera un cabodano, e
viaxabamos por Europa por recomendación de amigos e
parentes, para deixar atrás as tebras inglesas, para non ter tan
presentes as ausencias.
»Eu sentía o sabor amargo da vida coma nunca antes o probara.
A viaxe era pesada, Francia non se daba atravesado nunca, a
compaña era triste como cumpría ás nosas circunstancias, e
aínda así eu sabía que todo iría a peor, que se iniciara un
proceso cada vez máis acelerado de entrada no mundo adulto e
que, por triste que fose ese intre, todo iría sempre a peor. Esa
certeza dábame azos para atender ao presente e gozar –gozar,
só a palabra me daba unha risa tola– do que tiña. Sentía unha
lucidez tal que naturalmente tiña que doer, e na dor atopaba o
estímulo para seguir cos ollos ben abertos.
»Xa non había angustia, e case nin tristura. Só un baleiro que se
enchía co mundo sombrizo que nos rodeaba.
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»Remataran as guerras napoleónicas e víanse pobos desfeitos.
Xentes pobres. Campos arruinados. Ceos escuros. Semellaba que
avanzabamos sempre cara á noite pois o tempo, ao contrario do
que debería ocorrer por ser principios de verán, cada día ía a
peor. Todos nós, que esperabamos esa estación como un lenitivo
para a nosa dor, asistimos decepcionados ao esvaecer tamén
desa mínima esperanza, pois a estación presentábase fría,
escura e desapracíbel como o mesmo inverno e non aliviaba nin
un chisco o pesadume que nos afundía.
»No tránsito dunha vila a outra, nos silencios inmensos que nos
envolvían na carruaxe, erguíanse lembranzas nidias, tan nidias
que non lles acaía o nome de lembranzas, verba que resoa
esvaecida e bretemosa mentres que estes recordos tiñan
contornas ben rotundas, tanto ou máis que o momento presente
en que, abaneada polo irregular do camiño, cos beizos selados
tras non despegalos en horas, ficaba como morta sen mover un
músculo, abandonada ao transporte que amigos, parentes e
costumes facían recomendábel.
»Viñan onda min acordanzas cada vez máis afastadas, de
acontecidos dos que pensara que endexamais me esquecería e
que ao apareceren de súpeto, sen ser visitados dende había
moito,

me daban unha

medida

desacougante do

tempo

transcorrido e das mudanzas sufridas. Si, non foran mudanzas
tan dramáticas como a última, pero malia ser graduais, a
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evidencia de que fora perdendo anacos do máis querido e de que
as perdas non compensarían nunca as posíbeis ganancias,
impúñase coa mesma forza coa que un día escuro seguía a
outro.
»Nesas longas horas mudas lembrei cousas de moi pequena, de
cando viviamos en Galiza. Das horas felices e as amargas. Dos
medos e pesadelos que tiña polas noites, dos xogos con Hellen,
das árbores que se enchían de froitas no verán, das risas tolas e
as tardes dilatadas ao sol na beira do Furnia. Das voltas á casa
de meu pai. En todo alentaba unha descuberta. O xardín que
rodeaba a casa, a veiga que rodeaba o xardín, eran preludios do
mundo que se abriría a nós ao medrar. Os momentos de ledicia
eran intensos, mais tamén os de desconsolo, aínda que logo
pasaban e o ánimo non quedaba embazado por resentimentos
ou remorsos. O entusiasmo non se moderaba, eramos nenos,
cun potencial de felicidade inabarcábel. Ese potencial era a
felicidade mesma, aínda non o sabía.
»Volveu a min a miña primeira infancia con dúas facianas ben
marcadas: felicidade solar polo día, e medos grandes pola noite.
Veume á mente o meu primeiro pesadelo, o primeiro que
recordaba polo menos, cunha estampa de Goya que o meu pai
trouxera á casa. O meu pai sempre traía algunha novidade das
súas viaxes, algún xoguete, máquina enxeñosa, libro ou o que
fose, dentro das súas posibilidades. Desa volta viña alborozado
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cuns gravados do tal Goya, tres ou catro que lle mercara a un
amigo seu en Madrid. Todos tiñan debuxos impresionantes, pero
especialmente un deles conturboume moitísimo. O que levaba
por título O soño da razón produce monstros . Soamente de velo
pousado no chineiro o día mesmo que o trouxo, quedou dentro
de min para sempre: os bufos do primeiro plano transformados
en morcegos xigantes aló ao fondo; o home, que tanto parecía
durmir apoiado na mesa como agachando a cabeza entre os
brazos para non ver os monstros que tiña ao redor, que ben
sabía el que estaban alí, ben preciso sentía o seu revoar
asexante, tanto máis monstruosos e grandes canto máis
esvaídos no gravado, negras sombras sumidas nas tebras,
siluetas impoñentes. O real e o imaxinado sostidos no mesmo ar.
»Esa noite tiven un horríbel pesadelo con el. Os monstros
fóronme ver ao soño e, igual que no gravado, axitaban as súas
ás por riba de min para que me espertase e os vise, e por iso
mesmo eu non quería acordar e, xa esperta, non quería abrir os
ollos. Só saber que estaban aí xa me daba medo, notar o revoar
das ás aterrorizábame e sentía que de chegar a velos non
podería soportar o pánico, por iso non era quen de abrir os ollos,
e así o argumento para seguir cos ollos pechos volvíase circular.
Sospeitaba que era un soño, mais tiña dúbidas e prefería resistir
e confiar en que só era un soño antes que abrir os ollos e
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comprobar que o horror soñado era real e non había escapatoria
para min.
»E seguín atrapada na horríbel visión até que o meu pai escoitou
os meus saloucos angustiados e espertoume. Acalentoume,
conteillo, quedou abraiado de que tivese un pesadelo tal, e
gardou moi gardado ese e mais os outros gravados. Mais a
semente xa prendera en min. Durante as semanas seguintes
perseguíronme

pesadelos

semellantes,

cos

paxaros

e

os

monstros voadores acosándome e eu coa cabeza gacha sen ser
quen de escorrentalos, con medo terríbel a espertar e seguir a
velos.
»Era moi cativa cando aquel soño. E había moitísimo que non o
lembraba –e menos aínda con esa nitidez–, pois cando pensaba
nos meus medos infantís adoitaba recordar o efecto que algúns
relatos tiveran en min máis tarde, cando xa viviamos na
Inglaterra e a avoa Hilda ou unha curmá súa nos contaban
contos, ás veces de medo. Encantábannos, e o temor que nos
producían no intre parecía esquecerse ao longo das horas, pero
houbo algúns que empezaron a me resultar aterrecedores de
máis, volvíanme á mente á hora de durmir e púñanme un medo
terríbel, polo que miña nai decidira que, cando menos por unha
tempada, remataran para min eses contos.
»No fío destas lembranzas, ao arribar á pousada onde iamos
facer noite, volveume enleado un relato lido aínda máis tarde,
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cando xa tiña uns dez anos. The Giaour. Daquela quixera ler
aquela historia, que viña precedida dunha fama terríbel, para me
pór a proba, para ver se xa me pasaran os medos de máis cativa.
E puiden ver que si, que malia ser unha historia arrepiante, xa
non

me producía

terror

como

aqueles

primeiros

contos.

Paradoxalmente, esa constatación non sei se me entristeceu
máis que me alegrou, e precisamente ese sentimento agridoce
meteume ao Giaour moi dentro, e matinei moito nel aquel
tempo. Non lle tiña medo porque non me cría a historia? Ou por
que, a pesar de crela, tiña arrestos para mirar de fronte o
protagonista? Calquera resposta amosaba un cambio evidente
en min, un aviso clarísimo que eu me resistía a escoitar. O
sentimento ambivalente quedou alí, escavando até se facer un
oco ben dentro, latexando baixiño como un segundo corazón.
Como unha bomba de reloxería, máis ben.
»E aboiaba nese instante con anovada forza, logo de máis de
dous anos, entre as tebras que espesaban nos lúgubres
corredores da pousada, amosando un claro significado: as
fantasías xa non tiñan poder sobre min. Xa non era quen de
sentir

terror

puro,

paralizante,

por

un

simple

conto.

A

intensidade coa que vivía as cousas minguara, a nitidez dos
sentimentos era unha lembranza máis. A dor da morte do meu
pai era xa unha difusa tristura, cando no intre a sentira como
unha poutada nas entrañas. Daquela pensara, asustada, como o
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ía soportar unha semana, un mes despois, se o día mesmo en
que o perdéramos a dor esgazábame de tal xeito? E agora víao,
sentíao. Asolagábame a evidencia. Esquecer, iso era todo. Unha
sorte de morte lenta.
»Esa noite na pousada soñei co meu pai, como moitas outras
noites, e amais tiven un pesadelo no que se mesturaba o Giaour
e o gravado de Goya. Non me estrañou ter un soño tal, polo
profundas que foran as lembranzas no día, pero aínda que non
fun quen de recompolo cando acordei, si lembrei del unha nota
de medo auténtico, curta e aguda, que me sorprendeu. E esperei
con expectación as noites vindeiras.
»Outros ingredientes fóronse sumar para completar o meu
estado de desencanto e alarma ante a proximidade do abismo.
Os primeiros sinais da puberdade, eses botóns do peito
apuntando ousadamente baixo a camisa, esa peluxe no pube,
esas cadeiras que semellaban máis redondeadas, puxéronme en
alerta máxima. A mudanza estaba próxima, e logo dese cambio
irreversíbel xa non sería quen de recuperar o meu estado
verdadeiro, arrastraríame a vida adulta e as súas obrigas
absurdas e desacougantes, entraría nesa cadea de días
ordenados en sucesivos compromisos que coñecía tan ben nos
meus maiores. O mundo encollería e apertaríame, xa non sería
quen de fuxir desa estreita envoltura e as lembranzas da nenez
só ficarían como testemuñas de que todo fora a peor. Até que
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elas tamén se evaporasen e ficase morta en vida. Miña nai
decatábase dos sinais da miña próxima adolescencia e –triste,
desganada, pero atendendo abnegadamente aos seus deberes
maternais– procuraba organizar a vida social, e buscar relacións
onde miña irmá e máis eu puideramos escoller, ou máis ben ser
escollidas, cónxuxes. A súa insistencia en me incorporar ao
mundo, ese mundo do que tan felizmente afastada vivira,
contribuían a ensombrecer o meu humor xa de seu moi avesedo.
Menos mal que a miña irmá ía por diante de min! Pero a súa
submisión alporizábame, aínda que non lle dixese palabra sobre
iso. Sobre iso e sobre nada, xa que non falabamos. Para min era
o xeito de evitar dicirlle que oxalá morrese ela no canto de
Ralph. E máis aínda no canto do meu pai!
»Aínda por riba, nin sequera o verán era verán. De que nos
valera marchar a Europa?
»Camiño de Italia, desistindo de levar a nosa decepción máis
lonxe, ficamos nos arredores do lago de Xenebra. Aló uns amigos
do meu pai, os Huntington, convidárannos a pasar uns días con
eles, preto de Cologne. Miña nai aceptara, como aceptaba
implacabelmente

