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Preámbulo

Sabotaxe á
mística da feminidade

Que é de Margot Chamorro, hai moito que non a
vemos?
Certamente, pasaran oito anos desde que me
entrevistara con Margot para o libro Feministas
Galegas.
Foi nunha desas ruidosas cafeterías das Travesas,
en Vigo. Achegáraa unha das súas fillas; non saía a
rúa soa: as miñas fillas teñen medo de que me
rouben.
Rin coas súas ocorrencias, co que ela chamaba,
quitándolle importancia, as batalliñas dos
primeiros tempos do feminismo.
Do asalto ás Amas de casa, plataformas de
supervivencia na clandestinidade do MDM; da
descuberta do feminismo Margot, das
manifestacións pola adúltera de Vilaxoán; contra as
nenas violadas en Vigo das folgas dos estaleiros, no
que as mulleres se lanzaban a peito descuberto
contra os grises.
Agora podo rir, pero pasamos medo. Prohibían os
actos do MDM, da Asociación cultural. Houbo

compañeiras que estiveron na cadea por
repartir panfletos sobre a carestía da vida.

A literatura, a súa paixón latente desde a
xuventude, paixón autodidacta.
Unha conciencia aprazada pola domesticidade
polo amor ás demais, polo coidado.
O camiño de liberación como un relato máis
dentro da carpeta dos inéditos.
Desde esa entrevista, non volvín ver a Margot
pola rúa, nin transitar os actos culturais.
Os seus problemas de saúde agudizáronse e, ás
fillas, moi ao seu pesar, levárona a unha
residencia de maiores, onde reside na
actualidade.
Desde que trabei contacto con ela, a través de
FIGA, nos 90, non faltaba a ningún “sarao”
culturais: conferencias, exposicións,
presentacións de libros.
Bromeabamos con que os actos non debían
comezar ata que Margot non ocupase o asento
no público.
En moitas ocasións tamén obrou como
protagonista.

Recordo coincidir nunha presentación na Escola de
Artes e oficios, xunto coa “contadora” de contos
Paula Carballeira; ambas quedamos eclipsadas coa
desenvoltura e graza de Margot e nas súas
pescudas léxicas. Mágoa non terlle presentado á
nosa admirada e querida Victoria Sau, para engadir
algunha entrada no seu Diccionario feminista.
María Xosé Queizán sostiña que Margot Chamorro
podía ser a muller máis culta de Vigo, xa que non
naceu viguesa que devorase cultura con tanta
fruición como ela.
As FIGA botámola de menos. Sempre alerta, na
primeira ringleira, do auditorio, dos talleres,
sorrinte e afectuosa.
A súa presencia tamén supuña un respaldo ás
nosas propostas, como por exemplo as distintas
edicións dos Talleres literarios para a formación de
narradoras en lingua galega.
Nunca fallou aos eventos que organizamos e
colaborou con relatos e poemas en moitos
monográficos da Festa da palabra silenciada (en
adiante a FdPs) que nestas páxinas reproducimos.
O seu sentido do humor, a súa perspicacia e

iconoclastia, son as características máis
sobresaíntes na obra de Margot.
A través da FdPs pretendemos renderlle tributo
a ese enxeño con que aborda a cotianeidade, o
sometemento e a falta de horizontes da vida
das mulleres; a esas “Alegres Maricarmen” ao
comezo, cando eran unhas escravas, e despois
de achegarse ao movemento feminista.
Y fuimos dueñas de la calle
paseando lo oscuro. sin temer...
y abriendo nuestros pechos a la vida
votaron nuestras almas oprimidas de mujer;
y jugamos a la 'Pita'y al "Pañuelo"
y al 'Pez al agua" y al "Pasimisí" también
y soñamos a ser niñas pequeñitas
desde nuestra completa madurez.
En ese día, nos sentimos libres, optimistas y
seguras
-las manos unidas en amplio redondely alzando risas y canciones a la noche
estrellamos contra el suelo nuestra impuesta
timidez.
Y alegres Maricarmen
nos negamos a fregar
y no quisimos coser
y no quisimos planchar

y no quisimos follar;
y fuimos más feas que el copón,
y no tuvimos novio
y no estuvimos reprimidas
y fuimos nuestras, sólo...

A descuberta do feminismo convértese nunha
chave para despregar o seu potencial creativo.
Margot escribe, “non para darlle a volta ao
mundo” (Queizán) máis ben como autoafirmación;
“arredor de si”, fugas desde o cotiá para
desenmascarar ese problema sen nome”?, que
investiga Betty Friedan e que preside a vida das
amas de casa norteamericanas desde os anos 5060, do pasado século.
(O “problema que non ten nome”) era unha
inquedanza estraña, unha sensación de desgusto,
unha ansiedade que xa se sentía nos Estados Unidos
a mediados do século XX. Todas as esposas loitaban
contra ela. Cando facían as camas, ían á compra,
comían emparedados cos seus fillos ... incluso
cando descansaban pola noite a carón lado dos seus
maridos, facíanse, con temor, esta pregunta: Isto é
todo?
Durante máis de quince anos non se dixo unha
palabra sobre esta ansiedade entre os millóns de
palabras que se escribiron acerca da muller en

artigos de periódicos, libros e revistas
especializados, cuxo obxecto era só buscar a
perfección da muller como esposa e madre.
(Friedan:1974:35)

Como unha sabotaxe a “mística da feminidade”
Margot pon o doméstico a clarexar.
Por veces un axuste de contas, por veces
descarga emocional, a escritora devala con
naturalidade polos cadros da vida cotiá con
monólogos ou diálogos ácidos, que en moitas
ocasións ela mesma protagoniza.
E de paso que pon ao descuberto a vida das
maricarmen, delata aos manolos; dálles carta
de natureza doméstica: “porque eles estar, están, o
caso é como”.
Descobre as prácticas do mito patriarcal, as
estratexias de sometemento, tácticas e
ideolóxicas; a sutileza da violencia psicolóxica,
paralizante para as mulleres.
LLEGAS
rompiendo tímpanos
el aire invades
atronando con tu falo-máquina
bosques, plazas, calles...

Destapa, entre os alicerces patriarcais, o amor
Mi amor es triste
...aprendí pronto
a aceptar mi papel
sumiso...
sufrido...
callado...

