
A María Xosé, voz da Chaira
e compañeira, a que un día me
emprestou un dedo que non
lle penso devolver.
A Alba Sofía, a meniña dos
meus ollos, meu caravel.





I

Dende neno creo que a existencia ten forma
de círculo ou, pormellor dicir, demúltiples círculos.
Algúns atópanse, outros non chegan a pecharse e
fican na simple traza de tráxicas liñas curvas, orfas e
mutiladas. Se cadra por iso me fascinan as crenzas
orientais sobre a reencarnación, vista como unha
continua volta ás orixes, un volver a empezar
perpetuo: nacer, vivir, morrer, outra vez nacer… É
unmodo de ver as cousas oposto a unha concepción
liñal da experiencia vital. Non poden ser liñas
porque, se a miña traxectoria e a de, poñamos por
caso, un amigo da infancia, son paralelas, xamais
poderiamos ter sido amigos. Se, pola contra, só se
cortan na tanxente da nenez, iso implica non
volvernos a cruzar xamais. E non é así: sempre
reencontramos vellos coñecidos, primeiras noivas,



aquel compañeiro de colexio que impuña unha fera
tiranía no patio do recreo ou o mestre severo que,
conforme á tradición, nos inoculaba a letra
mesturada de sangue inocente. E no reencontro as
noivas xa non son tan belas e tan doces, o tirano vive
subxugado por unha xefa implacable, e o vello
mestre desborda paz polas costuras dunha vellez
dignae respectable.

-Moito esbardallas -dicíame unha daquelas
noivas que volverei a atopar, mellor noutra vida, e
por suposto xa perdida a dozura e o atractivo, e que
foi á única persoa á que, confidencias de
adolescente, lle relatei amiña teoríadavida circular.
Aínda que, agora que o penso, tampouco foi a única.
Lembro confusamente algunha noite de troula e
borracheira desas que derivan místicas sen saber
moi ben por que, rematada coa explicación circular.
Non caerei outra volta no mesmo erro, pero iso non
significa que renegue desta particular cosmovisión,
e menos aínda despois de vivir algunhas
experiencias que, lonxe de disuadirme, me
confirman que, se crera en ese alguén que moitos
sitúan nalgún confuso máis alá, debería
representalo baixo a forma dun neno que xoga ao
xogodosaros sen solucióndecontinuidade.

T odo c ome zou cunha pá x i n a do
desaparecido xornal do día 15 de agosto de
1973. Sempre gustei de remexer nas casas

A Noite
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deshabitadas, e a da tía Xulia, un andar dun vello
edificio de fachada modernista na parte antiga da
cidade, estaba chea de fetiches de toda clase, reflexo
de toda unha vida. A tía falecera case un ano antes e
eu, único herdeiro, non tivera tempo até entón para
achegarme a botar unha ollada. Unha tarde de
sábado que se presentaba longa e aburrida foi, por
fin, o momento de decidirme. Acompañábame
Susana, que aceptou de boa gana. Só coñecía a casa
por fora e tratara de convencerme moitas veces de
írmonos vivir alí. Aquel andar de teitos altos,
cornixas e balcóns de ferro, aínda sen coñecelo,
supoñíaparaelaun reto:

-¿Imaxinas? Seguro que ten moitísimas
posibilidades para decoralo con estilo. Ademais,
estamos a pagar un aluguer carísimo por un
pequenoapartamentonasaforas.

Paramin a casa da tía Xulia era, sobre todo, a
morada de moitos recordos de infancia, de tardes
pasadas na habitación onde tiña o obradoiro de
costureira mentres as clientas entraban e saían,
falaban, comprobaban o longo das saias e a feitura
das mangas. Ollando cara o espello que presidía a
estancia, que a min de neno parecíame xigantesco e
agora semellabadiminuído, lembrei odíaque sentín
por vez primeira que xa non era un neno. A tía
mandárame xogar ao corredor cando unha clienta
se ía espirparaprobarunvestido.
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-Mira, neniño, agora xa vas unmocete feito e
é mellor que non andes por aquí; e se tes que vir a
algo chamasantes áporta, ¿deacordo,meuceo?