todas

as

invitacións

que

ofrecesen

oportunidades a prol das relacións e casamento das fillas, por
remotas que fosen.
Xa na casa dos Huntington, ao pouco de nos instalar, miña nai
sentiuse mal, para variar, e os nosos anfitrións chamaron por un
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doutor que se aloxaba nun pazo próximo e que se achegou a
visitar á doente. Non lle achou nada novo e, logo de coñecer a
situación de desconsolo da señora, receitoulle láudano “para
aliviar a dor namentres a ferida pecha co paso do tempo”, dixo.
Miña nai, malia o seu malestar, reconfortada quizais pola
acertada diagnose, empeñouse en facer as presentacións, e
obrigoume a saír do meu cuarto para que coñecese ao doutor
Polidori, amigo e secretario de Lord Byron. Como logo me
advertiron, non era Lord Byron persoa de todo recomendábel
para a boa sociedade, pero tampouco habería nada malo en que
eu coñecese ao seu amigo doutor, que tan amabelmente
atendera o chamado dos señores Huntington. Baixei, escuso
dicilo, de moi mala gana, pero algo no ollar triste do doutor, máis
novo do que eu esperaba, animoume a ficar uns minutos na sala
en vez de bulir decontado ao meu cuarto. Miña nai, que enferma
estaría pero non cesaba de parolar, e mais a miña irmá e a
señora da casa, interrogaban a Polidori e este sometíase ao
preguntoiro sen ofrecer resistencia. Logo que foron informadas
de canto tempo levaban no pazo Diodati el e mais o seu ilustre
amigo, que facían acotío, se estaban a escribir algo novo ou non,
quen máis os acompañaba, como levaban este tempo tan malo
que tiñamos e cen parvadas máis, tiveron a ousadía de pregarlle
que lese á concorrencia algúns dos seus versos. Polidori
respondeu que lamentabelmente non os levaba consigo, pero se
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gustaban podería narrar un relato que andaba a escribir eses
días, e que mesmo rematara de camiño á nosa casa. As señoras
amosáronse encantadas de asistir a tal primicia, e eu, ao ver un
escintileo cruel naqueles ollos tristes, pensei que o doutor
buscaba épater les dames.
»–O relato, miñas donas, titúlase O Vampiro –mirou cara a min
con unha mestura de agarimo e desafío–. E non é un relato
axeitado para rapazas tan novas. E tan doces.
»Miña nai intentou botarme fóra da sala cunha amábel
suxestión, á cal respondín con finura parella, mais deixándolle ler
nos meus ollos que a miña resistencia ía ser total. Ela teimara
para que baixara e fixera vida social, non? Xa que logo, faríaa.
Se a vida social non me resultaba conveniente en todos os seus
aspectos, tamén era tempo xa de que o fose aprendendo.
Polidori, acendido pola atención do público e a tensión que xa
antes de empezar se respiraba na sala, fixo un relato vibrante e
estarrecedor. Vivía a historia que narraba, que verdadeiramente
parecía un relato feito a mantenta para amedrentar ás mozas, e
a panoca da miña irmá facía acenos como se a historia a
asustase moito. Pero como a ía asustar se xa non tiña
imaxinación para crer en nada!
»No medio do relato fixeron unha pausa para acender velas e
lámpadas porque a noite xa caía, e as sombras que as chamas
lanzaban subliñaban o espantoso do que Polidori narraba.

123

- Sangue 12 -

Daquela non había cine, nin televisión. Non había imaxes en
movemento en calquera sitio cara onde miraras e as palabras
tiñan outra forza, a que lles prestabamos, poñendo da nosa parte
todas as imaxes que elas podían evocar. Saía de xeito natural.
As historias intentaban describir as escenas e esas palabras que
as cifraban eran para nós a clave para achegarnos a elas, para
ver os ollos sufridores da protagonista, ou o aceno enérxico do
soldado, ou para escoitar a música do baile que as verbas
valseaban. Agora non fan falla palabras, preténdese que todo –
ah, todo!– está á vista. O ultramundo mesmo. O invisíbel, o
irreal, o fantasmagórico. Ah, tempos cegos! En fin. Chegamos,
uns máis impresionados ca outros, ao momento final do relato
terríbel no que a presenza do Ser Inmundo se mostraba xa sen
disimulo. Estralou un relampo, como se a natureza acreditara o
que Polidori estaba a contar. A irmá do mozo protagonista caera
nas garras, nos cairos do vampiro, e el, como adoitaba facer sen
escrúpulo ningún, dera boa conta da coitada. Eu, subxugada,
aterrorizada, sentía perplexa que de acontecerlle aquilo á a miña
propia irmá quizais non tería tanta mágoa dela como da
protagonista. E pese a que Hellen fixo o parvo todo o tempo que
Polidori estivo connosco, el non lle prestou máis atención que a
demandada pola cortesía. Pola contra, en min si que reparou. Ao
marchar

dirixíuseme

afabelmente,

pero

escudriñándome.
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Decatárase da absoluta concentración coa que eu escoitara a
súa narración, talvez temeu que me impresionara máis da conta.
»–Espero que a señorita gozase do relato. E que non teña
pesadelos

con

el.

O

Vampiro

adoita

visitar

ás

mozas

precisamente á noite.
»Eu, baixo as miradas escrutadoras de todos os presentes,
algúns

deles

ben

sabedores

dos

meus

infantís

terrores

nocturnos, respondín moi digna.
»–Gocei moito, grazas.
»E aínda que quedei con ganas de engadir que gozara como
había tempo non o fixera porque o relato cativara a miña
imaxinación como xa non o facía historia ningunha, non me
atrevín ante estraños a unha confesión tan íntima, e optei por
dicir o que se espera dunha rapaza que devece por medrar:
»–Hai moito xa que non teño pesadelos de cativa.
»Notei que a frase soara de xeito estraño, non coa altivez que eu
desexara, senón translucindo o meu verdadeiro sentir.
»Subín ao meu cuarto coa mente anegada en sombras. Deiteime
e revivín o relato de Polidori, asaltáronme as imaxes convocadas
pola súa narración, mozas vítimas desangradas por criaturas
monstruosas que deberían ser os seus maiores valedores –pais,
esposos, namorados– mesturadas cos meus propios temores.
Mais non era o sangue daquelas mozas o que me asustaba, o
meu maior medo naquel intre era imaxinar o meu propio sangue
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menstrual a enchoupar as sabas, a miña nenez a escorregar
polas pernas, e non que houber un vampiro que tirase proveito
daquel zume, que ben o preferiría, iso ou unha hemorraxia tan
grande que rematase morta coa primeira menstruación, morta e
leda de non me desangrar mes a mes e ter que arrastrar un
cadáver durante anos, coa infancia, a luz, a vida, cada vez máis
afastadas.
»Contemplar esa imaxe confortoume e sentín nos meus adentros
que a semente de algo parecido á alegría pousara alí. As verbas
máxicas de Polidori conseguiran xuntar as pezas das miñas
matinacións desesperadas até conformar algo que podía ser
unha solución, nada definido aínda, só o remuíño da intuición, o
albiscar dun remedio cando xa case daba todo por perdido.
»Co

agromar

dunha

idea

salvadora

alagoume

unha

determinación sen límites. Sen plan preciso pero cun obxectivo
nidio. Esa era eu, antes morta que maior.
»Esa noite deiteime nena, e acordei… como son agora.
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23
Nanda acaríñase o ventre cun xesto inconsciente. Sinto ese olor.
Esa promesa. E non dou creto ao súbito ferver do meu sangue
xeado.

–Creo que me vai vir a regra.
–Xa sei, xa sei.
Seica foi a prema do meu desexo o que tirou dela, o que
espremeu os seus ovarios e fixo precipitarse ao óvulo no seu
camiñar pola trompa de Falopio, arroupado polo coro de
hormonas –magnificat– que preparou o desprender do tapizado
uterino, cal alfombra mensual de vermella solemnidade.
Sobe a min de tal xeito o cheiro do sangue aínda dentro dela que
a levanto da herba dun tirón, cólloa pola cadeira e bulimos cara
ao meu hotel. Imos como nun soño, etéreas e veloces, case polo
ar. Nas ás do desexo aboiamos sobre as beirarrúas do traxecto,
rúa Colón salferida de miradas ateigadas e verbas mudas, Urzáiz
pola beira con menos tendas para non tropezar coa xente, xa na
recepción do hotel Zenit, o xesto profesionalmente amábel da
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recepcionista agachando a lixeira sorpresa, o ascensor da
impaciencia até aterrar no leito branco, rachar coas mallas,
baixarlle as bragas, determe un intre para subliñar o momento,
deixarme anegar pola súa mirada incrédula pero a favor,
meterlle a lingua até ao fondo, con coidado de non mancala cos
dentes, remexer nela, e sacala empapada no líquido precioso.
Ela asústase ao ver o sangue, teme a miña repugnancia, a súa
propia.
Eu sorrío, relámbome e xemo entre o riso e o pracer.
Volvo á ela a lamber cada gota, que non se perda nada, que
ningún tecido enxugue ese licor. Os seus suspiros agrándanse,
viran axiña a xemidos e arrástranme con eles amplificando as
vibracións de pracer que me sacoden. Ela decátase e loita por
me afastar das súas inguas, ardua tarefa, pero conségueo, é tan
novo o que sinto que consinto en me deixar distraer da fonte
adoita do pracer. Déitame de costas na cama.

–Fai ti a morta esta vez.
Asinto, devezo por saber o que todas elas sentiron, o que tantas
veces teño visto nelas e que agora sei que vou sentir eu. Ela
bícame o corpo, xoga cos dedos dentro de min, abanéame e eu
déixoa facer, as súas caricias fanme esquecer a cerna vermella e
entregarme ás sensacións do meu corpo, á vibración que naceu
mínima co seu contacto e agora aseñórase de min, medra até
resoar en todas as células do corpo e dígome, incribelmente
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incrédula, é isto o pracer, o que elas sentiron sempre, e son eu
agora quen suspira e enche co ar dos seus pulmóns ansiosos a
atmosfera do cuarto, mentres as ondas do gozo críspanse dun
xeito delicioso e insoportábel e a suma delas todas, mínimas e
individuais, crea unha diferente, unha onda portadora que nos
eleva a ambas as dúas por riba do leito, e nos abala cos mesmos
lategazos saborosos,
suspéndenos nun punto dende o cal dominamos o tempo que
ficamos xuntas e a noite sen fin ante nós.
Así que era isto!
Respiramos lento, fondo, con degoiro de que o ar sega a nos
manter aí, aboiando sobre o tempo que flúe por baixo de nós.
Semella que calamos pero non tal, é o lapso entre sis unánimes a
ecoar en nós. Ao ritmo dos saloucos vexo o núcleo negro da miña
resistencia a esboroar, asústame o que sentimos, acelerámonos
até rebordarmos un dique invisíbel, arrástranos a corrente,
elévanos na súa onda máxima,
cúspide,
insostíbel
e devala logo, deitándonos a riada nunha beira de sabas brancas
revoltas.
Ela ceiba un riso e eu, mentres collo folgos, ollo sorprendida con
que naturalidade o toma.
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Achégase aos meus beizos, estampa os seus co meu bico
vermello. O selo do meu primeiro orgasmo. O premio de
consolación pola infancia perdida.
De súpeto anégame a certeza de que moitas cousas que daba eu
por certas se tornaron vellas. Xa non son como eu as pensara de
sempre. A imaxinación na súa máis perversa forma –a eterna
crenza, a inconmovíbel convicción – afrouxa a aperta que me
dera había séculos e no mundo sostido por ela ábrense fendas
que medran axiña con irreversíbel resultado. Xa non son máis
aquela nena. E temo engurrarme toda de socato.
Así, á ledicia do xogo e á éxtase sucédeas unha tristura sen
precedentes, unha tristura alegre polo que ten de revelación,
pero demoledora de todo o que eu viña sendo. O principio da fin.
Buscárao sen mo querer dicir claramente, non fora a ser que eu
mesma mo impedise. É tan intenso o sentimento de desolación,
tan esquecido o temor que sinto, que me refuxio en Nanda
procurando que non capte estes acordes fúnebres. Porén, nada
máis lonxe do seu pensamento, está entregada sen reservas a
esta descuberta, até ao punto que me di:

–Eu tamén quero ser como ti, non chegar a adulta e verme na
degradante condición deles.
Por un intre vexo cambalear a miña decisión e non chego á
dubidar, pero si a sentir –e gábome e congratúlome diso– que
moito me vai doer non trincar a esta rapariga até o fondo para
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ficar xuntas na tebra perpetua. Pero sei demasiado. Sei que o
intre é fugaz e a consecuencia eterna. Sei tanto que xa non
podería gozar do sabor desa efémera conquista. Fíxena mudar,
que dera volta arredor de si, e iso terá que abondar. E aínda me
dan ganas de dicirlle:

–Non, Nanda, non viches abondo a través dos meus ollos o triste
da condición que acadarías?
Mais non digo nada, o padal asolagado neste agridoce sabor
enmudéceme e só me deixo arrastrar polo fervor que a posúe,
polo riso que espalla alegría no cuarto e que me fai esquecer
sombras e tristuras. E no ronsel da súa ledicia lambo, chucho,
linguo, bico, espremo, e ela gózase, unha vez e outra, até
desmaiarse no soño. Por un intre sinto o pulo de seguila aí
tamén, pero contéñome. Déixoa recuperarse, sen perder de vista
o seu manancial. Non podo deixar que ese sangue saia e se
estrague.
Sento a carón da fiestra. É noite.
Penso nos cuartos todos onde vivín cousas importantes. Sinto as
entrañas moverse. Lembro a miña nai, as nais todas. Que
sentirían cun neno a facerse aí dentro? Os úteros son cuartos aos
que non regresamos. Agás nos soños. Eu volvo ao útero da miña
nai e atópoo ocupado. Quen está aí?
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Ralph. Pequerrecho. Lambo o seu cabezón. Pasmo coas súas
dediñas cartilaxinosas. Non saias, bísbolle no que será a orella,
aquí é onde mellor se pode estar e non has poder volver.
Eu só quero visitar cuartos con sangue que garanta que non hai
un meniño a facerse dentro, para non verme no compromiso de
agacharlle a verdade –traizón– ou contárllela –crueldade–.
Miña nai pensou seguramente:
Eu terei unha nena como eu,
que terá unha nena como eu,
que terá unha nena como eu,
e así até encher un século, un eón.
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24
Nanda acorda e incorpórase. Fermosa como nunca a vin e,
supoño, non a volverei ver. Deixa ver un rastro xa ocre no medio
do branco impecábel da cama. Alármase un pouco ao ver que é
noite e colle o teléfono.

–Debería ir tirando para casa –di con pouca convicción.
–Non vaias. Chama e pon unha escusa.
–Podo poñer unha escusa para chegar máis tarde. E logo, que?
–Logo xa veremos.
Co teléfono vello dille á nai que está en casa de Sonia. E co
teléfono novo mándalle unha mensaxe a Sonia para que non
meta a pata. Ao ver a Nanda teclear cos polgares lembro a Ada a
enviar o seu primeiro telegrama. Era tan geek! E Nanda imítase
tantísimo a ela! Lembro o seu entusiasmo ante calquera
novidade, máquina, invento, o seu devezo por todos eses
xoguetes mecánicos e, daquela, modernos. Tan tola polo
progreso, cun entusiasmo tan infantil, que como non me ía
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atraer! Mesmo as súas notas estaban cheas de abreviaturas,
como as mensaxes de Nanda.

–Déixame recollerche o pelo como ela.
–Se tes con que.
–Teño.
–Ela quen?
Collo pinzas e nuns segundos fágolle un recollido estilo XIX.
Bótolle polos ombros a miña chaqueta con bordados. Perfecta.

–Que pregunta. Ada. A miña adorAda. Eu cheirei a Ada de lonxe.
Como a ti. Non sei que foi primeiro, a súa imaxe no medio dunha
pradaría ou o cheiro do seu sangue, o seu primeiro sangue
menstrual. Foron ao tempo, e a impresión tan forte de
revelación, de que devecía por ela, de que ela podería cambiar o
escuro da miña condición, encheume o peito. Pero non sabía
como achegarme ao seu líquido precioso. A nai soubo –tiña un
instinto esperto para iso– que algo turbio pasaba entrambas.
Leume a mente, afeita como estaba a asexar ao seu redor para
defender á pequena.

–Como foi que a coñeciches?
Grazas por preguntar. Recostada nas almofadas collo folgos e
comezo.

–Xa che contei que cando morreu Byron alporiceime moito. A
vida vampira non estaba a ser como eu esperara, e fíxeno
responsábel. De non ser por el a min non se me ocorrería dar un
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paso tal. Si, sei que non acabei de contar que pasou aquela
noite, logo que Polidori nos fixera o seu relato, mais foi por culpa
túa… –sorrimos as dúas–. O caso é que eu fixen a Byron
responsábel, e ía vingarme na súa filla Ada. Así estaban as
cousas.
»Malia ser filla dun famoso persoeiro, resultaba difícil ter novas
dela. Polo que me contaban, nai e filla levaban unha vida moi
retirada. A nai quería protexer á rapaza da malsá curiosidade
allea, e por iso vivían en... demo, xa non me acorda. Era
realmente un lugar retirado, ao que non cheguei. Pero souben
que logo dese estrito retiro ían viaxar ao continente. Parece que
foi morrer o pai e ala, a Europa! Antes non, a nai non tiña a
menor intención de que a nena vise ao seu pai, ben claro o
deixara. Érache fina, a nai. Ada e mais ela viaxaron a Europa en
xuño de 1826. Informeime dos sitios que ían visitar polos meus
contactos habituais. Nada fóra do común. Tanto mellor, pensei,
voume facer a encontradiza e así non terá nada de particular
atopalas en Turín, Berna ou Viena.
»Mais non tiven sorte. As miñas facultades telepáticas e
olfactivas –moi relacionadas as dúas– non estaban desenvolvidas
como agora, e Ada escapóuseme polos pelos. Cando daba
chegado a onde estaba, xa marchara, e así unha vez tras outra.
En Suíza foi onde estiven máis preto delas. Estiveran nos
arredores do lago Lucerna unhas horas antes que eu –sóubeno
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días despois, demasiado tarde–. Alí, preto da vila que compartira
Byron cos seus ilustres amigos, sería o lugar perfecto para darlle
a coñecer de primeira man un inesperado produto da mente do
seu pai. E non dei chegado a tempo! Iso fixo que a miña obsesión
con ela non fixese senón medrar. Elucubraba decontino sobre
como sería, que aspecto tería, que trazos do xenio do seu pai
amosaría, que cousas lle gustarían. Visitaríaa tamén o seu pai
morto? Ou sería unha rapaza normal?

–Como que se a visitaría tamén o seu pai morto? Visitábate o
teu?

–Non me interrompas que perdo o fío.
–Perdoa.
–No canto de dar con ela, topei con Charles Babbage, cabaleiro
de moita sona nos círculos científicos ingleses, individuo peculiar
que tería logo unha relación decisiva coa miña Ada, e do que se
cadra xa tes noticia... Non mo digas, non tes idea... Tanto ten. O
home estaba a facer unha longa viaxe polo continente para
recuperarse dunha sucesión de mortes acontecidas no seo da
súa familia. Conseguín que nolo presentaran aproveitando as
nosas amizades comúns, e el falou deseguido das máquinas
calculadoras, das máquinas de tecer, de varios tipos de
máquinas que xa non lembro… De verdade que nunca ouviches
falar del?

–Pois non.
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–Foi o primeiro que deseñou unha máquina de cálculo que se
pode considerar un ordenador. Non se chegou a construír.

–De que ano me falas?
–O noso encontro foi no 1827, pero esa máquina deseñouna máis
adiante. E, xa digo, non se chegou a construír. Sería toda de
madeira

e

metal,

non

había

electrónica

aínda.

Pero

conceptualmente considérase o primeiro ordenador. Máquina
Analítica, chamouna. El acórdame por Ada, as máquinas tanto
me tiñan, como comprenderás. Ada e a nai volveron a Inglaterra
en setembro dese ano. Coa complicidade da miña señora
Lansbury, volvín a Inglaterra ás agachadas. Volvín porque estaba
afeita a seguir os meus impulsos. Que outra cousa ía seguir,
senón? E non pararía até dar con Ada.
»A nai alugara unha vivenda en Bifrons, preto de Canterbury.
Bifrons é pequeno. Un domingo ao saíren da igrexa vinas case de
esguello, e ela viume tamén. Pero non era momento de
achegarme, pensei, mellor cando a nai non estivese a rentes
dela. E non tardou en presentarse a ocasión, pois nesa época a
señora, entre ocuparse da súa saúde e de tarefas varias, pasaba
moi pouco tempo coa rapaza aínda que, iso si, epistolarmente
vixiaba os seus estudos. Ada, coitada, malia querela, tíñalle
medo. Non podía perder o cariño do único proxenitor que tiña,
pero a nai era dunha esixencia extrema.
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»A seguinte vez, cando me encandeou, vina nunha pradaría
preto da casa, mentres estaba a probar unha máquina voadora.
Fun guiada polo olfacto, case sen decatarme rubín a un penedo e
vina. Xesús. Non había cousa máis linda que ela coas súas ás de
papel a correr costa abaixo para coller pulo... O reverso dun
vampiro, a faciana luminosa dun vampiro, se a houber. Ela e a
súa máquina. Ela a intentar facer coa ciencia o que outros coas
escuras artes. Eu tamén quería voar de nena. Lembrei ao meu
pai:
»–Queres voar? –dicíame–, Si! respondía eu entusiasmada. Pois
veña, voa! –animábame el– como ese pardal que pasa agora! E
collíame e elevábame… E logo, de vampira, resulta que iso non
me foi posíbel. A lectura do pensamento, si. Mesmo a escrita. A
eternidade, por descontado. Pero de voar, nada. Non recoñecín o
moito que iso me amolara até vela a ela intentando levantar o
voo. Namoreime no intre. Como me ía vingar así?
»Pronto souben que Ada viña dunha estadía na costa, onde
pasara moito tempo a observar as gaivotas nos cantís, na
compaña doutras rapazas. E namentres as outras sentíanse
romanticamente elevadas pola contemplación das aves, gráciles
elas como paxaros, Ada matinaba nunha máquina voadora.
Tentei aproveitar a súa fascinación polo voo para achegarme. A
min tamén me gustaría voar, ruliña, díxenlle sen dicir. Ela sorriu
feliz de atopar no só compaña senón afinidade. Pasamos unha
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tarde deliciosa –eu dividida na loita entre a miña arela de sangue
e o goce de estar ao seu carón –, seguida doutras semellantes ou
mellores. Eu desfrutaba do que nunca tivera, o pracer de me
perder polos carreiros dunha mente descoñecida e inqueda,
asomada a uns ollos ávidos, envolta nunha pel doce da que só a
idea de acariñala xa me transportaba. E aí paraba. Tiña medo de
estragar ese agasallo inesperado en troques de quen sabía que…
Ollo a Nanda, tan silenciosa que xa me estraña.