Desmitifica desde onde ten máis mérito: desde
dentro:
Noche de bodas
Noche de dolor, de terror y de rubores.
...Donde murió para siempre y siguió caminando...
donde ese caminar se hizo costumbre...
(Imágenes de otoño, marzo de 1992:53)

Da ironía e a súa identificación coa marxinalidade
(esa de “todas temos a mesma historia”, como
unha Franca Rame á galega) dos relatos breves, á
crítica mordaz, á rebeldía, e á denuncia, que asoma
nos textos poéticos dos anos 90.
Non puiden facer oídos xordos aos ecos da Mística
da feminidade, de Betty Friedan, ao devalar polas

páxinas do mundo privado de Margot; de aí o
subtítulo deste texto.
Naif e transgresora, Margot foi quen de poñer o
dedo na chaga, con textos memorables que
inda ilustran o panorama da familia-tipo
patriarcal (“O día de descanso”) ou denuncian o
sexismo na linguaxe (“Mergullar no dicionario”);
pezas divertidas e de inapelable valor didáctico
para o feminismo.
Margot pon patas arriba a armazón patriarcal
reforzada por ese “Dinner party á galega”, do
que fala Helena González no monográfico 29 de
Festa da palabra silenciada.
De boa gaña tería viaxado con María Xosé
Queizán a Italia, para saudar ás mulleres da
Rivolta Feminile. Como elas, embebéndose dos
escritos de Carla Lonzi, e o seu Escupamos
sobre Hegel (1975), entendeu que a igualdade
da que falaban as esquerdas era un fraude: “esa
dialéctica amo/escravo, nada máis que é un
arranxo de cotas entre homes”.
A través da literatura, Margot dramatiza e
ironiza sobre a vida da ama de casa.

Impregnada nesa dialéctica home/muller, esculca
as claves da xénese teatral. O doméstico é o
entorno ideal. Como diría August Strindberg: “se
metes dous ratos nun pozo, gritan e fanse
caníbais”.
O conflito vén dado das personaxes e o medio
patriarcal no que se desenvolven; o conflito vén da
inadaptación, da repulsa a esa xerarquía.
A violencia xérase ao romper as lindes
privado/público (“histérica, contranatura, non
coñeces os límites?”, de Queizán).
Saír do privado, saírse de madre, devolve a ledicia á
a maricarmen para, por uns instantes, por fin, ser ela
mesma.
O feminismo agroma coma un xogo; a retorno á
infancia; a súa denuncia patriarcal nunca é amarga
nos textos narrativos. Tampouco no teatro, novo
reencontro coas potencialidades lúdicas.
A produción de Margot é considerable. Escribe e
corrixe os textos. A escritora autodidacta non
perde fol e con máis de 70 anos inscríbese,
dos anos 90 e comezos do 2000, nos talleres de
Formación de narradoras en lingua galega de FIGA,

que eu mesma coordinaba, co auspicio do
Concello de Vigo; coa docencia das excelentes
guías Zulema Moret e Clara Obligado.
.nista
Compartirá auditorio con novísimas ou
experimentadas escritoras: Marga Marcuño,
Beatriz Camiña, Ledicia Costas, Nuria Carballido,
Beatriz Dacosta, Paula Mariño... coa Festa da
palabra silenciada, como pano de fondo.
Diferente tratamento á poesía, reflexión,
psicoterapia, a expresión da dor e a rabia á que
se enfronta, por veces de xeito descarnado e
autobiográfico.
A poesía queda para a denuncia abrupta
...Ti queda quieta
boca pechada
xa falo eu.
Ti es a raíña
destas palabras
que medran en min
i, en min, estralan...
Ti queda quieta
boca pechada!
(Versos cáusticos: “Amo o amor”)

Margot ponlle o cascabel ao gato e nomina o
problema sen nome; mais mergullada no dicionario,
as palabras seguen soando alleas.
O humor non se deixa entrever, porén, na plástica,
nos seus debuxos, retratos e acuarelas.
Isto pode deberse á execución mimética. Margot
apenas crea, máis ben se recrea en obras alleas
que resolve, compre dicilo cunha admirable
habilidade técnica, porque ela pintou desde
sempre.
Pola súa xenerosidade e dedicación optimista ao
feminismo, Margot Chamorro precisaba do noso
recoñecemento e agarimo.
Queda moito por comentar de Margot, a Festa e eu
mesma deixamos unha sección de achegas, as
ventaxas do libro virtual, que hoxe se abre para o
voso goce.

Un collage biográfico
As fillas de Margot foron determinantes para a
confección da biografía de Margot. Eva, a máis
nova das irmás será a encargada de convocar as
dúas irmás xemelgas, María Jesús e Lalo (Margarita
Candelaria) para facilitarme os datos.
Observo as paredes da casa de Eva ateigadas de
acuarelas, fundamentalmente, de paisaxes
mariños, e tamén algún retrato ao óleo, das netas?
-Todos son pintados por mamá- confírmoo.
E iso non é nada, dime Eva abríndome unha
enorme carpeta ateigada de bocexos a lapis,
acuarela e carbonciño, onde puiden imaxinar a
Margot aproveitando os momentos de maior
pracer da súa vida, soñando, evadíndose.
Había de todo, copias de modelos das clases de
pintura onde asistiu durante anos, pero tamén da
propia imaxinación de colleita propia.

Margot nace o 12 juño 1929. “Foi
rexistrada o día 13, festivo de S.
Antonio, co fin de conseguir a
"canastiña", que as beatas
adiñeiradas cosían para os pobres.
Non recordamos a data do seu
matrimonio, creo que tería 24 ou 25
anos cando casou co meu pai. Para
non gastar demasiado, quería levar
un modeliño estilo mariñeiro, faldra
e chaqueta azul mariño, cor branca e
botóns de áncora.
Meu avó díxolle se non ía vestida de
branco “xa sabería ela” porqué non.
Daquela, as compañeiras do taller de
costura onde traballaba coséronlle
un traxe branco de cola, que pasados
uns anos vestiu a súa sobriña, de 12
anos, para facer de “A Cincenta”
(ironías) nin sequera houberon de
arranxalo de pequena e fracucha
que era.
Meus pais coñecéronse nas clases de

debuxo da Escola de Artes e Oficios,
onde tiña admiradores aínda que non
coquetease.

Casaron para marchar xuntos. En
Santiago traballaron nun bazar na rúa
do Villar, dos irmáns Villar ("Plásticos de
Galicia" e "Calzados Trevinka") pintando
e decorando pratos, cinceiros e
porcelana.
Foron vivir no arrabalde de Santiago,
nunha casa cuxo baixo era un muíño
sobre o río Sar.

A casa era unha vivenda dobre que
compartía veciñanza co matrimonio
Pili e Ramón de la Riva, un profesor

afeccionado ao debuxo e á escritura
que publicou libros sobre etnografía
galega.
O 4 xuño de 1955, nacen María Jesús
e Lalo (Margarita Candelaria), “unha
das dúas viu de agasallo).

Sen agua corrente, Margot lavaba no
río, mentres un veciño cego a avisaba se
as oía chorar.
No ano 56 a familia trasládase a Vigo,
ao barrio de Bouzas, na rúa Casiano

Martínez. O avó, Jesús Chamorro,
traballaba como mecánico reloxeiro, na
súa reloxería da Praza de Diego Santos.
Era un home alegre ao que lle gustaban
moito os nenos.
Despois de 6 anos, a familia comprou
un piso nas Travesas, cunha terraza con
vistas ao parque de Castrelos.
A casa estaba chea de libros e aos dous

lles gustaba a poesía; ela escribía
poemas desde moi nova.
Pintaba con tellas o chan da praza de
Argüelles, onde vivía de nena, unha
afección que conservaría toda a vida.