-Si, tía.
Comprendín perfectamente, aínda que levei

un pequeno desgusto: gustábame xogar cos recortes
de tea que enchían a estancia, debuxar coas cabezas
dos alfinetes os acericos multicolores; tamén
comezaba a ollar furtivamente para as mozas que
viñan probar, e creo que a tía Xulia se decatou.
Susanadescubría todaclasedeposibilidades.

-Esta cadeira é preciosa, só precisa unhaman
de verniz, ou mellor aínda, lacada en cor crema,
¿noncheparece?

-Timesma, cariño.
-As portas son preciosas, ¿de que madeira

están feitas?
-Sondepiñeirovermello, creo.
Estar naquela casa baleira, sen sentir a

presenza da tía Xulia, producíame unha estraña
sensación. Unha morea de carpetas de cor azul,
amoreadas nun andel, gardaban centos de patróns
para roupa feminina. Collín unha calquera e abrina,
despregando os pregos de papel sobre a enorme
mesa onde antes se pasaban ao lenzo con áxiles
trazos azuis. Chamoume a atención unha folla de
periódico mesturada coas mangas, costas e
dianteiras. A tía Xulia era unha persoa ordenada até
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a obsesión, e non me cadraba atopar aquel recorte
deprensaentreospatróns.

A MORTE DO COÑECIDO EMPRESARIO
TOMASMÜELLERCONMOCIONAÁCIDADE.

Redacción.
O empresario coruñés de orixe alemán, Sr.

Tomas Müeller, faleceu na tarde de onte mentres
era trasladado en ambulancia á Residencia
Sanitaria da Seguridade Social, logo de recibir
dous disparos cando paseaba polos Cantóns. A
causa da morte segundo os médicos, que nada
puideron facer por salvar a súavida, estivo nabala
fatídica que, disparada a queimarroupa, penetrou
nasúacabezacausandogravesdanos.

Alertadas as autoridades do suceso, forzas
da Policía Armada, así como da Garda Urbana,
iniciaron a busca do asasino, coa inestimable
axuda das numerosas testemuñas que asistiron,
a t e r r o r i z a d a s , á s a n g u e n t a e s c e n a .
Inmediatamente foi localizada a arma homicida,
que o criminal tentou agachar arroxándoa ao
interiordunhapapeleira situadapretodoObelisco.
Media hora máis tarde, e tras unha eficaz
persecución policial, o homicida puido ser
arrestado á altura de Guísamo por forzas da
Garda Civil, cando viaxaba a bordo dun automóbil
Citroën modelo DS de cor marrón, ao parecer con
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matrícula de Pontevedra. Segundo puido saber
este xornal de fontes xeralmente ben informadas,
na operación participaron efectivos de policía dos
desprazados á Coruña con motivo da estancia do
CaudillonaCidade.

O criminal foi trasladado inmediatamente á
comisaría de policía para ser interrogado.
Segundo informou o Sr. Gobernador Civil da
provincia, aínda non se coñecen os motivos de tan
horrendo crime, se ben se puido establecer con
precisión a identidade do autor. Trátase, ao
parecer, dun cidadán francés aínda que de orixe
húngara, de trinta e cinco anos de idade, chamado
Pál Kemény, e que reside enVigo dado que traballa
como enxeñeiro na factoría Citroën. Acerca dos
motivos que o puideron levar a atentar contra a
vida do Sr. Müeller, a policía non puido aínda
formular ningunha hipótese, xa que non se coñece
vencello algún entre o defunto e o agresor. O Sr.
Gobernador dixo, ademais, que a Súa Excelencia o
Xefe do Estado foi puntualmente informado do
suceso, debido á cordial relación que mantiña co
finado Sr. Müeller, e que sigue con gran interese os
progresosda investigación.