–Vina e capteina. Sóubena toda. Enténdeme, Nandiña, tiña
moitas cousas por descubrir nela, mais foi como se tivese as
portas abertas, só tiña que percorrer as súas inmensas salas, os
longuísimos corredores, sabía que ela me deixaría con gusto
vagar pola súa casa até os recantos máis íntimos. Foi unha
revelación, un deses momentos cumio da existencia. A miña vida
deixou de ser monótona como adoitaba. Aquela rapaza pequena,
case como eu cando a miña mudanza, abraioume, iluminoume, o
seu cheiro impregnoume e voei con ela… En fin, volveume tola.
Xa só vivín para asexala a partir dese intre, e non foi doado. Non
contara coa súa nai, adestrada na vixilancia desde o momento
mesmo de dala á luz; a espreitar cada mínimo movemento e
pensamento seu para detectar nel algo inconveniente, tolo,
prohibido, debedor do pai, culpábel de vehemencia emocional,
de embriaguez pola vida, de fluír fóra dos regos permitidos. Unha
furia en garda constante, a súa nai. Cun olfacto envexábel. E
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grandes dotes para sementar de obstáculos o camiño cara ao
que ela consideraba o lado escuro de Ada. O lado multicolor, en
realidade.
»Mais chegou o día en que, rematada a estancia no balneario de
Felixstowe para aliviar a súa doenza de vesícula, volveu a señora
Anna Isabella a Bifrons. E o control sobre Ada foi non xa estrito,
senón férreo. A súa filla estaba a perder moito tempo nas
parvadas esas do voo e descoidaba os seus estudos de xeito
imperdoábel. Xa tivera diversión abonda, e volvíase impor o
horario apertadísimo de estudos que nunca debera abandonar.
»A nai era intratábel. Por unha banda, era encomiábel a
educación que se esforzaba en darlle a Ada, atípica nunha
señorita da época, alimentando o interese xenuíno da nena polo
que a rodeaba. Xa dende os catro anos empezara un programa
educativo forte e ambicioso que non fixo senón medrar nos anos
seguintes. Pero por outra banda era ríxida e inflexíbel, querendo
someter a imaxinación e as arelas da rapaza dun xeito que sería
castrador para calquera con tanta imaxinación como a súa filla…
e con menos carácter que ela. A guerra entrambas ía estoupar
máis cedo ou máis tarde.
»Lansbury tiña boa man coa señora Anna Isabella, e axudábame
a distraela para eu poder ficar soa coa filla aínda que fose só uns
minutos. Aproveitei canto puiden a compaña de Ada e gocei do
seu ollar diferente. Realmente, a min non conseguía verme tal e
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como era. Nin eu me mostraba. Pero gustaba tanto do que ela
vía, do que a súa mirada atopaba ao redor, que iso abondaba e
sobraba. Non me sentín comprendida, pero si leda como había
moito non me sentira. Como antes do de Ralph.
»Mais o carácter da nai dicíame que aquela convivencia pacífica
non ía durar moito. A súa intransixencia recruou logo dun par de
comentarios desafortunados feitos por min verbo da estrita
disciplina materna, infelizmente escoitados pola propia Anna
Isabella. E cando atopou o libro que eu lle regalara a Ada, o de

Frankenstein, prohibiulle terminantemente á nena volver a
verme. Eu ben sabía que era un galano arriscado, pero sabía que
a de Frankestein era a historia perfecta para ela. Unía ciencia e
fantasía, terror e racionalismo, e escribírao unha muller, que
amais coñecera ao seu pai. Frankestein podería ser para Ada o
que O Vampiro fora para min. Por iso tiña tanto interese en que o
lese, pensaba que sería a porta a través da cal chegaría até min,
de xeito natural, até o meu auténtico ser. E a ela fascinouna a
novela, pero até min non deu chegado. Mágoa.
»A partir daquel momento deixei de gozar da tolerancia –
simpatía nunca me tivera– da señora, polo que o xa difícil acceso
a Ada volveuse para min aínda máis complicado. Ao xeito
convencional. Pero a conexión que tiña estabelecida con ela
permitíame encontros que a nai nunca sospeitaría. Se Ada
estaba receptiva, falabamos en silencio.
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–Mira ti.
–Aí empecei, realmente.
–E se non, metíame nos seus soños, aínda que fose á custa de
convertelos en pesadelos. Tirei proveito sen escrúpulo do que
sabía de Ada. Ela, como eu, tivera moitos malos soños de
pequena. Dende logo, a súa nai tíñalle prohibidos os relatos
fantásticos. Na imaxinación e na credulidade da pequena cara ás
fantasías vía a pegada do pai, a herdanza maldita, e cada vez
que Ada daba mostras delas, á nai levábana os demos. Pero
sempre había ocasións en que un descoido dunha criada, unha
visita imprevista, daban pé a que Ada escoitase contos de medo
aos que, quizais máis aínda por non estar afeita, era moi
sensíbel. Algunha desas historias, prendidas na súa fantasía,
tíñanlle procurado pesadelos por moi longas tempadas. Soños
angustiosos que a espertaban no medio da noite e que, a
diferenza de min, tiña que combater ela soa. Non só por que a
nai tíñalle prohibido ir á súa cama, ou á da ama ou á de calquera,
senón porque eses malos soños serían a proba do delito, de que
estivera a ler ou escoitar historias prohibidas, con pantasmas,
bruxas ou fadas. Amais, a pobre Adiña non era quen de saír da
cama e, ás escuras, meter os pés nese océano de monstros
potenciais que tirarían dela até o sumidoiro do horror. Secasí, ás
veces Anna Isabella escoitaba os berros e os saloucos da nena
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pola noite. E, fose por compaixón ou por suspicacia, achegábase
ao seu cuarto.
»–Ada, filla, que tes?
»–Un monstro viña por min…
»–Tiñas un soño malo, cariño, só foi iso.
»E ao escoitar o soño de Ada, horrorizábase. Cría que tras eses
monstros estaba o seu pai, autor de maldades e transgresións
que unha pequena inocente non podía coñecer e, malia o seu
racionalismo, espantábase coa posibilidade de que a pequena
tivese unha conexión co pai, coa vea tola e demoníaca da
familia. E esforzábase aínda máis en afastar a Ada de todo iso,
en facer a vixilancia máis e máis estrita.
»Pero iso non me detivo, ben ao contrario.
»O medo afía a conciencia. Aínda que ese fío curta, e os cortes
doen.
»O medo abre as portas dos esquemas ben pechados, e
presenzas tachadas de imposíbeis infíltranse nas construcións
intelectuais. E fan tremer os alicerces.
»O medo é un estado cognitivo aberto. O pánico non, o terror
non, aí xa non se atende a razóns. Pero co medo si. E dáse
cabida a posibilidades moi remotas, moi desacougantes. Cando
sabemos que estamos en perigo, pode que a xogar a vida, non é
momento de cometer erros de xuízo e, se as respostas habituais
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non nos serven, aceptamos a posibilidade de que ocorran cousas
normalmente non contempladas.
»Eu ben sabía que por esas fendas podería entrar, se ela quixer
me deixar. E quixo. E acubilleime nun recanto. E conteille os
máis terríbeis contos que tiña escoitado en Randufe, e as
historias de pantasmas da avoa Hilda, e os máis sinistros dos
relatos dos irmáns Grimm. E conteille a historia do Giaour, sen
dicirlle que era do pai. E a do Vampiro. E a d’O Monxe. E Ada
volveu ter pesadelos como de pequena. Volveu espertar no
medio da noite berrando. Volveu sentir o seu pensamento
sucado por medos e agonías.
»Eu sabía que alí tiña terreo fértil para sementar un mundo que
poderiamos compartir. O de non se facer maior non o compartía,
ben llo sentira, e así tiven que aceptalo. Con esa nai, como non ía
querer medrar? Cumpría liberarse dela como fose. Daquela, sen
esperar tempos mellores, para min tanto valía o mundo dos
soños como o da vixilia. Só precisaba que para ela tamén.
»Foi unha loita terríbel a que mantivemos sobre ela a súa nai e
mais eu. Eu como a encarnación do seu pai, atormentado,
escuro, seguidor decidido dos seus desexos, e a súa nai,
relixiosa, formal, científica, seguidora inflexíbel das súas obrigas.
A nai, veña a darlle clases de matemáticas e física. Eu, a encher
de fantasías, doces e terroríficas, as súas noites. Toda a
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literatura que a nai lle prohibiu recitáballa eu ás noites cos
acentos máis convincentes.
»Non lle aforrei ningunha ensinanza. Eu fun a enfermidade que a
prostrou case tres anos, máis exactamente fomos a súa nai e
máis eu, as dúas loitando por ela, turrando de cadanseu lado, as
que lle causamos unha parálise para a cal os médicos non
atoparon explicación.
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25
–Ada non contaba os seus pesadelos, afíxose a calar e gardar
para ela todo o de perturbador, escuro ou violento que había na
súa vida. Era o único xeito de convivir coa súa nai, de evitar que
porfiase nos seus exorcismos científicos. Pero tivo moitos soños
malos,

algúns

verdadeiramente

terríbeis

e,

xa

de

maior,

arrepiantes pesadelos mesturados con delirios de febre, de
láudano, de dor insoportábel. Moito sufriu a miña doce Ada.
»Os seus soños son cuartos nos que podo entrar cando queira,
sabes? Tracei eu os planos!
»O primeiro soño que lle recordo dos moitos que tivo con
Frankestein –celebreino como unha vitoria– aconteceu un día que
se deitou con moita febre por un arrefriamento que collera –era
de fráxil a miña pobre!– logo de saír a pasear baixo a choiva,
enfurruñada coa nai tras unha discusión que tiveran porque a
señora pilláraa lendo o Frankestein, por segunda vez, disimulado
coas tapas dun libro de Historia.
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»Ven comigo a ese soño, Nanda. Estás cansa, dorme e entra
comigo nel. Ven. Mira.
»Aí es ti unha rapaza cega, es unha mestura do avó cego e a súa
neta Agatha –desa familia que sae no medio da novela, máis ou
menos– e o monstro espíate. Ti notas que hai alguén aí, e un día
saes da casa, fálaslle, e facédesvos amigos. El leche cousas, xa
que ti non podes, e ti agradécesllo moitísimo. Quérelo tocar para
saber como é, pero el négase. Ti non insistes. Ben, un pouco si,
pero sen te pór pesada. Entón el le, fai que le, unha historia dun
pobre monstro que tivo unha estraña orixe, artificial, e logo de
pasar moitas penurias e ser rexeitado e perseguido pola xente,
que lle ten medo porque é diferente, ao final coñece a unha
rapariga paralítica, amábel e simpática. Ti decátaste de que é a
súa propia historia, aínda que cambiou o de cega por paralítica, e
tremes de medo e pracer. El sabe que o sabes e diche que
poderías recuperar a vista se ti quixeras, que el sabe dun médico
bo, aínda que un pouco caro, que fai marabillas. Así poderías
velo. Ti dubidas. Non sabes que preferir. Tes o presentimento –
tes dotes paranormais que compensan as túas deficiencias

convencionais– de que é mellor non entrar nese terreo.
Escapúleste polo máis doado. Non che teño cartos para iso, dis.
Eu pódoche axudar, replica. Non podo permitilo. Será un pracer.
Non home, non. Cando menos déixame consultalo con el, se
cadra é máis doado do que semella. Calas. Ao día seguinte el
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volve cun pote de crema. Mira, deume isto, se o pos nos ollos xa
poderás ver. Ponmo ti. Vale. Ti notas as súas mans enormes que
non auguran nada bo, aínda que tes que recoñecer que é
agarimoso e coidadoso. Pareceuche que había alguén máis con
el pero non o tes claro. Claro non hai nada. Quedas co ungüento
pegañento unhas horas, ao cabo das cales empezas a ver. El non
está preto. Pero cando ves vir cara a ti unha figura que segundo
se vai achegando se revela como un monstro feito de remendos
humanos, o pánico méteseche no corpo. E iso que hai moito que
non vías ren e perderas as referencias do que era unha persoa
normal. Cando che fala e identificas a súa voz, berras horrorizada
e o berro espértate, suorenta e axitada.
Nanda esperta, suorenta e axitada. Tarda uns segundos en
decatarse de que non só soñou con Frankestein, senón que
soñou que era Ada a soñar con Frankestein, Ada coa mente
anegada por aquela narración. Eu trato de acougala cun sorriso.

–Porque sorrís, filla de puta? Isto amoloume.
–Ten que ser así, para que captes o mellor posíbel o ambiente
onírico. Contado con palabras desvirtúase. E colle o teléfono, que
a túa nai estará preocupada.
Sinalo o teléfono vello, e só entón escoita a melodía, por así
chamala, máis ben o zunido molesto, o bater matemático das
bigornias, o rechiar das serras mecánicas sampleadas.

–Mimá, as doce e cuarto! Vaime matar!
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Aceno como quen comparte a súa preocupación pero non podo
conter un sorriso e ela óllame con odio.