...la niña, que jugando sueña
que pinta Murillos
con trozos de teja...
...tirada en el suelo
la muñeca espera...
(Imágenes de otoño, marzo de 1992:49)

Ás fillas cantáballes cancións e líalles
poesías. Cando elas foron maiores
pedíalles a súa opinión.
A terceira, Eva, nace o 6 de outubro de
1968.
Militancia política: comprometidos os
dous na loita antifranquista, naqueles
anos participaban nas actividades da
"Asociación Cultural de Vigo" e do "Cine
Club".
Na Asociación Cultural relacionábase
con destacadas personalidades da
cultura de esquerdas, encetando
amizade (segundo recordan as fillas)
con Fernando Alonso Amat; Antía Cal, o
oculista Antón Beiras, o pediatra Pepe
Cal, Mª Xosé Queizán, Méndez Ferrín;
Conchita Nogueira da Asociación
España URSS (Máximo Gorki), e o seu
home, Paco Mosquera; Luis Noia (de
Gráficas Numen); Antonio Blanco
(Imprenta Ultreya), Chano Piñeiro,
Carlos Núñez, Camilo Nogueira e
Carmen Segurana.

A finais dos 60 e principios dos 70, o Partido
Comunista crea o Movemento Democrático de
Mulleres, o MDM. Comezan a reunirse despois
do 68 e sobreviven ata o 1974 en Galicia;
menos en Vigo que estira a súa actividade ata a
legalización do partido.
Margot intégrase no MDM a través de Carmen
Segurana, que procede da Asociación de
Amigos da Unesco, e chega a Vigo para poñer a
andar as actividades do MDM.
Colaborará con pezas de artesanía - pintaba
pedriñas coas caras dos líderes comunistas- que
se venden nas festas do MDM e do Partido
Comunista.

Cando ía ao río colectaba seixos ata que un día
o seu home tiroulle as pezas dicíndolle que lle

emporcaban o coche. Margot colaboraba co MDM
na elaboración de panfletos, a “vietnamita”; todo
era moi artesanal. Acompañaban ás mulleres que
querían abortar e facilitábanlle enderezos para ir
abortar a Portugal.

Nos anos 70 afílianse moitas mulleres proletarias
ao MDM, e outras amas de casa. Forman un
colectivo de apoio aos presos comunistas e as súas
familias, sobre todo ás mulleres.
Nin se sabe onde nos reuníamos, ata na Madroa!
Outro dos lugares de conspiración era a casa de
Macamen Blanco e o arquitecto Bar Bóo. Alí acode
xunto con Carmen Segurana.

Outras mulleres comunistas, como Conchita
Nogueira, seguirán os pasos do MDM.
As mulleres do MDM son un activo moi
importante do Partido Comunista, tan
importantes que cando xa non resultan
necesarias, o PCE programa a súa desaparición,
segundo as fontes, no 76, aínda que en lugares
como Vigo dura uns anos máis.
Margot tamén colaborará no seu boletín,
A muller e a loita, que sae no 71, con textos e
poemas.
Cumpridos os corenta, matricúlase en
estudos primarios e de galego no instituto
Santa Irene. E despois estudiará auxiliar de
Clínica, practicando no Hospital Municipal
(Nicolás Peña)
Asidua a exposicións, conferencias,
tertulias, ao teatro, percorría todas as
actividades culturais.
Autodidacta cun talento para contar
contos e inventalos, contando historias
polos colexios e institutos. Díxolle aos seus
netos que non a chamaran "Lela" senón

"Beli del diente de oro".
Empezou escribindo en castelán pero unha vez
que recibe leccións de galego traduce todo o
escrito e continúa en galego.
Mantíñase activa ata ben pouco tempo:
practica sendeirismo, ximnasia; é unha
conversadora incansable.
A morte repentina do noso padre no ano 93 e
da súa nai no 97 afectoulle moito e inicia un
progresivo declive. Hoxe (novembro de 2014) a
súa memoria case desapareceu, pero aínda
nos sorrí, daquela, semella saír o sol.

Retrato recente de Margot Chamorro

Margot Chamorro
na Festa da palabra
silenciada

Festa da palabra silenciada 6, 1989.
 “Os ingredientes”
Festa da palabra silenciada 7, 1990.
Medios de comunicación
 “Cecais haxa que ser muller”
Festa da palabra silenciada 10, 1994.
O desafío de Antígona. A razón de fin de
século
 “Falemos de paraísos”
Festa da palabra silenciada 11, 1995.
As novísimas pintoras galegas
 “O caos asentou no de cotío”
Festa da palabra silenciada 14, 1998.
Arquitectura e urbanismo
Festa da palabra silenciada 1, 1983.
 “O día de descanso”
Festa da palabra silenciada 2, 1985.
Rosalía de Castro
 “Mergullar no diccionario”
Festa da palabra silenciada 4, 1987.
Xoana Torres
 “Durmo”

 “Asasinato sen aleivosía”

Festa da palabra silenciada 15, 1999.
Simone de Beauvoir, 50 anos de Revolución
Sexual
 Aventuras dun chichirico
Festa da palabra silenciada 16, 2001.
Unha festa poética
Reedición de “Durmo” e “Falemos de
paraísos”

o día de descanso

... E por que non quedamos na casa máis
descansados, oh! Que queres... eu non debezo a
praia. Non che me gustan nada estes tranganillos
do verán, sempre remato renqueada, irvos deitar,
logo, eu vou deixar arranxada a cociña.

craro que fai calor, que pensabades? Díxenvos
que quedárades co pai, non si? pois agora
aguantade. Veña correr un pouco pra saír deste
sol.
As gafas? Deixáchelas tamén no coche?