Precisamente para avanzar o posible na
mesma, esta mañá chegou á cidade un equipo
especial do Ministerio da Gobernación,
encabezado polo propio Sr. Ministro, a bordo dun
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aparello do Ministerio do Aire que tomou terra no
aeroporto de Alvedro a primeira hora. Agárdase
que nas próximas horas se podan completar as
pescudas, esclarecendo o móbil do crime e
establecendoaacusacióncontraPálKemény.

A noticia do asasinato correu nas primeiras
horas como un regueiro de pólvora por toda a
cidade, onde o Sr. Müeller gozaba de merecida
reputación. As forzas vivas manifestaron, sen
excepción, a súa repulsa pola cruel morte dunha
persoa tan apreciada. O Sr. Alcalde lembrou, nesta
hora luctuosa, o seu recoñecido coruñesismoeo seu
apoio de sempre a cantas iniciativas contribuíron
aoengrandecementodacidade.

Informouse que o enterro terá lugar mañá,
venres, ás cinco da tarde no cemiterio de San
Amaro.Amisade funeral polo seu eternodescanso,
que terá carácter privado, celebrarase
posteriormentena igrexadeSanFrancisco.

O finado Don Tomás Müeller chegou a
España en 1936 como voluntario para participar
na nosa Guerra de Liberación. Combateu
heroicamente endiversas frontes, recibindopor elo
as máis altas condecoracións. Establecido
posteriormente na nosa cidade, destacou como

Un empresario emprendedor
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emprendedor consignatario de buques e, logo,
como armador. Eramembro de varios consellos de
administración, e posuía, ademais da empresa
armadora do seu nome, varias fábricas de pensos
para animais, unha constructora e participacións
en diversas compañías. Como alma da boa
sociedade coruñesa, era vicepresidente da
Asociación Provincial de Ex Combatentes e
directivo do Real Club Deportivo e do Náutico.
Dada a súa inquebrantable adhesión ao
Movemento Nacional, así como a súa condición de
empresario modelo, gozaba da simpatía do
Caudillo, a quen acompañaba en ocasións nas
xornadasdepescaabordodoAzor.

A
Noite

Seguín a buscar entre os patróns, a ver se
atopaba máis recortes mesturados. Abrín varias
carpetas sen resultado, e sorprendeume non atopar
máis que aquela noticia. Eu tiña un vago recordo do
asunto. Aínda que apenas era un bebé cando
sucedeu, os comentarios sobre o suceso andiveron
pola cidade algúns anos. Incluso pode que as miñas
remotas lembranzas acerca do crime procederan
das longas tardes de conversa no obradoiro de
costura. Pero non comprendía por que a tía Xulia
gardaba tan só aquel anaco da portada do xornal

do quince de agosto demil novecentos setenta
e tres. Susanaapareceu traendounha lámpada.
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-¿Vichesalgo semellante?
-¿Que?
-A lámpada,Xelís, ¿fasmecaso?
Eu xa coñecía a lámpada, como non. Nomeu

recordo era un traste vello arrombado no cuarto dos
trastes, aquela estancia misteriosa, pero agora
reaparecía nas mans de Susana convertida nunha
xoiamodernistadevidro tallado.

-Si, certamente, éunhaxoia.
-Xelís, ti dirás o que pensas, pero creo que

podemosconverter esta casanunhamarabilla.
-Creoque tes razón,Susana; veña, seguroque

xa tespensadooque imos facer.
Gardei o recorte no peto e pasamos o resto da

tarde a proxectar as reformas do que había ser o
noso fogar. Comezaba a que sería unha etapa
intensa e feliz compartida con fontaneiros,
electricistas, carpinteiros edecoradores.