–Cínica

do

carallo...

Mamá,

síntoo,

enleámonos

aquí

co

ordenador, xa sabes.
–A que deberías saber es ti, que me tes que chamar se vas
chegar tarde, ou a que andamos? Estás con Sonia? –o ton da nai
é firme e o volume ben audíbel.
–Si, estou.
–Pois veña para casa, que non son horas de andar a molestar a
xente.

–Dille que vas quedar.
–O que pasa é que aínda nos queda unha cousa por facer...
estamos a instalar uns programas e para non deixalo así a
medias...
–Colle o seguinte bus e bule para casa –o ton da nai vira a
terminante.

–Déixame falar con ela.
–A nai de Sonia dime que por que non quedo a durmir aquí.
Ben.
–Dille que se poña.
Nanda téndeme o teléfono.

–Non a coñece, chámase Luísa.
–Hola, son Luísa, a nai de Sonia.
–Eu son Marta.
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–Encantada, Marta. Se che parece ben, déixaa quedar a durmir
aquí, están as dúas tan entretidas…
–Se non é molestia…
Meto un dedo na vulva de Nanda e sácoo vermello, brillante.
Chúpoo con deleitación.
–Que vai ser molestia…
–A verdade é que moito non me gusta que ande a estas horas
por aí. Así que, se non che importa, que quede logo.
–Claro, muller, quedan encantadas as dúas. Sen problema.
Queres que se poña?
–Non, mellor non. Grazas, Luísa. Boa noite.
–Boa noite.
Fítame mentres pouso o teléfono na mesiña cun sorriso que me
custa conter.
–Ti sabes o que soñei?
–Claro, metinche eu nese soño. Non me notaches alí?
–Non.
–Igual no seguinte, se te fixas un pouco.
–Non che quero máis soños destes.
–Non fixemos máis que empezar.
E volvo mollar os dedos no líquido precioso.
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26
»Estás nun soño. Vagamente decátaste de que é un soño polo
xeito no que imaxes e escenas se enlazan, o pensamento fai que
as cousas ocorran, as translacións penosas elúdense, só os
latexos dos corazóns marcan o tempo.
»É confuso, sabes que rifaches coa túa nai, e foi sen dúbida por
William

Turner,

o

teu titor,

fuxiches

da

casa

con

el

e

devolvéronte á ela enchoupada e aterecida, por momentos sabes
que estás a soñar, é un deses soños revoltos da febre que
remexen moitas cousas e unha non se dá decatado de que lado
está realmente.
»Hai balbordo nas rúas do pobo, hai inquietude na xente, non lle
vas consentir a túa nai máis imposicións, escaparás as veces que
faga falla, o balbordo medra e esixe a túa atención, a criatura
está aí e o ar énchese de ameaza. Ti víchelo? Non, pero
escoiteino. E ti? Só polas costas, pero era el, o monstro de
Frankestein, seguro. Agora si, cruza unha calella, el non fixo
nada malo, ti o sabes e avísalo de que andan tras del, pero el,
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teimudo, non se quere agochar e todos o ven. Nun intre a
criatura bota a correr perseguida pola xente, como non se dea
présa vano coller e linchalo. El corre, corre, e vánselle
afrouxando os membros mentres corre, sóltaselle unha man que
vai dar contra a cara dun dos perseguidores, que berra magoado
pola labazada e cae fulminado. Isto detén a algúns, páranse a
axudar ao caído e recollen a man. Esas unllas tan negras, esas
puntadas que aínda se notan. Velas perfectamente porque
alguén ao teu carón sostén a man case ofrecéndocha. Pero
outros seguen, horrorizados pero seguen, matinando na sorte
que sería que se lle caese unha perna e o collesen xa dunha puta
vez.
»Parece que nada máis pensalo ocorre, á criatura de Frankestein
ábreselle a costura dun xeonllo, vaia ho! Aínda menos mal que
foi o esquerdo, do lado que ten man, e así pode suxeitalo de
mala maneira mentres segue a correr. E nota que uns fíos se lle
soltan na cabeza, e ábreselle a tapa dos miolos, que vai batendo
mentres corre. Daquela tropeza, sáenselle os miolos do cranio e
voan durante un intre parabólico até caeren esparrados diante
de min. Berro espantada e a miña nai, que estaba pendente de
min pola febre, corre á miña beira a ver que pasa.
»–Xa está, acouga, xa pasou.
»Intenta

arrouparme

cos

cobertores

pero

eu

rexéitoos,

empapada en suor.
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»–Xa está, xa pasou –insisto.
A voz ultrapasa capas de soño, mesturas de tempos.
Nanda abre os ollos e mírame un longo intre antes de decatarse
que son Vanesa. Mira ao redor e ve que seguimos no hotel, pero
dubida de se segue a soñar.

–Xa está, Nanda. Estás comigo. Vimos de estar nun soño.
Óllame aínda desorientada.

–Ti estabas nel tamén?
–Si.

Eu

parei

a

recoller

a

man

que

se

desprendeu,

recoñecíchesme?
Sei que si.

–Que soños horríbeis! Abonda! Para iso querías que quedase?
–Tesme que axudar. Nanda, por favor.
O meu ollar alármaa.

–Que me queres?
Aí vou.

–Non hai moito, que ficases comigo para sempre. Que foses
como eu. Pero xa non. Abríchesme os ollos, antes o apetito, pero
logo os ollos. Non paga a pena a miña existencia, sóubeno hai
moito, pero faltoume sempre o pulo para cambiala. Ou rematala.
Até que dei contigo.

–Estasme asustando.
–Non tes nada que temer de min, Nanda, xa non, non che hei
facer mal, creme! Pero, por favor, sigue comigo! Tes algo que
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para min é único, o máis valioso, o que necesito para completar
a mudanza brutal que iniciaches en min.

–Non abonda co que xa tes? A min tamén me volviches do revés.
E sinala o sangue que baña o meu rostro e as miñas mans. Xa
non teño forzas para seguir falando.

–Axúdame, Nanda. Sigue comigo.
–É que teño outra opción?
–Sabes que si.
–Non, non o sei. Non che entendo. Só espero non me arrepentir
disto.
Corazón xeneroso, verás como non. Limpo a cara cunha toalla
húmida, préstame ver o contraste entre o branco e o vermello.
Déitome novamente ao seu carón e aloumíñoa con toda a
tenrura de que son capaz.

–Só dous soños máis, e acabouse. Xúrocho. Un máis para que te
afagas por completo a estares neles, e xa logo o derradeiro. O

crucial. O de antes foi o soño que tivo Ada previo ao primeiro
episodio de parálise, esa parálise estraña, disque psicosomática,
que a mantivo uns tres anos pechada na casa e foi o seu xeito de
non medrar. Nesa época soñamos moitísimo. Os soños eran o
noso territorio, eu esmerábame por enchelos de vida para que
compensasen a súa inmobilidade. Nesa época eu insístolle
mudamente: filla, rula, amoriño, non queres quedar comigo, ficar
pequena, xogar eternamente?
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»A asepsia racional é un herbicida que queima todo o que eu
semento nela abondosamente, impide prosperar calquera abrollo
de crenza en min, ou en calquera outro ser fabuloso. A nai ten
tan ferreamente vixiada a porta da súa imaxinación que Ada non
é quen de traspasala de xeito irracional, tense que apoiar nas
matemáticas, na lóxica. Iso mesmo atráeme moitísimo cara a
ela, pero será a causa de que a perda. Se ti queres iso, ben –
bísbolle, dígolle ao pensamento– pero ten coidado, non acabes
nunha vida convencional de nai e esposa, a túa nai usa a ciencia
como entretemento, como rédeas para turrar de ti e que non
vaias pola senda tola do teu pai, non porque queira que te
convertas nunha científica.
»Mais non podo seguir por sempre a rexoubarlle na caluga: non
te movas, non medres. Non respires. Ao cabo xa non é a súa nai
quen mo impide, é Ada quen quere tirar cara adiante e eu non a
vou reter contra a súa vontade. Xa que logo, afrouxo a presión e
céiboa.
»Xa pode bailar e montar.
»Fun eu quen lle abriu o cerco, por iso logo ela foi quen de levar
unha vida libre –aínda que non de todo– do ferro da súa nai, que
pretendía estar tamén nos seus máis íntimos pensamentos. Mais
esas habelencias non se adquiren facendo polinomios, miña
dona, nin mantendo a filla tan feramente lonxe do sentimento.
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Vostede apostou a un triunfo, eu a outro, cada unha gañou
algunhas mans, mais ningunha a partida. Nin sequera Ada.
»Estou nos seus soños, dígome eu, e os seus soños serán meus
para sempre. Non os soños ledos nos que voa con algunha das
máquinas que deseñou de pequena, ás que eu rubo para voar
con ela, onde a felicidade que respiramos é o ar que nos eleva,
eses non, son só dela. Meus son os soños malos, onde se move o
monstro de Frankestein e só ela e mais eu o comprendemos e o
queremos. Cando ela me negue, me rexeite, mesmo me esqueza

–dígome– aínda poderei ollalos, entrar neles, asistir aos seus
pesadelos.
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–Eu, na miña condición senlleira, fixen do soño un territorio onde
moverme a pracer, precisamente porque foi nun soño onde
acadei esa condición. Soñei, e o que soñei fíxose. Non sabía que
pensar do acontecido, pero non tiven que darlle moitas voltas
cando vin como cambiara, e que o que eu crera que fora un
terríbel pesadelo, traspasara os limiares dese mundo. Toleaches

nun soño. Algo así. Tolear nun soño, e que o mundo tolee
contigo. Dende aquela acubíllome nos soños, esas son as fontes
onde bebe a miña alma, o territorio onde existo con todo o meu
ser. Na noite, si, pero máis exactamente nos soños. Por iso quero
que entres neles comigo, para que te afagas a moverte polas
miñas estancias, que andes pola miña casa como quen es, o meu
amor. Percorre os cuartos todos, non deixes recanto sen
esculcar, axiña atoparás o meu segredo. Ouves iso? Unha
máquina a traballar. Soa preto, sigue o son, entra aí.
»Hai unha máquina, un tear Jacquard que tece panos que pos na
entreperna, empápaos máis axiña do que a máquina tece, e vas
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asolagando co teu sangue o cuarto, o sangue sae por baixo da
porta, cae polos chanzos da escaleira, fai un cadoiro vermello
arrepiante que salpica aos invitados que circulan do recibidor ao
salón, ante a mirada atónita da túa nai. Eu son un deses
invitados, desexosa de pasar desapercibida, pero a miña
emoción ante tanto sangue estragado inflúe no soño ao meu
pesar e decátaste da miña presenza. Inútil agacharme tras a
columna, vesme malia estares no teu cuarto, chamas por min e
eu devólvoche unha mirada neutra. Volves chamar por min
subindo o ton de voz. Chamas de novo, xa cun berro. A dor do
útero faite acordar cunha poutada no ventre. Dóeste e pídeslle
máis láudano á criada. Non cho quere dar, a túa nai deulle
instrucións precisas ao respecto, pero os teus laios conmóvena e
finalmente dácho. Unha doce sensación expándese polo teu seo,
acaríñaste a barriga ao sentir a dor neutralizada, seguida dun
alagamento de pracer. O xirar dos átomos ralentízase e ti gozas
da suspensión dos sentidos e do tempo. O teu ollar énchese de
estrelas.
Esperta devagar.
Saco a cabeza de entre as súas pernas, limpo coa man as fazulas
e o queixo bañados en sangue. Sorrío feliz e ela sorrí tamén.

–Isto é tamén un soño?
–Dimo ti.
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–É que xa non sei. É igual de real que hai uns intres, aínda que
con menos sangue. E ti estás, tamén.

–Si. Pero ela non. Ela só está nos soños.
Recóstome ao seu carón. Ten as meniñas coa dilatación propia
do láudano.