Voume pra piltra, xa non podo máis, quedei
cansa como unha mula. Ogallá mañán chova a
cántaros...
Non rechistedes, os nenos non poden ir diante.
Deixádeme pensar, que non sei, con tanto barullo,
se metín o pan na bolsa. Mirade no cesto de palla
se van as gaseosas. Si?. Menos mal... xa non sei
onde teño a cabeza.
Non deixedes a roupa espiringallada pola
area, poñela toda xunta enriba daquela pedra.
Pedriño: os tenis tamén...
O periódico? Non o trouxeches ti? Pois logo
quedou no coche. Si, dame as chaves. Cal delas
é? pra onde se lle dá? Non te preocupes... Non,
veño deseguida. Onde vades? Quedar co voso
pai. Boeno... vir. Coidado, non subades por esas
pedras, vades caír. Veña dádeme a man. Pois

Pois dixérasmo, eu agora non volto, ca! ...co
calor que fai, estás tolo!
Un abrelatas?. Si, coido que metín un na
bolsa. Non se preocupe señora, se todos os
traballos foran estes... Non corre presa... De
nada. Estórbanlle eiquí as bolsas? Estáballe a

dar o sol. É un momentiño nada máis, mentres
me baño. Graciñas...
Si, eu tamén teño fame, vou dar un chapuzo e
comemos, eh?. Vixila os nenos, queres?. Xo, que
frío está isto... Seguro que morro sen ter
mellorado as miñas artes natatorias. Pareces un
can... pareces un can... Ti coida do teu, xa
sabemos que es moi listo. Xa vou...!. Contra que
boa está agora... Sempre pasa igual, cando te tes
que saír... Xa vou.. Xa vou... Pero... Que fai o
Pedriño perdido entre dúas augas? Nin dous
chapuzos pode dar unha tranquila: Baña... Baña
tranquila!!. Como pode unha bañar tranquila se
lles quitas a vista de enriba e... Zas! a piques
están de afogar.
Pra onde andas a mirar... Non te enteiras de
nada. Si, agora pégalle ó rapas, que culpa terá el!
Veña, secádevos que imos comer logo. E ti por
que lle pegas ó teu irmán? Ai san Sirino, heiche
gaiteiro de Cristo! Que importancia ten que se
seque a túa toalla? E ti, mamón... Non tes a túa?
Por que te secas á del, logo...
Séntate máis preto, queres? Non, non é o
mesmo, dempois teño que andar estirando o
brazo. A ver... vosoutros, eiquí ó meu lado.
Esperade que saque a comida. Tranquiliños, eh?
A ver se estás quieto, que che estou a mirar cun

pe metido no prato. Trae acá, alcanza o vaso,
pero non empecedes a beber xa. Un momento
que non teño catro mans. Estou servindo ós
teus fillos, espera un pouco. Eu tamén teño
fame, ou ti que pensas? Achega o prato anda,
que non te chego. Manía de non deixar a
poltrona e vir sentarse no chan, coma todo o
mundo. E ti come e non bebas tanto. Si xa sabía
eu. E agora que? Anda... anda... que vas coller
cheo de area? Toma, e agárrao ben agora.
Coas dúas mans. A si? ¿Queres máis tortilla?
Chega? Pero... e que non podes estar quieto
cos pes? Miras... miras como puxeches o
mantel cheo de area?
Como é que non queres máis? Diso nada...
Hai que comer todo. O que non coma todo non
se baña. Veña, bebe un pouco pra que che
baixe. Un pouco, díxenche un pouco e
vaciáchelo todo.
Agora has querer que che encha o vaso outra
vez. Ponno dereito, que vai caer... Que
importancia ten que fale coa boca chea, pra
unha vez que ma deixades encher!... Ti tamén
queres que che depelique a mazá? Boeno...
alá ti, pero anda con coidado, soio me faltaba
que rebanárades un dedo.

Tumbádevos ó sol, mentres eu recollo todo
isto. Non, non empecedes. Esquencervos da
hora. Queredes? Está ben... son as catro. Si,
polo menos astra as seis. Non, nada de orelitas,
que vos coñezo... Por que non vades xogar con
aqueles nenos? Sodes uns cocóns. E por que
non lle vades dar a murga ó voso pai? Feliz el,
que pode durmir... Parouseme o reló. Ídelle perguntar a aquel
home, o do sombreiro de palla. Por que non
xogades coa pelota?
Estádesme enchendo e vouvos zoscar. Por
que non vades pegarvos alá diante, ou xunto o
voso pai?
O que máis me gustaría? Pois a min, o que
máis me gustaría... Sería converterme nun mico.
Si, non vos riades... Gustaríame ser un mico pra
gabear por aquel piñeiro arriba e quedarme eu
alí soíña.
Por favor... Non empecedes outra vez...
Veña, xogamos o "veo veo". Escapo o lado do
voso pai, el ben que se lisca de vosoutros.
Oes, por que non aturas un pouco ós teus
fillos, pra variar, queres?
Que xa se queren bañar. Como vou deixalos?
Pra o que che importaría a ti que tiveran unha

gomitona, seguro que nin te enterabas... Non lles
pasa nada... Non lles pasa nada!. E si lles pasa
que?
Mira que maneira de tremelicar. E aínda non
queriades saír da auga... Déixame que te fregue
coa toalla. Pareces un bacallao en remollo. Na
miña vida tal mirei. Vestirvos xa, veña, que imos
merendar...
De xamón cocido. Agárrao ben. Non, se o que
che gusta a ti aínda non se inventou. Veña, come
e cala. Rematar deseguida que empeza a facer
frío. Imos liscar pronto, que non vexo a hora de
me deitar. Cando colla a cama...
Os teus calzoncillos? Mira a ver na bolsa...
Buscache ben?. A ver... trae, trae eiquí. Non
sabes buscar nada. Pois tiñas razón, non están.
Vas ter que ir co taparrabos mollado. Boeno... Xa
está ben, non? Teño que ter eu conta de todo.
Pois aínda que te preocuparas polos teus
calzoncillos, aínda que nada máis fora, non farías
nada de máis, ou si? A ver que che parecería a ti
que eu che viñera a perguntar polas miñas
bragas? Non é igual, non é igual... Cómo que non
é igual? A diferencia invéntala ti. Non vexo eu
porque me tes que vir a preguntar polos teus
calzoncillos. Pois logo xa o sabes pra outra vez,
oño! Que xa está ben...!

mergullar no diccionario
"Muller: femia do home"
— como definición, lin nunha ocasión —
¿E do home - púxenme a cavilar —
que se dirá, macho da femia, quizá?
Pero... Que va!
Miña naiciña, que enfiadiña
de letras e apostillas!
Mais... ímolo tomar con calma
e comenzar, do diccionario,
pola primeira definición;
"Home animal racional que pensa e fala"
pero de macho da femia, nada!
todolo máis e "soio entre o vulgo, marido"
e como apostilla "todo xénero humano
comprende ésta acepción"
Xuntos si, máis non revoltos,
que da xénera humana
nunca, endexamáis, se falou.
Quen son eu, pois,
se decides que falo, pero non penso
se me negades, por enteiro, toda razón;
se dadiveiros, e tras moito enguedellar,
otorgáchedesme unha alma, na que non creo...

e a fémia do macho son, por definición?
Na 3ª de fémia, figuro, figurando...
"Falando de corchetes, broches, chaves
e outras pezas semellantes,
cousa que ten un buraco
por onde outra mete cu encaixa"
¡Bueno... Xa chegamos a aquela de:
"A muller é útero"
que dixo Tomás, o santo.
O nome de muller venme dado por
"accidente gramatical" ou
"atributo cultural"
que me define como "feminina"
e o meu lado,
"xénero da mesma condición"
a "virtude", a "casa", e a "galiña"...
O xénero, ao home, venlle tamén dado
máis, como exemplo do masculino, o acompaña
o "dictamen", o "mar" e o "cabalo"...
Femininas son tamén: libertade, igualdade,
valentía...
pero é ousadía, eu ben o sei!
igualar, grandes cousas, coa muller.
"Muller somos na pubertade
cando chegamos a elo pola edade"
tamén, "con relación ao marido, a casada".
Háinas "mulleres de governo",