A reforma da que volvía ser a miña casa
permitiume remexer a fondo en todos e cada un dos
recunchos. Non se trataba dunha busca morbosa,
nin tampouco, como bromeaba Susana, pescudaba
á procura de tesouro algún. Buscábame a min
mesmo. Mellor dito, desexaba atopar algunha pista
sobre a miña identidade. A solicitude dunha
certificación de nacemento no rexistro civil da
cidade para facerme o deeneí confirmoume, aos
catorce anos, que o meu pasado me fora agachado.
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Os apartados correspondentes a
estaban riscados con breves trazos de tinta azul,
patético vestixio dosmeus proxenitores. Chamara a
atencióndaempregadado rexistro,

-Señorita, creoque isto estámal, olle.
-Agarde, por favor.
V o l v e u a a b r i r o e n o rm e t omo

correspondente ao mes de febreiro de mil
novecentos setenta e tres e buscou de novo a miña
filiación. Achegou o libro aomostrador e sinaloume
codedoa inscriciónorixinal.

-Non, rapaz,nonhai erroningún.
-¿E iso énormal?
-Non,nonoé, ¿es adoptado?
-Nonsei.
A funcionariapechouo tomoápresa, comose

sedecatasedequealgononestababen.
-Síntoo, tes que preguntarlle a alguén da túa

familia; aquínon temosmáis información.
Anos despois Helena, unha amiga avogada,

tampoucoatopouexplicación.
-Levas os apelidos da túa tía, pero ela non

tiña irmáns; inscribíronte cos seus apelidos, pero
non figura como túa nai. Se foses adoptado
constaría na inscrición o nome dos pais adoptivos.
Nonsei, fillo, isto éungalimatías.

A tía Xulia gardou o segredo até o fin. A
pesares dos meus repetidos intentos de averiguar

fillo de... e de...
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algunha cousa, sempre mantivo unha actitude
hermética. O máis que chegaba a dicirme, cando eu
insistía tratando de conmovela, tía, por favor, polo
quemáisqueiras, era caseoutroenigma:

-Xelís, neniño, eu nunca souben quen eran
teuspais, comoqueresquechodiga.

-Pero tía, ¿comopode ser? ¿éque aparecínun
díapolaporta, simplemente?

-Case, fillo, case.
-¡Pero, tía!
-Non insistas, neno, por favor. Non me fagas

sufrir.
Sempre pensei que ao final dobraría, e queno

seu leito de morte me revelaría algún terrible
segredo sobre a miña orixe. Pero a vida dá moitas
voltas, como ela dicía, e souben da súamorte por un
telegramana feira do libro deFrankfurt, onde omeu
editor montara un pavillón coa van esperanza de
vender dereitos de tradución a outras linguas.
Sentín que o meu momento de gloria me furtaba
unha parte de min, que perdía a derradeira
oportunidadedemedescubrir.

Por iso, dediquei boa parte do tempo que
duraron as reformas a tratar de atopar algunha
pegada, algunha intuición, algo... Pero foi en van. A
tía Xulia era, ben o sabía, unha persoa
extremadamente ordenada. Todo estaba onde se
agardaba, onde debía estar. Na gabeta das fotos,
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onde sempre estiveran os tres ou catro álbums que
gardaban as imaxes da miña infancia, e unha
presiña de fotografías da tía, atopei os escasos
documentos que custodiaba: as escrituras das
poucas fincas que posuía na súa terra, en Cospeito,
herdadas de seus pais, recibos da luz, auga e
teléfono, da contribución rústica e urbana, a factura
da substitución do ascensor, realizada tres anos
antes da súamorte, e a escritura de compravenda do
propio piso. Sentín curiosidade e púxenme a ler
aquelas follas timbradas.

