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QUIQUE

Lémbroa continuamente por calquera razón. 
Lémbroa por cousas que nos pasaron a ela e a 
min. Por cousas que foron importantes ou por cou-
sas idiotas. E tamén, claro, cando estou cos nenos. 
Cando estou cos nenos é imposible non lembrala. 
Falo de Rosa.
Lémbroa, por exemplo, o día que mercamos esta 
casa. Pola mañá ela saltou da cama, no noso apar-
tamento alugado, onde compartimos os primei-
ros anos como familia e onde a nosa filla Alicia 
comezou a andar. Dixo que era un día especial e 
que para ir ao notario debiamos poñernos gua-
pos. Díxoo completamente seria, coma se poñer-
nos guapos fose igual de importante que escribir 
correctamente os nosos nomes no contrato. E así 
o tomei. Rosa sacou a Alicia do berce e eu fun 
buscar no armario o traxe e a gravata. Paseille o 
ferro á camisa mellor que tiña. E despois, cando 
a puxen, aparecinlle así vestido, e ela botou a rir, 
con ese tipo de risa que non se pode controlar, 
que che fai dobrar o corpo e facer ruídos co nariz. 
Ese era o xeito de rir de Rosa cando a risa era 
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auténtica. «Onde vas co traxe da voda, Quique?», 
dixo cando puido parar de botar gargalladas.

Ela levaba un vestido de flores. Un moi bonito, 
con margaridas pequenas e azuis, que se cruza-
ba sobre o seu corpo atado na cintura cun lazo de 
algodón. Eu non lembro o que puxen finalmente, 
pero os dous estabamos guapos como ela quería, 
e despois de pasar moito tempo no notario viñe-
mos aquí, por primeira vez sós, coas nosas cha-
ves na man, que xa tiñamos o día anterior sen 
ser aínda de todo propietarios da casa. Paseamos 
polo xardín con Alicia collida da man e planea-
mos facer alá unha piscina que nunca fixemos 
e poñer aquí unha cerdeira que nunca prendeu. 
Bicámonos na cociña, coma se para estrear algo 
tivésemos que facelo cun bico que dese conta 
de toda a nosa felicidade, que era simple pero 
tamén ancha.

Ao saír, Rosa pechou as fiestras e as contra-
ventás de todos os cuartos, que estaban aber-
tas antes de chegar nós. Non había razón para 
as pechar, pero quixo pechalas porque era algo 
que facía sempre ao marchar da nosa casa ou da 
casa de seus pais e porque a casa xa era nosa e 
había que coidar dela. Despois, ao ver o alpendre 
de fóra, eu quedei pensando. E díxenlle que, se 
cadra, con pouco arranxo, poderiamos aparcar 
alí o coche, e ela respondeu que xa o pensaria-
mos, que era fermoso o teito de madeira vista e 
tamén os muros de cachotaría, moi altos, que o 
alpendre tiña unha luz especial e que sería un 
lugar curioso onde poñer un taller para pintar.
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O que pasa é que, despois de mudarnos, poucas 
veces Rosa volveu pintar, nin no alpendre nin 
en ningunha outra parte. E isto é algo que me 
acordou sen motivo pero que, penso agora, debín 
notar hai moito tempo, cando comezaron a revi-
rarse as cousas e aínda non o sabiamos. Porque as 
cousas sempre comezan a revirarse moito antes 
de que un se decate, como o día que notamos que 
a parede do noso cuarto pingaba e resultou que, 
sen que o sospeitásemos, levaba meses filtrán-
dose auga do cuarto de baño de arriba. Pinga a 
pinga, a auga formara unha bolsa que acabou 
traspasando os muros e daquela preguntámonos 
iso, que cantos meses levaba ocorrendo aquilo 
no interior da casa sen que o soubésemos. O que 
quero dicir é que, aínda que Rosa estaba ben 
neses días, ou cando menos parecía estar ben, é 
posible que xa non o estivese, porque había moi-
tos anos que ela non pintaba.

Nunca aparcamos o coche no alpendre de fóra. 
Reservamos o lugar para cousas máis felices que 
non aconteceron. Agora paréceme moi absurda 
toda esa cuestión de facer plans para o futuro, 
de confiar en que algo mellor haberá de chegar 
e en que aquilo que agarda por ti é sempre máis 
importante ou máis bonito que o que xa tes. Paré-
ceme moi absurdo que algunha vez chegásemos 
a imaxinar o alpendre de fóra como un lugar 
para que Rosa pintase.

Alí atopei o seu corpo, cando xa non había nada 
que facer. Se penso en como intentei devolverlle 
a vida, en como tratei de facer algo, e en como 
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despois chamei a urxencias para que fixesen 
eles algo ou para que ma devolvesen, paréceme 
moi inxusto. Non son capaz de atopar ningún 
argumento cabal que o explique, pero paréceme 
moi inxusto, si, que me pasase isto a min, e que 
non sexa algo que lle aconteceu a outra fami-
lia calquera e que alguén me contou. Con todo, 
tamén penso que, cando menos, non a atoparon 
os nenos e que eles nunca a lembrarán así. E iso 
acóugame un pouco algunhas veces.