Máis... se honesta e honrada
quero eu parecer
soio do meu home
me héi de abastecer,
pois non outra cousa
é a miña honra,
pois aquela que se di "HONRADEZ",
patrimonio é dos homes
que xa nada ten que ver...
E, se por un casual,
aprecéntanos o pandéiro,
baile e música Pardiez!!
de tolas, van, e nos chatan,
pois "a muller na casa,
no mercado ou na misa,
ou soio, como a galiña,
déica a casa da vecíña".
E, "se a opinión dos homes
xa pra nada en conta temos
o mundo queremos poñer — dínnosque por monteira".
"A muller lavada e composta
pra quitar ao marido de outra porta,
mais todo elo moderado e
si é muller de cego
todo avio élle vedado".
Dánnos unha de cal

e outra de area
pois mais abaixo leo
e póñome alerta:
"A muller pulida
a casa sucia e a porta barrida"
ou sexa, sempre ó quite
e non te durmas...
ben está o que está ben
todo a punto, e ti composta.
"Muller, vento e ventura
nun pronto se mudan".
"Puta a nai, puta a filla,
puta a manta cas cobexa".
Chega deica aquí, para un mostreo?
Penso que si, e que hora é xa que,
retomando ao varón
voltemos atrás e sigamos lendo
o que el deixou
para a sua definición.
...e, xa seguindo, seguimos tras a 1ª:
"Home de honor"
"Home de letras"
"De capa e espada"
"De alto copete"

“Home de Estado“
“De distinción"
“De corazón"

“Home político"
“Cortesano"
“Home de guerra“
“De fortuna"
“Home de Igrexa”
“Home de sabio"
“Home de campo”
“Literato"
“Home do Rei"
"O de talento"
"Home de puños"
"Tamén de mar"
"Soldado"
"Home de mundo"
"E de palabra"
"De pelo en peito"
"E de proveito"
"E de dereito"
"O xentil home"
"O home ousado"
"O que anda ao trote
polo seu capote"
"Coma un soio home"
"O váleme"
"O arroxado"
"O que non expresa
xamais temor"

"Home á auga"
"Home" — intersección —
"Prevenido, vale por dous"
"Non son todos homes
os que mexan contra a parede,
pois non todos teñen
as excelentes prendas
do seu Ser"
Míña nai, se o ras do chan eu mexo
Pois como seréi?
"Home público"
"Ser pouco home"
"Ser outro home"
"Ser moito home"
HOME; HOME; HOME....!!
Oes... que xa está ben!!
Agora tócame a min,
e se pruma e papel me negados
escribiréi sobre da área.
sobre da nube, sobre da estrela,
sobre da rosa, nas azas do vento,
sobre do meu peito,
e sobre do peito doutra muller.
E que porei?
Ti halo ver!!
Diante de todo; Petrucio!!
e seguido: Acarrexador!!

e despois: Luxurioso!!
e logo: Barballán!!
Pelexante!!
Criminal!!
Fachendoso!!
Verdugo!!
Avarento!!
Inquisidor!!
Violador!!
Apocalíptico!!
Pelangrán!!
E inda que non queras
e te resistas MACHISTA!!.
E quo pasou, cando no tinteiro
esa frase se che quedou?
Será casualidade? NON!!
Que ninguén alcume de imperfecto
ao sumun de tórtolo creado,
ó Deus erexido en HOME,
O que é, o soberano...
Pois eu dígoche MACHISTA!
e acabo.
Fontes de información: Diccionario Básico da Lingua
Galega, e Diccionario da Real Academia Española.
Decimoctava Edición. 1956. Espasa Calpe.

Durmo
vela ou meu sono
centinela alerta
O mesmo día será mañá
a estremecer a vida
chegarán agallopadas
i outra vez esperarei a noite
como recén estrenado relanzo de paz
Ven
a poñer nos meus ollos
arromedo de morte
vota sobor de min
a lousa do olvido
mañá
miraremos renacer outra vez
O ave Fénix
i estará coma hoxe
coma onte
...ferido

os ingredientes
Un mundo agresivo, amoral,
onde o diñeiro conta máis ca
xente, o diñeiro é Deus.
Mel Brooks

Escribín esta parodia mentras mollaba unhas
galletas no leite do almorzo e despois de ler
unhas follas que alertaban, non se sabe con que
intencións, do perigo que supuñan para a saúde
a maioría dos aditivos. En verdade que quedaban
moi poucos se é que quedaba algún, "que Deus
lle puxera virtú".
Daquela o abraio de dúas mulleres ó tomar
conciencia do paso dunha época pre-industrial de
principios de século a esta outra,
desaforadamente consumista, onde as
intelixencias máis lucidías ó servicio dun sistema
oficiante de hecatombes, andan preparadas para
alumear os máis absurdos disparates ó lado dos
cales, os pequenos trabucados das vellas, fannos
rir a cachón.
Nadal,1987.

PERSONAXES:
VELLA1ª
VELLA 2ª
DECORADO:
Un pequeno cuarto de estar.
ÉPOCA:
Esta historia exemplar comeza alá polo serán
dun día calquera da época actual.
ACCIÓN!
Despois de facer a compra no supermecado
chegan a casa. cargadas coas bolsas, dúas
vellas irmás.
VELLA 1ª.- (Senta e saca da bolsa unha caixa
de galletas, ábrea e empeza a comer nelas.
Ensoñadora). Tiñamos que voltar a facer outra
vez as nosas galletiñas! … Saíannos tan ben... e
estaban tan ricas!!...
VELLA 2ª.- Estaban!... pero xa esquecimos a
receita. Hai tanto tempo!...
VELLA 1ª. - (Agarra a caixa e, case cegata,
chisca os ollos tentando ler nela). Paréceme
que aquí pon unha receita. A ver que di (le). Ingre-dien-tes: Fa-fariña de trigo... azúcar... aanimal. Que di aquí? A-ni-mal de graxa co-mesti-ble...