–Nunca imaxinei que isto lle puidese gustar a alguén. E menos a
min.

–Non sabes ti a cantas…
–Si? Moitas?
»–Abondas. O fracaso do meu amor por Ada deixoume ese único
consolo. Logo da recuperación da súa “parálise”, decidín seguila
de lonxe, devecendo sempre por ter novas dela pero xa sen lle
facer as beiras. Ela cambiou o hippy rural adolescente polo tecno
urbano

da

xuventude

en

Londres:

bailes,

conferencias,

exposicións, ceas. Seica unha tal Mary Somerville aprendeulle
matemáticas. Se cadra íalle máis esa Mary que a Mary
Wollstonecraft. Sexa como ela queira, pensei, mentres sexa feliz.
»Eu logo dediqueime á vida de salóns. Aprendín a adobiarme e
comportarme como unha adulta e atopei a alegría de libar nas
rapazas en flor. Chupar o dedo de Molly aquela afastada mañá
vinte anos atrás descubrírame unha fonte de pracer que, malia
tela aparcada tanto tempo, volveu a min, e con forza.

»Refinei –outros dirían que pervertín– os meus modais no tocante
á alimentación. Practiquei xogos inocentes e perversos con
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amigas menstruantes. Xa sabes como vai a cousa, repúgnalles
un pouco ao principio, pero vanse deixando facer. O xogo adoita
comezar por facérense as mortas. Eu desabróchoas con mimo,
por mor de non manchar a roupa. Íspoas case por completo e,
téñenas tan humilladas con “eses días” que, unha vez vencida a
resistencia inicial, son felices de que alguén se lles achegue
precisamente “eses días”. E se están doentes? Ah, eu ben sei o
que é iso, aprendín bastantes remedios para aliviar esas dores, e
hai exquisitos praceres que comezan cunha lixeira dor.

»Para dar veracidade á súa condición de mortas, aproveito o seu
sangue, dígolles, para debuxar unha ferida nalgún sitio, imitando
algún cadro famoso. Mollo os dedos na fonte encarnada e
debuxo, así, ves?, unha ferida no costado, e lambo o bico do
peito para limpar o sangue que pingou aí sen querer. Repaso os
bordes da ferida con máis sangue, que quede perfectamente
debuxada e definida. Móstrolla no espello. Ven, vente ver. Ah,
perfecta. Que cadro representamos? Ben, algunha ninfa ou santa
haberá cunha ferida así. Seguro que algunha santa, pero será
con máis dunha ferida, pois os tormentos aos que as sometían
para que abxurasen da súa fe eran terríbeis. Ah, si, terríbeis,
coincide ela. A santa NonSeiQuen cortáronlle os peitos, apunto
eu. A Santa Águeda, responde a sabichona. Si, é certo, faremos a
Santa Agueda logo. Semella que só de pensalo ela menstrúa con
máis forza e eu aproveito ese caudal para cubrirlle as tetiñas con
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sangue

vermellísimo,

ela

mírase

no

espello

espantada

e

encantada e eu apresúrome a borrarlle a lambetadas as marcas
da tortura horríbel, e compensala de paso por tanto sufrimento
padecido, miña doce mártir.

»Temos gozado moito, aínda que hei de recoñecer que se cadra
algunha vez fóiseme a man. Pero, excesos á parte, meu gozo
neste xogo non é o delas. O meu corpo non cambia, non sinto o
pracer que vexo agromar nelas, a sorpresa ao se decatar do seu
poder de sedución, ao sentir as olladas arelantes que lles
dedican. Iso, o reflexo delas mesmas que lles devolven esas
miradas, fainas medrar máis axiña. Por iso, aínda as de corazón
puro, alégranse de crecer, polos recendos novos de amorío que
trae o ar. Neses efluvios afogan as morriñas pola nenez, que
aínda cren ter aí pegada, sempre ao alcance da man, e deixan de
boa gana –ou polo menos sen doerse– ese mundo para
internárense nesoutro, poderíase dicir que arrastradas por un
refacho de feromonas que danza diante do seu nariz, que adopta
configuracións varias, de peles doces por acariñar, de recunchos
do corpo inéditos, de sabores do ánimo descoñecidos. Emocións
a anegar o corazón, perspectivas novas a abrirse ante unha,
quen é capaz de rexeitalas? Que sentido tería? Se amais é
inevitábel, pensan. Só queda lanzarse á corrente.

»Con elas nunca sentín pracer sexual. Só contigo. Ás veces
mesmo cheguei a crer que si, pero sei que non me era posíbel.
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Vivía o reflexo delas, deles tamén. Os seus xemidos, o seu
deleite. Incorporábame ao seu gozo, sumábame ao pracer do seu
corpo, unha forma máis da intimidade que quería ter con elas,
vampirizarlle iso máis que nada. E así consolábame de non ter a
Ada.

–E nunca intentaches volver a achegarte a ela?
–Tiña os soños, era moito mellor. Amais, non era doado
presentarme ao cabo dos anos, co mesmo aspecto, e vela
rodeada da súa propia familia. Porque namentres Ada casou,
converteuse na señora Lovelace e axiña tivo un fillo. Non llo
quixen nin ver. E deseguido tivo outro, unha filla, Annabella. E
amais estreitou a súa relación con Charles Babbage, ao que xa
coñecera na súa primeira estadía en Londres, cando ficara
fondamente impresionada coa súa máquina Diferencial. Retomou
o contacto con el e soubo do seu proxecto da Máquina Analítica.
Quedou chea de admiración polo avanzado da súa visión e
concibiu a idea de chegar a unha colaboración frutífera
entrambos. Babbage, apóstolo incansábel da mecanización de
todas as tarefas, fíxolle albiscar un futuro no que, amais de
Máquinas Universais, que liberarían as mentes dos cálculos
tediosos e as deixarían en disposición de ter outras ocupacións,
existirían máquinas en todos os eidos, na casa, na industria, na
agricultura, co conseguinte aforro de man de obra. No que non
repararon foi en que esa revolución tiña un prezo que pagaban
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os campesiños e obreiros. Pero se eles non se decataron de que
non todos compartían o seu entusiasmo coas máquinas, houbo
que llo fixo ver, polo menos a Babbage, que tivo diante da casa
grupos de obreiros en paro cunha pianola a soar deseguido,
cousa que o entolecía e impedíalle traballar, ha ha ha!
Explícome: a pianola é un piano automático, emprega como
programa uns cartóns perforados, algo semellante aos teares
Jacquard, de tanto éxito, e que tan inspiradores resultaran para
Babbage. E non só para el. A idea de Babbage de empregar
tarxetas perforadas como as dos teares para fornecer a súa
Máquina Analítica das instrucións e datos con que traballar,
resultou moi suxestiva para a imaxinación de Ada e, como non,
coouse nos seus soños. Ela formou alí unha nova criatura:
Babbagestein. Foron os soños máis fantásticos de cantos tivo.
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28
–Ven aquí, Nanda, entra nestoutro soño, non recees, é un soño
seguro, non fai falla que o soñes en primeira persoa, só mírao,
mira a Ada como cabecea logo de botar horas a escribir as
instrucións dun programa que fai o retrato do propio Charles
Babbage. Está esgotada, o sono tira dela, pero é teimuda e quere
rematar o traballo, non cede facilmente ao peso das pálpebras.
Asiste ao seu repetitivo entrar e saír no modo onírico, podes
albiscar o que hai na súa conciencia neses intres fronteirizos do
entresoño.

»Logo das moitas horas de concentración mestúrase a traballosa
descrición do programa coa fantasía máis recorrente nela: a
Máquina Analítica, fornecida coas mesmas tarxetas perforadas co
programa que ela codificou, vai deitando o seu tecido. Por fin a
Máquina está rematada e a funcionar. A visión que só existía na
imaxinación de Babbage, nun cuarto de difícil acceso ao que só
ela ten chegado coas indicacións do mestre, materializouse á fin.
Xa pode ver o aspecto sólido, a aparencia palpábel da Máquina
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Analítica Imaxinaria que Charles trazou, comprobar como le
tarxetas e trenza fíos tal e como el lle ten descrito, igual que a
Máquina Analítica Real que agora ten diante, que traga as
tarxetas que ela preparou e bota a bo ritmo o tecido
programado: un tecido groso, de la resistente, conformando
diversas pezas.

»O ir e vir da lanzadeira é hipnótico, non cansa de miralo, xa
rematou outra peza, unha perna de boneco ben grande, xa ten
abondas para ilas xuntando: tronco, pernas, brazos. Cóseas
mentres a Máquina vai facendo a peza que falta, a cabeza.
Cando está completa decátase de canto imita a Babbage. Cósea
ao corpo e xa ten no colo un home enteiro de punto. Cóselle uns
botóns nos ollos e o home de punto míraa. Ela asústase pero non
o quere admitir, é normal que mire tendo ollos, dise. Cando lle da
un corte á altura da boca para facer alí un ollal, o home di o seu
nome: Babbagestein. Sente un arrepío, cose a abertura ás presas
para que non diga máis nada, mira de esguello ao montón de
pezas que a Máquina ten feitas xa, e o soño empeza a
esvaecerse roído por unha dor xorda, deixando translucir a
situación real, ben contraria: non hai Máquina Analítica, non hai
quen poña cartos para proxecto tal, e menos aínda logo do
acontecido co anterior proxecto de Babbage, que foi un cúmulo
de problemas, adiamentos e débedas. Por un intre desexa volver
ao soño, enfrontar se é preciso ao Babbagestein, pero polo
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menos gozar un pouco máis da existencia da Máquina Analítica.
Porén, unha mordedela de dor no ventre espértaa por completo.

»Ves? Así é máis doado, non? Podes estar no soño como dende
fóra, ollalo sen te meter nel a fondo. Só tes que ficar quieta,
tranquila, deixar que o soño vaia ocorrendo. Estáste asustando.

–Como non me vou asustar? Eu pensei que igual estabas tola,
pero non que fose contaxioso.
–Ti es valente, non te rendas agora.
–Xa me rendín, sen decatarme. Estou posuída por ti.
–É o amor.
–Amor! Non me fodas… máis. Se isto é o amor, dimito. Es un mal
becho. Tes un xeito de tratar os teus amores que manda carallo!
–Si, é certo, tes razón. Cando Ada ía á cama a buscar descanso,
a fuxir da realidade agoniosa, atopaba as fantasías que eu lle
alimentaba para vingarme do seu despego, do seu desamor. As
miñas mans poden acariñar, mais tamén ferir. Pero iso acabou!
Cambiei! Ti cambiáchesme.
–Será máis ben ao revés, porque eu non me recoñezo.
–Nin eu vou a seguir sendo a mesma logo desta noite. Só che
pido unha volta máis, un derradeiro soño para chegar comigo ao
punto orixe da miña condición.
–Non sei por que me pides nada se me levas e me traes como
queres.
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–Si que o sabes. Tes que querer, tes que deixarme entrar até o
teu fondo. E eu tiña que amosarche eses lugares. Pero para este
derradeiro soño preciso de toda a túa vontade.
–Dáme un respiro. Déixame sentir que vou segura e non
arrastrada polo que ti queres. Teño medo, non o entendes?
–Entendo, e perdoa. Logo de darme todo o que me tes dado,
verdadeira mocidade, licenza para entrar na túa alma zumarenta
e fresca, logo diso, non temas, non che vou agradecer o agasallo
traéndote á miña escuridade. Antes faríao, pero xa non,
iniciaches en min unha mudanza que non ten volta. Déchesme o
pulo para facer o que teño que facer, pórme fin.
–Como que pórte fin?
–Confía en min.
Asinte. Non pode máis, parrula.