Na Coruña, a miña residencia, a vinte e oito
de febreiro de mil novecentos setenta e tres.
Comparecen. Por unha banda, Don Tomás
Müeller, de profesión industrial, veciño da cidade,
casado con Dona Sofía Müeller, de profesión as
súas labores. Por outra banda, Dona Xulia
Alvariño Ledo, solteira, de profesión costureira,
veciña da cidade. Teñen, ao meu xuízo, a
capacidade suficiente para obrar e a tal fin,
conveñen.QueDonTomásMüeller épropietariodo
terceiro andar do número 7 da Rúa dos Heroes da
Falanxe, na cidade da Coruña, que por este acto
vende, librede cargas, aDonaXuliaAlvariñoLedo,
na cantidade de trinta e sete mil pesetas, que
entregaaovendedor,antemin,nestemesmoacto.
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Vaia casualidade. Á fin comprendín por que
gardoua tíaXulia o recorte deprensa.Ela coñecía ao
talMüeller, poismercaralle a casa apenasunsmeses
antes da súa morte. O vinte e oito de febreiro de mil
novecentos setenta e tres, xusto vinte días despois
de nacer eu. Cavilei longamente na coincidencia,
pero non atopei unha relación razoable entre ambos
feitos. Creo que a tía xa vivía alí antes desa data e se
cadra, por fin puidera xuntar o diñeiro suficiente
para facerse propietaria. Que o fixese xusto naquel
momento podería deberse quizais a que, xunto cun
neno de días, recibise algún tipo de compensación.
Pero, ¿dequen?

-Temos un problema. -O fontaneiro
irrompeu no salón mentres pechaba a gabeta das
fotos, devolvéndomeá realidade.

-Vostededirá.
-Mire, os tubos son de ferro en toda a casa, e

están enferruxados, vexa. -Mostrábame,
efectivamente, un anaco de tubo gravemente
afectadopola ferruxe. -¿Ve?Só con tocalos unpouco
desfanse completamente; así non hai maneira de
empalmar.

-¿Entón?
-Sóvexounhasolución: cambiar todo.
- ¡Que lle imos facer! -Ao final, foron os

tubos de auga e calefacción, a instalación eléctrica, a
caldeira, case todos os pavimentos, as ferraxes de

todo
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portas e fiestras. Sen contar co arranxo dos balcóns
de ferro que, se ben dende fora presentaban un
aspecto magnífico, un primeiro exame detallado
revelou que ameazaban con desprenderse e caer á
rúa, coa conseguinte probabilidade de causar unha
desgraza. Un enorme guindastre, o previo e
preceptivo permiso municipal, a rúa cortada un día
enteiro e unha delicada operación de desmontaxe e
trasladoaunobradoirode ferrería, améndunhapila
de cartos e a seguridade de ter que repetir todo o
feito para volvelos a colocar no seu lugar unha vez
reparados.

As obras comezaban a ameazar seriamente a
miña economía, e pensei que debía aceptar a oferta
da editorial para escribir un par de novelas para
público xuvenil, desas que, convertidas en obras de
lectura obrigatoria nos institutos, sosteñen a duras
penas a produción editorial. Confeso que son un
preguiceiro para o meu oficio. Mellor dito, a
preguiza asáltame e acompáñame na fase inicial do
proxecto: a busca dun argumento. Aínda que, unha
vez teño enleado un esquema coherente, o proceso
de escribir lévoo a unha velocidade de vertixe, a
procura dun argumento que me satisfaga é un
tormento que me consome, que anula
completamente amiña capacidade creativa. Por iso,
déixoo sempre para un mellor momento que nunca
chega. Mañá, dígome. Emañá volvo a dicir mañá. E
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pasado. É certo que teño publicado algún material
relativamente bo, mais sempre despois dunha
xénese demoledora. Eu chámolle a iso a
novela. Alguénme dixo nalgunha ocasión que debía
procurarme un ambiente propicio que me relaxara,
apartar as preocupacións. Un balneario e a cela dun
mosteiro convertido en hospedaría foron
testemuñas dos meus intentos na procura do

e a . No balneario coñecín a
Susana que, non sei se o dixen, traballa nunha
empresa consignataria de buques. Ela estaba a
seguir un tratamento anti-estrés. O resultado foi un
frechazo dos que fan historia e varias ideas máis
axeitadas para novelas rosa de peto que para outra
cousa. Do mosteiro só saquei as vistas. Realmente
espectaculares. Pillar o coche e saír a vagar sen
rumbo era outra das estratexias. Sen ser
decididamente eficaz, dábame oportunidade para
unha rápida chuvia de ideas da que ás veces saía
algún fío aproveitable. Naquel momento, ademais,
precisaba afastarme por unhas horas daquela selva
demonosazuis, sopretes ebarrenadoras eléctricas.