VELLA 2ª. -Que di? Ti si que es animal! A ver... le
ben. (Senta ó lado).
VELLA1ª.- (Lendo) Gra-xa... co-mes tible animal.
VELLA 2ª.- Iso xa é outra cousa!
VELLA 1ª.- Pois que dixen eu?
VELLA 2ª.- Ti dixeches animal de graxa
comestible.
VELLA 1ª. - Entón... que diferencia hai?
VELLA 2ª.- Pero, non miras que ti o dis ó revés?
VELLA 1ª.- Non me decato.
VELLA 2ª.- Pois unha cousa é que lle boten un
animal de graxa comestible, e outra, a graxa
comestible do animal. Catas?
VELLA 1ª- Pois... non moito. a verdade... non lle
vexo a diferencia.
VELLA 2ª. - Como que non, muller. Bótanlle a
graxa do animal, ou sexa, a graxa que queda
despois de lle tirar a carne... os osos... as tripas...
os dentes... os ollos.
VELLA 1ª- (Fai bascas. e cospe no pano a
mastragallada que ten na boca) Que noxo! Como
poden facer iso? Porque o farán, digo eu!
VELLA 2ª - Vai ti saber!... agora como che están
industrializados... e teñen moita maquinaria... e
todos eses

inventos que hai nas fábricas...
VELLA 1ª.- Claro, se é así... (Xesto de arrepío)
Pero non deixa de ser un noxo! A mirar que
segue. (Le) O cú-da cousa...
VELLA 2ª.- Que dis?
VELLA 1ª.- Veña, le ti. A ver... le aquí. ¿Que é o
que di, eh? (Acércalle a caixa).
VELLA 2ª.- Aquí di glu-co-sa.
VELLA 1ª - E iso qué é?
VELLA 2ª - Calquera sabe!
VELLA 1ª.- (Segue a ler). Leite en polvo descre-mado. Oh!! (Berran xuntas, tapando a boca
coas mans). Mira, eu xa non che como destas
galletas. Como lle poden votar semellantes
porcalladas!!
VELLA 2ª.- O mellor é para iso do que andan a
falar pola televisión, seica o teñen para
empreñar as mulleres. Escoitei que xa o tiñan
en conserva e todo!...
VELLA 1a.- (Botando as mans á cabeza). Deus
sexa louvado!! A ver... déixame seguir. Aquí
di... sal. ¿Miras?
aínda lle botan sal. Polo menos levan algo
coñecido. Eu non che teño nada en contra do
sal, ¿e ti?

VELLA 2ª.- Que hei de ter!! Pero o meu médico
do sequro, si que lle ten. Señora, —diche, todo
emperiquitado co mandilón branco— nada de
sal. Que manía colleu!!
VELLA 1ª. - Si, estes médicos do seguro
sonche todos uns maniáticos; o meu tampouco
para con iso do sal.
¡Para o caso que eu lle fago!...
(Segue a ler, berra). Non!!. (Queda abraiada).
VELLA 2ª.-Que foi?
VELLA 1ª. - lsto xa é o colmo! Mira, o do polvo,
se eles queren, aínda pode ter algún aquel, con
todos estes adiantos que traen... pero, o dos
peidos!!...
VELLA 2ª.-Estás tola!! Os peidos?... Que dis?
VELLA 1ª.- A ver... como se come isto: ga-si-fican-tes. ¿Entendiches? gases, chica, gases...
E, nada máis, e nada menos que... aquí o pon:
H. 8186 gasificantes, ou sexa, oitomil cento
oitenta e seis... peidos!! Que xa está ben!!
VELLA 2ª.- Igual che teñen unha boa razón
para llos botar, con tanto que estudian... nunca
se sabe!
VELLA 1ª.- Pero muller... Tantos!!... (Pon cara
de noxo, e mira para a caixa das galletas). Ata
parece que xa me está a chegar aquí o cheiro.

VELLA 2ª.- Veña, segue... A ver que máis lle
botan.
VELLA1ª.- Aquí di pintura.
VELLA 2ª.- Como que pintura... seica toleaches?
VELLA 1ª.- Non a fuches buscar ti para pintar o
balcón, e non che dixeron que a pediras
antioxidante?
VELLA 2ª.- Si.
VELLA 1ª.- Pois logo, mira: An-ti-o-xi-dan-te.
(Chea de razón). Que che dicía eu, eh? Que che
dicía?
VELLA 2ª.- Isto xa é o colmo!
VELLA 1ª.- Eu non sei onde escoitei... Debeu ser
pola tele, que os ingredientes daban o cancro e
mailo infarto.
VELLA 2ª.- Meigas fóral! Toca madeira!! (Toca no
asento). E que fan os da policía e toda esa xente
do goberno que non meten man no asunto?
VELLA 1ª.- Esos andan ó seu, e pasan de todo!...
VELLA 2ª.- Pois deixa, que cando me veñan a
pedir o voto... (Corte de mans). Van levar que
rascar!!
VELLA 1ª.- Como poden chegar a iso!...
Quérennos defuncionar antes de tempo!!
VELLA 2ª.- lso si que non! Todo ó cubo do lixo!!

(Ergue disposta e vai poio cubo).
VELLA 1ª.- (Cunha das bolsas no man). O
xamón cocido tamén? (Compunxida).
VELLA 2ª.- Todo!! Se para unhas simples
gallegas, hai que ver o que lle botan!... A mirar
a manxurrada que farán co xamón cocido.
Sonche capaces de esmoer o porco, con
cortello e todo!...
VELLA 1ª.- Xesús!! Xa non saben que facer
para quitárnos os cartos. (Longo silencio).
Rufina, que imos facer, logo...
VELLA 2ª. - A que te refires?
VELLA 1ª.- (Tasarañeira). Pois... non sei... digo
eu... Que podemos facer agora?
VÉLLA 2ª. - (Resolta). Podemos mirar un pouco
a television antes de nos deitar.
VELLA 1ª.- Si, pero así... sen máis. (Tristeira).
Eu ténoche fame!
VELLA 2ª.- (Enrabechada). Eu tamén. ti que te
pensas!
VELLA1ª.- Pois logo...
VELLA 2ª.- (Agremente). Pois logo, que?
VELLA 1ª.- (Con timideza). E se coméramos un
pouco de pan e un chisco de xamón cocido?
VELLA 2ª.- Seica queres que che dea o infarto,

e no Pirulí, tiren contigo ó cubo do lixo?
VELLA1ª.- ¡Muller, non digas esas cousas!...
VELLA 2ª.- E que queres que diga, con todo o
que estamos a mirar...
VELLA 1ª.- Pois entón... fagas o que fagas,
sempre che toca a lotería!... (Revolvendo nas
bolsas que xa están no cubo). E se comeramos
un chisquiño de chourizo, sempre comemos
chourizo e nunca nos fixo mal. ¿Ti que dis?
VELLA 2ª.- Non vaias comparar, eran chourizos
feitos na casa!
VELLA 1ª.- Estes din que tamén son de casa.
VELLA 2ª.- (De moi mal talante). De casa de
quen?
VELLA 1ª.- (Suiña) Sabe Dios!. (Arrancando
forte) Aínda que hoxe, todo che é malo, porque
mira que o peixe, con iso que din da
contaminación … E a carne, alnda non te
enteiraches de que para engorda-los animais
dánchelle monas? Logo, para farda, chámanlle
hormonas, seica gue en inglés, e quedan tan
panchos!
VELLA 2ª.- Xesús, o que hai que oír! Que dirían
hoxe os nosos difuntiños. (Nunha arroutada) que
en gloria estean. (Fai o sinai da cruz) eles que
eran tan amigos da boa tallada!...