–Colle folgos, acouga. Namentres remato de contarche o de Ada,
logo de traballar no proxecto da Máquina Analítica e de que
Frankestein se convertera en Babaggestein nos seus pesadelos.
Empecei a considerar a idea de marchar a América, pero
custábame decidir, e deixei pasar os anos. Publicouse a
tradución feita por ela dun artigo de Menabrea sobre a Máquina
Analítica, completado con extensas e valiosas notas da miña
Ada. Fíxenme con el e levábao comigo como quen leva un
escapulario, sen chegar a lelo. Como sempre, seguía de lonxe os
seus soños, nos que cada vez con maior frecuencia aparecía
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Babbagestein. Cando as dores menstruais recruaban, os delirios
medraban polas mesturas de opio e coñac coas que trataba de
aplacalas. Nos pesadelos a Máquina fabricaba Babbagesteins sen
cesar, ela intentaba parala pero non era quen, e daquela
afanábase en desfacelos a medida que ían saíndo tecidos, collía
un fío e tiraba del até desbaratalo, e cando remataba con un xa
viña outro, non había descanso.

»Finalmente, en 1851 marchei a América. Marchei aló consciente
de que non era prudente seguir en Inglaterra, tamén atraída polo
que contaban do novo mundo, aborrecida do antigo. Quería
coñecer algo máis antes de facer cincuenta anos.

»Coñecín indios. Coñecín a nova burguesía das cidades. Tamén
fun até o deserto, onde asaltoume a idea de deixarme quedar
aló, morrer, non volver chuchar sangue ningún, matarme de
fame. Uns indios atopáronme maltreita, apiadáronse de min,
leváronme con eles e eu pagueillo chuchándoos até a medula.
Parece que así espertoume a sede, algo diso hai, canto máis
bebo máis quero, e logo que acorda a samesuga que hai en min,
estouparía ao chuchar sen límites se puider.

»Salvaxe oeste, desde logo. Andei entre tribos e pobos de
fronteira até que cansei, ou até que o vento me levou cara a
unha cidade, novamente. Pero sobre todo andei polo país, pois
sentíame unha animalia ante todo, co meu sitio lonxe das vilas e
do moi urbanizado.
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»Así non sei canto tempo tería pasado, deixando que o vento
fose borrando as miñas lembranzas e o meu aspecto humano, de
non ser porque unha noite chegáronme os saloucos e os berros
de Ada. Arrepieime e fiquei alerta, subín a un outeiro para
uliscar, como se fose posíbel que o seu cheiro me chegase dende
a outra beira do océano e me contase que lle pasaba. E así vina,
como se fose telegrafiada foime chegando a imaxe de Ada nese
mesmo intre. No leito, suorenta, mirrada e doente. A imaxe vai e
vén, non consigo decatarme por completo da situación, pero eu
teimo. Os sinais de morte que chegan son inconfundíbeis. Ao
cabo dunhas horas sei o que pasou nos últimos meses. Está moi
enferma. A doenza que tiña nos últimos anos agravouse até o
punto de que está a morrer. Ten hemorraxias terríbeis, dores
espantosas, un cancro de útero esta a roela por dentro, e a besta
desalmada da nai tena baixo o seu control, ela soa, sen lle dar
nin un calmante. Acabouse o opio, filla. Acabouse o coñac, a
morfina, o láudano, o mesmerismo, purga os teus pecados e que
esta penitencia sirva para que Deus che perdoe e non te
condene ao inferno que mereces polos teus adulterios, teus
pecados de xogo, impiedade, desobediencia e tantos outros!

»O meu berro súmase aos de Ada no medio da noite. Meu amor,
meu corazón, como te deixei nas garras desa hidra, desa fera
corrupia! E unha dor máis fonda aínda sumábase a esas, a
certeza de que fora o meu devezo frustrado o que corrompera
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ese útero e trastornara as súas células até que se volveron
contra Ada. Bulín cara á costa leste e collín un barco a Inglaterra
a sabendas de que chegaría tarde. Durante a travesía lin por fin
a súa tradución e as Notas, intentei acubillarme nelas para non
escoitar os saloucos e os urros, para esquecer o mal que eu
sementara alí, para recrear o tempo en que Ada as escribía e
gozaba da visión que compartía con Babbage, leda como cando
probaba as súas máquinas voadoras na pradaría. E nesa lectura
fun comprendendo cousas non só da Máquina, senón tamén dos
seus pesadelos. Uns parágrafos resultáronme especialmente
reveladores:

»É desexábel estar en garda contra as posíbeis ideas esaxeradas
que poderían xurdir en relación coas capacidades da Máquina
Analítica. Ao examinar calquera tema novo, adoita existir unha
tendencia, primeiro, a sobrevalorar o que atopamos xa como
interesante ou notábel; e, despois, por unha especie de reacción
natural, a subestimar a verdadeira índole da cuestión, cando
descubrimos que as nosas ideas superaron a aquelas que
realmente se sostiñan. A Máquina Analítica non ten ningunha
pretensión de orixinar nada. Pode facer todo o que nós saibamos
ordenarlle que faga. Pode seguir unha análise, mais non ten a
capacidade de anticipar verdades ou relacións analíticas.1
1

Tomado da Nota G. Notas á traducción do artigo ‘A Máquina Analítica de Babbage’, de
L. Menabrea.
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»–Nesa nota Ada negaba categoricamente a posibilidade da
autonomía

da

Máquina,

cando

o

seu

grande

temor

era

exactamente o contrario. Ela –sempre en estado febril ou onírico–
vía claro o potencial da Máquina para ir máis aló do estritamente
previsto e quería rexeitar esa posibilidade con toda a forza da
lóxica de que era capaz. Mais a outra faciana da súa mente
porfiaba na arrepiante posibilidade. Era o seu Babbagestein. Ela,
antes que ninguén, presentiu a Terminator e a Matrix agochados
tras aqueles aparentemente inofensivos monecos de punto. Que
a pouco que se lles deixase organizaríanse, escribirían as súas
propias tarxetas perforadas, revolucionarían o discorrer do
progreso até facer abominar del.
O lado escuro amosábase cada vez máis forte. A Máquina íaselle
das mans, e non sendo quen de detela, nin de ir de fronte contra
ela, intentaba desfacer os seus produtos, nun bucle agónico.
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29
–Babbagestein, ti aquí outra vez, como chegaches? Non se sabe,
os soños non se sabe como empezan, sábese como acaban e
gracias, di el. E a Máquina onde está? Estará noutro cuarto, di.
Que ben responde. Mira que tes aí, dislle. Colles un fío que lle
sae dun peto, tiras del para desfacelo e desfalo nun santiamén,
tes moita práctica. Queda no chan a morea de la e vas a outro
cuarto, a Máquina non está nel, fixo que onde estea andará a
facer outros Babbagestein, se te deses présa poderías desfacelo
todo –mesmo a Máquina, di unha voz sen corpo– e fas como que
non a ouviches pero esa consigna dirixe xa a acción, imos
desfacelo todo, todo, todo. Faremos un nobelo co mundo desfeito
e entregarémosllelo ás Parcas para que comecen de novo, e
desta volta que poñan máis atención no que fan, por favor. Esa é
a idea, pero a desfeita non remata, tiras e tiras, e van
desaparecendo a alfombra, as cortinas, os tapetes, e logo das
cousas normalmente tecidas veñen os mobles, todo é de punto,
non o parecía mais todo é tecido, claro, habendo máquinas
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pódese facer, a cómoda, a butaca de ler, os andeis, eses cadros
de petit point. Entra a túa nai no cuarto –xusto cando estás a
desfacer a porta– e colles unha punta do seu chal, un floco do
que tiras e tiras até desfacelo, e logo a roupa toda, queda en
calzóns e camisa, e desfalos tamén pero estes xunto co corpo,
nunca viras a túa nai espida e non vai ser agora tampouco,
delirio si pero non tanto, ela protesta coa enerxía que a
caracteriza pero non abonda para deter o desbarate, e xa cando
estás na gorxa, un tirón máis e, zas! sen boca, e zas! sen ollos,
pasa a ser un tramo máis do montón de fíos e las que se
amorean no chan. Veña logo co resto das portas e as paredes, e
medra o montón, e unha xa non se revolve na maraña cando te
decatas de que estás a facer o parvo, que tes que ir onde a
Máquina pois a Máquina segue a facer o seu labor, tes que ir
onda ela e detela, agora si, agora sabes o que cómpre facer,
abonda xa de pesadelos unha noite tras a outra coa mesma leria,
vas ir onde ela, onde raio está? Atendes, escoitas. Non a ouves?
Non ouves o zunido molesto, o bater matemático das bigornias, o
rechiar das serras mecánicas sampleadas, a puta canción que
tes para ese número?

–É a miña nai, merda!
Abres os ollos e ves o teléfono. As tres e media. Por que
chamará? Va que falou con Sonia? Desta cagáchela ben. Míralo
aprehensiva e ves que pon chamada oculta. Xa nin o colles.
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Quen raio será logo? E ves a fibriña que lle sae por embaixo e
tiras dela, vaites, o fío alóngase, o teléfono desfaise, que merda
de teléfono é este? Estás a soñar. Pero o teléfono non deixa de
soar. É o outro o que soa, o Galaxy S5 con pantalla superamoled.
Pois cólleo!

–Dime.
–Nanda, xa ves como vai isto, non?
–Vou vendo, si.
–Vén agora ao meu soño.
–É un soño malo?
–O malo é que non sei se é un soño. Creo que non. Tesme que
axudar.

–Non sei se serei quen de tanto.
–Só tes que estar aí. É o sitio onde sempre estou. O soño
primeiro, a raíz de todo. Quero que remate, tesme que axudar a
desfacelo. Imos a el, e ti me dis se ves o mesmo que eu.

–Imos logo.
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30
Ouzo un corvo que pousa no peitoril da fiestra e parece que di:

–Non medrar! Non medrar!
Aguzo o oído e volvo escoitar. Semella dicir:

–Podo entrar? Podo entrar?
Non, tampouco. Só peta coa pata no cristal:

–Pram! Pram!
Mais souben que debía interpretalo como: Podo entrar? Podo
entrar? E deixo que entre.
Esperto –creo– no medio da noite, sentíndome mollada. O corvo,
ouvino ou imaxineino? Meto a man entre as pernas, apalpo a
humidade, achégome a palmatoria que aínda arde na mesiña e
vexo a cor vermella nos dedos. Dou un berro arrepiada, xa está
aquí, acabouse a infancia, o único bo que aínda me quedaba na
vida! Xa son unha muller, unha nena no corpo dunha muller,
porque ser son a mesma nena de onte, a que hai poucas horas
se deitou na casa dos Huntington case contenta por asustarse
cun conto de medo, como cando era pícara de todo, e vaise

175

- Sangue 12 -

erguer maior. Quixera berrar máis pero só me sae un salouco
fondo.

–Estás aí, Nanda?
–Estou.
Morre a chama da candea, recóstome outra vez no leito –no
cadaleito, penso– e fico nun estado de desesperación e lucidez
descoñecido. Aquilo era morrer, logo, malia que me sentira viva
aínda. Era morrer aos poucos, e o primeiro paso estaba dado.
Volvo escoitar que petan nos cristais. Na fiestra asómase unha
sombra, abre unha fenda entre as follas e entra, escuro dentro
do escuro. Sinto o seu ollar, mesmo o seu hálito frío.
Estremézome. Eu coñezo ese ser. Nos pesadelos da miña nenez
viñera visitarme moitas veces, demasiadas para esquecelo. É o
que mandaba nos bufos e nos morcegos do gravado, nos paxaros
do escuro, ese ao que non podía mirar á cara, arreguizada de
morrer de pánico se chegase a ver o seu ollar. Agora volve, sei
que é el, e que este encontro é o definitivo.

–Ti velo, Nanda?
–Non.
–Entón non está no soño, é real!
–Non sei, está moi escuro.
Pai meu, pai noso que estás no ceo, váleme, acúdeme.
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Acércase e agáchome baixo o cobertor. Adivíñoo parente do
Vampiro que nos presentara Polidori había poucas horas, da
mesma caste de seres terroríficos.