Así que, estrada adiante, á altura de Piadela
decateime de que xa esquecera o motivo da viaxe.
Nada de argumentos. Ía pensando no crime do
xornal, unha historia curiosa. Ademais, a
coincidencia da ser a vítima quen lle vendeu o piso á
miña tía. ¿Cal sería omóbil do criminal? ¿Eque sería

parir

ambiente relaxación
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del? ¿Por que non?, velaí o fío que precisaba para
enguedellar unha historia, aínda que, quizais, fose
demasiado coñecida. Pero, non, decididamente.
Ademais, non se trataba de escribir sobre os feitos,
tal cal, senón basearse neles para novelalos,
aderezándoos. Probablemente era unha historia
ben vulgar, que precisaría de moito adobío. O
camión de adiante, un deses do peixe, ía soltando
auga que barruzaba o morro do meu coche, aínda
que non lle fixen moito caso. ¿E onde ía atopar a
información precisa? Porque a narración do xornal,
como base, non era moito. Tomei o desvío cara a
Betanzos e detívenmeno centro da cidade.Unpaseo
pola praza dos irmáns García Naveira e un cigarro
ían aflorando a excitación que se adona de min nun

cando tropezo cun argumento. Os
benefactores betanceiros seguían ao seu, enriba do
desmesurado pedestal, sinalando quen sabe que.
Urxía saber algo máis acerca do tal Tomas Müeller,
do enxeñeiro húngaro que o mandou criar malvas,
de que demo pintaba o ministro da gobernación á
frontedunhaequipa especial depolicías capitalinos.
No fondo, probablemente había cousas de moito
interese. Busquei na memoria do teléfono móbil o
númerodeSusana.

-¿Susana? Son eu. Quedaramos ás doce para
ver o temadosbaños, ¿non?Poisnonpodo ir.Xa che
contarei. ¿Vémonos ás tres? ¿A comer? De acordo.

in crescendo
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Unbiquiño.Eu taména ti.Eumáis aínda.
Á hora na que debiamos estar escollendo as

pezas do baño, as microfichas da colección de
pasaban polo aparello lector da hemeroteca

na procura do mes de agosto. Atopei a mesma
portada que desencadeara aquela busca. O xornal
do día seguinte, dezaseis de agosto de mil
novecentos setenta e tres, contiña só unha breve
nota:

A
Noite

SEPELIODEDONTOMÁSMÜELLER
Redacción.
Na tarde de hoxe recibiron sepultura no

panteón familiar do camposanto de San Amaro os
restosdocoñecido industrial Sr.TomásMüeller.Ao
acto asistiron numerosas persoas, entre elas
diversas autoridades encabezadas polos Sres.
Ministros da Gobernación e de Industria, así como
polo Sr. Gobernador Civil da Provincia, quen
transmitiron á viúva, Sra. Sofía Müeller, as
condolenciasdaSúaExcelenciaoXefedoEstado.

Acto seguido tivo lugar na igrexa de San
Francisco o funeral pola almado finado, reservado
para osmáis íntimos achegados, e oficiado polo Sr.
ArcebispodeSantiago.