VELLA 1ª- A mirar que dirían hoxe! (ensorcilla
os dedos como se fose rezar, e abanea a testa)
Se levantaran a cabeza!!...
VELLA 2ª.- (Noutra arroutada). Descansen en
paz! (Presínase).
VELLA 1ª.- (Que segue a remexer no cuobo e
fai un piano cunha barra de pan e chourizo).
Amén!! (Di, antes de lle dar unha boa dentada).
VELLA 2ª. - (Mira para ella aloleada). TELÓN

cecais haxa que ser muller
Un día un meniño
que con él me atopei
por mirar que dicía
eu lle perguntei:
Qué che gustaría.
qué quererías ser
galo ou galiña?
Xesús, que muller!!
que cousas pergunta.
galo quero ser
pois galiña medrica
enxamais eu serei!
Pois ti te presines,
galiño pedrés, que
ainda non sabes
do mundo, o revés.
i o mando do galo
xa soñas con ter...
Que risa, que mágoa.
os meniños me dan,
tan pequerrechiños
e tan molderados xa van!
Unha nena e un neno
viñeronme a ver.

lembreime do conto
e me dixen: !tal vez...
distinta resposta
ista vez eu terei.
Nin idea tiñan
de galo ou galiña
mais o neno dixo
—botado padiante—
co Super Ratón
il sena ó instante.
iQue risa. que mágoa.
os meniños me dan
tan pequerrechiños
e que molderados xa van!
E ti, miña raiña,
que queres tí ser?
Eu quero ser nena,
e despois ser muller.
Bonita resposta
—nun pronto pensei—
mais logo me dixen
Non sei... non sei...
é tan pequechiña...
Que pode saber?
Na resposta había
moita timidez
i a nena, pequena,

máis cativa a mirei.
No mundo as galiñas
non teñen poder
e a super ratona
qué pode facer
para saires do escuro
e brincar no papel.
Máis cecais a iste mundo
boa conta lle ten
cas nenas, remedo
de ratos e galos,
non soñen con ser
e consigan facer realidade
o seres MULLER!...

falemos de paraísos
Moscas revoando cobizosas
no amargo mel dos ollos.
Caveiras revivindo
o xesto da morte.
Brazos alzados
na busca de achego.
Dentes teimando
morder na nada...
Galoupante gadaña.
a lomos da loucura,
ensaia a macabra
danza da vida.

o caos asentou no de cotío
... e qué fan catro colchas e tres mantas enriba
da miña cama? Por un casual, púxenas eu?
Coido que non ... polo menos que eu saiba...

Pois entón, a min que me contas? Pregúntalle
ao colchón, igual recibes resposta.
Mira ... a mim xa tanto me ten esta desfeita.
A min tamén, ou ti que pensas?
Si, de acordo ... mais ... que facemos de comida
... a neveira está deserta, e ... hai que chamar
ao Butano...
Ai, Deus, que mañá é festa!! E ... aínda por riba
o vurullo ... e o biberón, ¿tómao quente ou frío?
E eu que sei... pregúntallo ao crío.
Xa, que me vai contestar ... Pero se aínda non
sabe falar!!
Aí, San Sirino, eu hoxe pégome un tiro!!
¡Cala, cala, pai, que non chegue o
esvaecemento. Un chisco de calma, imos
sentar...
¡¡Non podemos!!
¿Por que?
Por que algo temos que facer!!
A modo, que despertas ao bebé! ¿Miras?, mira
o que fixeches! Como berra! E agora... que
facemos?
Serán os cueiros ou terá fame?

E eu que sei... pregúntallo a el.

Un papel, ¿e que di?

Cala, cala, non empeces outra vez!

Imos ver, vouno ler ... A ver: Machiños, eu xa
non quero manexar soa o cotarro, así que
cadaquén cargue coa súa mochila e suba ao
carro.

Corno faría a nai para telo todo a punto!
Ela?, ela non facía nada!
Nada, nada? ... pois sempre se queixaba. Pai ... e
se
foramos a un hotel?

Eso di?
Si!... e aínda hai máis.

Ti toleas, ¿sabes o que custa iso?

A ver, a ver...!

Nin idea.

Di que vai fóra gañar e...mo...lu...mentos.

Co que eu gaño non tiñamos nin para a merenda.

E eso que é?

Pois a nai ... almorzo ... xantar, merenda, cea,
teléfono, Butano, algunha que outra festa ...
como se fose unha meiga!

E eu que sei!
Veña, segue!

Non !!

Di que vai gañar emolumentos ... pois aquí o
meu traballo nin Deus o aprecia, e continúa:
Portádevos ben e ter coidado coas diarreas...

Non, dígocho eu, o que pasa é que diso sabe
calquera.

Hostia, a que nos agarda! ¡Veña neno, durme! A
ver se calas!

Non é para tanto!

Calquera menos nós ...
E que nós somos homes e os homes non están
feitos para esas trapalladas.
Pois se non as facemos ... pringámola! Mira, pai,
aquí hai un papel escrito.

asasinato sen aleivosía
... que se as bonecas ... que se os cacharriños da
cociña... en fin ¡qué che vou contar!. Que si,
home, que si... que con trece anos recén
cumpridos tívenme que enfrontar ao condenado
aquel: Eu veña a correr polo patio e só tiña dúas
horas para telo na fonte asadiño e composto,
porque a miña nai e a miña irmá, fóranse de
perruquería e ... Ala! alí me deixaron correndo
coma unha tola detrás do polo. Pero iso non foi o
peor, que va! o peor viu despois: poñelo debaixo
da axila, arrincarlle da cabeza unhas plumiñas e
torcerlle o pico. Perfecto! Ata ese intre
pareceume todo doado, pero logo chegou o do
coitelo... e mira, entroume unha tremeliqueira que
... que che vou contar! Sabes o que fixen? Pois ir
á casa da Paquiña, e a Paquiña: Que non, que lle
pedira o que fose, menos o de asasinar ao polo,
e eu voltei para a casa chorando co polo
colgando das patas, e a vella, que o mataba ela.
Pero ... avoa ... ti que vas matar?

Efectivamente, non o matou, só atinou a lle
cortar o pico e o pobre, correndo abaneándo o
pico e deixando un regueiro de sangue por toda
a casa. E eu, veña de chorar e de mirar o
reloxo, ai deus! e agora que fago? Calquera lles
dicía as Clotildes – todas emperiquitadas e no
día do seu santo - que se meteran o polo no cu,
a ver! Antes non se dicían esas cousas, e
menos ás Clotildes estando de santo. Hoxe as

rapazas dinnos: é que erades parvas, ou qué ?
Si, si seriamos o que, porque parvas ...
normaliñas … ¿ou é que andaba toda España
pragada de subnormais?

para entrar no forno e, se se che antolla.
asadiños e todo ...
Pero antes, ou tiñas a sorte de que che morrera
polocamiño, ou vaia fregado!