–Velo agora, Nanda?
–Creo que si, algo se move nas sombras.
Vén ao cheiro do meu sangue, ou que? Vén, logo. Xa non son
aquela pequena, os pequenos medran e agora non me vou
agochar, nin vou prender a luz, nin intentar fuxir. Heille mirar aos
ollos, como me dicía o meu pai, aos monstros hailles que mirar
aos ollos, vou logo mirar eses ollos dos que tanto fuxín, porque
xa non temo morrer, xa estou morta, que vou temer?
A sombra espésase e nela defínese un rostro, por un intre
semella o señor Huntington, enxergo un aceno de sufrimento que
me pon os pelos de punta e recúo baixo o cobertor, pero non vou
pechar os ollos nin vou tapar a cara, voute mirar, maldito, sexas
o demo que me ves recibir, ou o meu pánico infantil que se ven
despedir. Achégase máis, coas pálpebras baixas para tapar o
fulgor das brasas que ten por ollos, e teño que facer un esforzo
supremo para miralo.

–Nanda, dimo ti, quen é, quen está aí?
–Non vexo ninguén.
–Como que non?
–Igual é que non miras.
–Estou mirando!
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En loita contra todos os meus medos miro esa faciana e, cando o
terror que me paraliza cede un punto, decátome de que é o meu
pai, é papá, que tira do cobertor, ponme a man entre as pernas,
e

sen

quitar

os

seus

ollos

dos

meus

chupa

a

man

ensanguentada. Sangue doce, dime, e volve a chuchar nela
mentres me di, sen falar, “Queres ficar nena? Eu fareite ficar
nena para sempre”.

–Non vexo ninguén, Vanesa, só unhas sombras que se moven,
todo está escuro, é un soño baleiro, estraño, ti falas con alguén
que eu non vexo, a ti véxote pero a ninguén máis, soñas algo
que non podo ver!
Meu pai é un Giaour. Non o podo crer pero téñoo aí diante
chuchando o meu sangue.

–É o meu pai.
–Se hai alguén aí non pode ser o teu pai, está morto.
Os Giaour non morren. Que faría el para ser un Giaour? Ser un
infiel, pouco relixioso? Iso non abonda. El é bo, sempre o foi, con
todo o mundo e comigo máis. Logo un Giaour pode ser bo.
Grazas, papá, es bo e viñeches a me axudar, a facerme ficar
nena para sempre. “Non teñas medo –dime– imos voar”. E
apértame contra el. Seime asomada ao baleiro e a piques de
saltar. Sempre quixen voar. El afóutame e eu dubido.

–Nanda!
–Estou aquí!

178

- Sangue 12 -

El aprémame pero eu resístome, non vai ser, non podo, vin aquí
a desfacer o feito, a iso vin.

–Non, papá, non vou ficar cos cadáveres.
Céibame, case rexéitame, ábrense as fiestras de golpe e entra
no cuarto un río de tempo denso e tempestuoso, desencadéase
un vendaval que o leva do meu carón mentres eu intento
manterme firme fronte os remuíños que traen espectros,
sucedidos, memorias que virán, soños vellos. Un nó de forzas
converxen en min formando un punto cego no tempo, síntome na
cerna da nada, no seo dunha morea de posibilidades entre as
que podo escoller, pero non o vou facer, xa o fixen, simplemente
vou deixar que calme este rodopío e ollar ás sombras todas que
coñecín e tratei e me veñen saudar, laiarse, dicir un derradeiro
ai, despedirse desta noite cero.

–Nanda, ti os ves? Nanda!!
Xa non me escoita.
Os mares de tempo axítanse, móvome na intersección do mundo
co alén, e entre as moreas de rostros que traen as ondas diviso a
Dorian Grey, non sei que fai aí, somos ben distintos, tivemos en
común o gusto pola roupa, a tendencia a botar horas para
completar unha toilette e máis nada. Tras del aparece unha
bandada na que distingo a Popea, Walt Disney, Cher, Ray
Kurzweill, Fry, Margaret Astor, Elizabeth Arden, e fuxo deles
nadando arreo, a vosa non é a miña arela, nunca o foi …
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Pasa entre as ondas un submarino amarelo longo como un tren e
nas ventás dos vagóns enxergo as facianas de Florence
Nightingale,

Curros

Enríquez

–moi

ledo

nese

transporte –,

algunhas compañeiras de Vassar, dous hikikomori asustados,
Goya a debuxar monicreques nos cristais, Concepción Arenal
diante do sonar e Fausto detrás dela mirando os cardumes que
anuncia a pantalla, Herman Hollerith que intenta falar cuns
arapahoes exsangües, a médica Elizabeth Garrett Anderson
examinando á femia protagonista de Queen of Blood, outros que
non coñezo, e a avoa Hilda polo corredor a partillar entre todos
Torta de Noces. Eu fítoa e ela dime, con mirada reprobatoria,
sabedora das miñas andanzas: «para ti non hai, a ti que che
dean morcilla». Ao fondo enxérganse mandas inmensas de nenos
traballadores

nas

minas,

nos

campos,

nas

fábricas,

na

construción, nos bordeis. Todo está cheo deses rexementos,
brigadas, exércitos infantís.
Semella remansar o pandemonio desatado e a corrente lévame
até deixarme no que chaman zona intermareal, ás veces
asolagada polo escuro, ás veces enxoita e sometida á acción
solar. Unha vaga tráeme o souto espléndido fronte a nosa casa
en Tui e o corazón, ou o que tiver no seu sitio, encólleseme un
pouco máis. Xa non hai alí ledicia, nin risas, nin voces. A onda
retírase deixando só unha amargura que queima, e unha bágoa
esvárame pola meixela deixando nela unha pegada murcha.
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A maioría da xente permanece afastada canto pode destas
beiras, veñen só cando se lles morre alguén, veñen por uns
intres e axiña volven onde non chega a marea, onde a vida non
está co pensamento na morte. Mais algúns, poucos, teñen
especial sintonía cos sons que se escoitan aí, son saturninos,
taciturnos, necrófilos mesmo. Perciben, percibimos, ondas que
non chegan aos órganos dos sentidos comúns, ultrasóns e
infracores sacoden as nosas membranas cun chamado peculiar,
dicíndonos que preto hai alguén emparentado connosco.
Véxoa alí, a mesma onda móllanos os pes. Fitámonos e
quedamos caladas, sen nos estorbar unha á outra. Dende a
morte de Adriano Honorato a súa presencia aló é habitual. Ela
quere estar con el onde for, e se é nas sombras onde el está, ela
procura ese lugar tamén. Logo de dar a luz a Valentina morta,
intérnase máis aínda nesas augas, e eu, logo de perder á
Lansbury, afeita por décadas á compaña dunha muller sensíbel,
síntoa como un bálsamo, unha figura fluorescente no mundo ás
escuras, e abéirome a ela canto ela me deixa. Que é ben pouco.
Porén, eu fantasío con ela decontino. “Unha vez tiven uns cairos,
cravados no corazón…” murmúrolle mudamente. Quixen traela
comigo, pero ela díxomo ben claro: «Non, non ves que o que
quero é finar?» E levouna o mesmo mal que á miña Ada. E o
remorso quéimame.
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A corrente volve coller pulo, arrastra con ela toda lembranza de
Rosalía e tráeme nun refacho os anos insulsos que vivín logo,
aletargada nun soño do que case non esperto, ata escoitar
grallar ao corvo novamente: «Never Land! Never Land!», corvea
desta volta. Malia os corvos mensaxeiros! No intre non o entendo
ben, pero sei que o que berra é de interese para min, e non tardo
moito en comprobalo: un tal Peter Pan deu coa solución que eu
non fun quen de imaxinar. É un neno eterno e, aínda por riba,
voa, o condenado! A vida semella empeñada en darme nos
fociños e amosarme o meu fracaso. A miña nenez na memoria,
iso foi todo o que acadei nesta burbulla, vivir para recordar, que
a memoria teña conta de min e de vós, lembranzas miñas, nesta
esfera protectora, nesta campá de cristal da que me decato case
no intre en que vexo a Oscar co tambor de folla de lata, que colle
ar e comeza a ceibar o seu berro agudo e rompente, e sinto
como fai vibrar as moléculas, éncheas da enerxía forte e limpa
da súa voz, el é quen de dar co ton xusto e sostelo máis aló do
imposíbel, até chegar a crebar o recipiente e ceibarme,
ceibarnos, e namentres escacha a burbulla e os cristais saen
despedidos en todas direccións e un deles faime un corte no
nariz, comprendo que fixen o mesmo que el cando quixo volver a
crecer, aplicamos o mesmo recurso para obter o efecto inverso,
el botouse escaleiras abaixo para non medrar e fixo o mesmo
para deixar de ficar neno, eu volvín ás orixes a recoller o
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agachado aquela noite escura do sangue do sexo, e seguir logo
adiante. E vexo como todo se afasta no big-bang da burbulla, e
de súpeto estou como xorda, como se estivese nun recinto moi
pequeno no que non hai resonancia ningunha.
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31
Estou no hotel Zenit e permanezo no leito sen ser consciente do
tempo que pasa até que o día empeza a albiscarse.
Érgome e vou correr unha das cortinas que cerran o paso da luz.
Ollo a Nanda, moi pálida, igual chuchei nela de máis. As veas
azuis das pálpebras, fermosos regatos mínimos.
O cuarto está patas arriba como se tivésemos unha liorta nel.

–Nanda
–...
–Nanda!
Xa non nos escoitamos? Igual non hai xa máis nada que nos dicir.
Sacúdoa para que esperte.

–Nanda, veña!
Abre unha regaña dos ollos e óllame como dende moi longa
distancia. Abro unha fiestra para que entre o sol e o aire no
cuarto. Volvo achegarme á cama e os ollos de Nanda fanme
mirar cara ás miñas pernas. O sangue escorrega por elas
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abondoso, detéñome e miro pampa como flúe. Nuns segundos xa
se ten formado un charco aos meus pés. Quizais me desangre
baixo a ollada perplexa e tenra de Nanda. Podería pedir máis?

–Eu non vou probar iso –dime cunha moca, quizais para
contrarrestar a miña cara de ledicia.
Río e choro. Nuns segundos eternos enchoupase a moqueta
mentres intento infrutuosamente a fala telepática con ela.

–Non dis nada –dígolle, con dobre intención alusiva á mudez
telepática.

–Que vou dicir? Queres un tampón? Ou unha almofada, máis ben.
–Refírome aos soños.
Refrégase a cara.

–Puff. Estiven nese cuarto, sentín o corvo, vin sombras, pero máis
nada. E logo o vendaval ese que se desatou... Mira, sexa o que
fose o que che pasou, non foi un soño.

–Vou ao baño –dígolle antes de que intente unha explicación.
–Igual deberiamos chamar a un médico se segues a sangrar así.
Non me molesto en responderlle e ela ségueme como unha
autómata. Ao pasar diante do espello vexo que teño un corte no
nariz. Déitome na bañeira, o sumidoiro non da tragado este
sangue todo, as toallas branquísimas que Nanda me tende
víranse vermellas no intre, eu debería estar morta xa, desmaiada
polo menos, non podo ter tal volume de sangue no corpo.
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Que pensará mentres me mira arrepiada e sen reaccionar? Non
sei nin o que penso eu. Será o que non menstruei en todo este
tempo?
O nivel de sangue, que me chegaba case até o embigo, comeza
a devalar.

–Perdemos a telepatía, decatácheste?
–Agora que o dis…
Óuvese o teléfono no cuarto. Sorprendentemente, Nanda non sae
disparada a collelo.

–Vou ter que usar un chisme deses –dígolle.
–Si. Pero ese regaláchesmo.
Aloumíñame. Pasa un dedo a carón do corte do meu nariz, pero
non di nada e eu son incapaz de saber que pensa.
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