OGobernoCivil informouque, a día de hoxe,
nonhainovosdatos quepodancontribuír aaclarar
o triste suceso.
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E nada máis. O despregue informativo da
portada do día anterior converterase nun breve no
interior do xornal. Curioso. O día dezasete, nada.
Tampouco os días posteriores. As microfichas dos
matutinos que pola época se editaban na cidade
seguían a mesma tónica: noticia sensacional o
primeiro día, breve reseña do enterro o segundo, e
nada de nada despois. Avancei na colección de

todo o que puiden, até decembro de mil
novecentos setenta e tres, sen o menor resultado.
Sen dúbida resultaba moi estraño, pero a falta
doutras fontes de información, probablemente
remataba alí a miña pescuda. De todas formas, ao
decatarmedequequedara conSusana ás tres, e eran
menos vinte e cinco, solicitei copia impresa das
microfichasdodíadezaseis e saín correndo.

Susana agardaba por min nun restaurante
próximo ao seu traballo, pois ás catro debía verse
cunclientemoi importante.

-Cóntame.
-¿Oque?
-¿En que andas?, dixéchesme que xa me

contarías.
-¡Ah! Nada importante. Crin que tiña un fío

argumental para unha novela, e pasei a mañá na
hemeroteca, peronada.

Pasamos o xantar falando de obras, de

A
Noite
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iluminación directa e indirecta, luces frías e cálidas,
papeis pintados, estarcidos, baldosas e tarima
flotante.

-¿Quevas facerpola tarde?
-Non sei, posiblemente a pase na casa, non

sei que problema tiña o fontaneiro e, a verdade, pola
mañádeixeino colgado.

Susana tirou por un papel que asomaba da
carpetamarrón pousada nunha das cadeiras que, ao
serunhamesade catro,nonutilizabamos.

-¿TomásMüeller?
-Si, por aí comezaba o novelo: seica era un

coñecido empresario que foi asasinado nos Cantóns
en1973.Pareceumeuncaso curioso.

-¿E...?
-Nada,nonhaimoitomaterial.
-¿Sabes que un tal Müeller foi socio de meu

pai, hai anos? -Susana abría unha porta que me
devolvíao interese.

-Cóntame.
-Só sei iso, que meu pai estivo asociado a un

talMüeller.
-¿Nadamáis?
-Se queres saber algo máis, será mellor que

fales con papá. -Susana ergueuse e pillou o bolso.
Eran case as catro. -Se queres, imos xantar o
domingo á casa de meus pais e pregúntaslle o que
queiras. -Bicoumeesaíuápresa. -Chao.
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¿Como explicalo? Facía case un ano que
Susana e máis eu nos coñeciamos. Xa dixen que foi
un deses frechazos explosivos. Á volta daquela
inesquecible fin de semana no balneario de Caldas
da Rainha tardamos menos dun mes en tomar a
decisión de vivir xuntos. Pero eu aínda non coñecía
aos seus pais. En realidade, só sabía que Susana
pertencía a unha vella familia coruñesa, de moitos
negocios. Ela estudara varios idiomas e un máster
de comercio exterior nos Estados Unidos, e agora
traballaba nunha das empresas familiares.
Viviamos tan intensamente a nosa relación que até
aquel momento non transcendera máis alá de nós
mesmos. Ademais, no tocante á familia, eu non tiña
ninguén. Susana facía algunha referencia, Meu pai
sempre pensou..., Meu irmán Dani ten un igual...
Pero nunca afondáramos no tema. Eu imaxinaba
aos pais de Susana como xente seria e estirada, da

. Se cadra incluso non verían con bos
ollos que a súa filla vivira cun escritor máis ben
mediocre. Por riba, un escritor en galego. Mentres
camiñaba cara o centro ía pensando como diaños
podería abordar o tema. O escritorciño que se deita
coa súa filla pregúntalle ao vello empresario por un
antigo socio que morreu asasinado, só porque viu a
noticia nun recorte de periódico que atopou na casa
dunha tía o escritorciño non ten pais, e foi criado
por unha tía costureira que, probablemente, nin

boa sociedade

,
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sequera era tía- e pensa que quizais teña materia
para unha noveliña de escasa tirada. Vaia papeleta.
Ben, tería que discutir con Susana unha estratexia
algomáis sutil.
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