Naqueles tempos, xa o dicía a tía Pepa que
tiñamos que ter unha lingua prestada; pero o da
lingua prestada non valía para nada, porque a
tiñamos, si, si... na escola - como te pasaras
dándolle á túa – cargábanche con aquela de
cartón pintada de vermello, colgándocha do
pescozo. xa non sei se por diante ou por detrás e
de xeonllos. de cara á parede e cos brazos en
cruz, que crucifixión! Con lingua ou sen ela,
segundo o que tiveras feito, pouquiño a pouco xa
nos ían preparando para o sacrificio. Así que,
naquel día, armeime de coraxe. agarrei a
machada e ¡zas! A machadazo limpo: aínda me
lembro como se retorcía, cando despois de lle
arrincar as plumas, tratei de descuartizalo en
vivo.

O da morte polo camiño? Claro! ... Endexamais
cho contei, porque ese día tiñamos invitados.
Si, home, aqueles señores portugueses amigos
teus, recordas o cortada que quedei cando un
deles comentou, mentres churripiaba con cara
de noxo o café que vos tiña preparado: A agua
aquí é muito salgada!

Todos chuparon os dedos, todos menos eu, que
vaia arcadas! Así, a base de prácticas ías
aprendendo, aínda que eu, mira, niso dos
polos ...
Agora sonche outros tempos, asasinan as
máquimas, vas, e xa chos venden compostos

O da auga salgada non era certo, o que pasou
foi que, eu, era a primeira vez que facía o café,
ante a dubida de se se lle botaba, ou non se lle
botaba sal, pois eu ... mira, para que non vos
faltara de nada, pois boteillo. Menos mal que,
como che estaba a contar, o polo morreu polo
camiño e, ese día si tíveno máis doado, claro
que antes tiven que ir preguntarlle á veciña se
se podía comer un polo morto e ella
contestoume que según e cómo morrera. Entón
eu expliqueille o do asasinato, como se lle
chama o de matar sen querer? ...aleivosía? Si.
Iso, sen aleivosía.
Eu, a verdade, non quería matalo pero tiña que
facelo á forza. Claro que, nesa ocasión, a

victima, si así se lle chama nas películas ... pois
iso, a víctima morreu ella soiña, aínda que pola
miña culpa, pero sen mala intención pola miña
parte, so si! non houbo mala intención. Xurocho!,
o que pasou foi que, no mercado, o primeiro que
apañei foi o polo e unha vez que o tiven no cesto
ocupeime do resto: as patacas, os tomates, a
froita, o aceite, o café, o viño e sabe Deus cantas
cousas máis merquei; mira, eu, xa nin me lembro.
O que si recordo foi que o cesto aquel pesaba mil
demos e o pobre polo con todo enriba... e eu, que
carai! cargando con todo, incluíndo o susodito
polo. Claro que el non puido respirar e por iso
morreu. A Deus gracias!
Ás nenas xa se nos inducía. Si, non digas que
non, cando xogaches ti cos cacharriños de cociña
e filliños de cartón, eh? Pero ... unha cousa é
xogar ás comidiñas e outra asasinar aos polos,
pechadas na cociña e con coitelos que non
daban unha. Se alomenos nos ensinaran coma a
vosoutros a ir de caza, manexar a escopeta,
apuntar e darlle ao gatillo, pum! pois teriámolo
máis fácil! Pero ... o das escopetas, non era xogo
de nenas, iso quedaba para vosoutros e para
nosoutras, as cociñiñas. Despois, digamos que
nun segundo grao, os libros La perfecta casada,
La perfecta ama de casa, todas iso si moi

perfectas : e logo estaba a revista Para ti. Non,
para ti non, para min, coas súas receitiñas de
cociña ...lavados ... repasados ... cosidos e
demais. Como ves, tiñamos receitas para todo.
menos a de como matar os polos sen tanto
descalabro.
Pobriño ... pobriño polo, si, e eu que?

aventuras dun chichirico

o vendedor, o corazón empezoume a latexar
con forza.

Agora que xa estou a sentar cabeza quizais sinta
un pouco de vergoña por ter sido un Chichirico.
Daquela era tan noviño... A xente parábase a me
mirar con tanto aquel que eu non facía máis que
coller fachenda. Así as cousas, un día veume
comprar unha parella. O home non cansaba de
falar:

Estaba a piques de comezar a gran aventura...
Sentín un chisco de medo, non vaiades pensar,
pero estaba feito para ela e formigueoume o
corpo cando pisei as rúas por primeira vez. O
día non estaba moi bo. Andaba a chover...As
cousas, nembargantes, foron indo bastante ben
e chegada a noitiña, deixáronme estacionado
nunha rúa que, de alí en diante, pensei, sería o
meu dormitorio.

-A que está moi ben?A que é precioso?- A muller
non dicía ren e, iso si, botábame reolladas por
todos lados.
Inspeccionoume as catro rodas, abriume e
pechoume as portas a mar de veces...
Enfurruñeime. Terase visto?
Mulleres!! Tívenme que encher de paciencia.
Probáronme os asentos, aquí si; ela abriu a boca
para dicir que eran cómodos. Menos mal que
aínda tiña algo bo para aquel demo de muller!
Pero nin tan sequera se mirou no espello que tiña
diante, nin abriu o cinceiro. Bo, deixei de
prestarlle atención.
Despois de que tiveron ben mirado foron firmar
os papeis e a facer todos os trámites nos que eu
non entrei. Cando, de alí a un pouco, regresaron
e empezaron co do apertón de mans entre eles e

Xa estaba a botar un sono cando...Ala, bota a
rodar outra vez! Nin rechistei, como estaba
mandado, pero para a miña boca pequena,
chameilles tolos, máis ca tolos. Xuntabámonos
unha man de novatos e con aquela noite...
A auga caíame a mares. Levaba os cristais
abafados e, aquel parvo non debía saber que
eu tiña un parabrisas e tamén un botonciño
para solucionar o asunto do bafo. A muller
berraba: -Para...para, que estás a facer? Non
se mira nada! Para e báixome do coche e
dígoche onde estamos-. Pero el, nada,máis
terco cunha mula fíxome seguir para adiante.
De pronto sentín o perigo mesmo diante das
rodas. Intentei

arrepoñerme. Foi en van! Deulle ao acelerador e,
dando tumbos, baixamos polo terraplén. Pechei
os ollos esperando oír o estralido dos ósos de
todos nós.
Pero... non houbo tal. Apalpeime a modo. San
Automobiliño bendito. tivécheme da túa man; nin
tan sequera un croque! Aspirei aliviado e, ao
baleirar o suspiro fixen tanto bruído que espertei.
Seguía a chover...
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