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FíOS, AGULLAS E
PATRóNS, DAN

TRABALLO AOS BOTóNS
A miña nai levoume a onda ela para que me fixese o vestido. Era das máis

caras  pero  seica  traballaba  moi  ben.  Xa  lle  dixera  unha  veciña  que  lle
encargara un abrigo: -"É un carallo, córtacho todo! Pero éche apañada: un
despunte por aquí, unha costura por alá... e cando che lle dá a volta parece
novo e á moda outra vez! E nunca vas coma as demais". 

E a miña nai a dicirlle que mo fixese negro e co azahar no cinto, e ela
mostrábanos  os  figurines  cuns  vestidos  brancos  e  de  cores  marabillosas.
-“Ves mamá? Agora lévase así”. -“E o azahar xa llo poremos na cola ou onde
sexa” -díxome ela chiscándome un ollo. E ensinoume aquel, da colección que
lle comprara ao patronista de Madrid. Ese tiña que ser o meu!

E  na  primeira  proba  contounos  de  cando  era  recadeira  no  taller  da
Nicolasa, e da fábrica de camisas, do tempo da cebola...  E na segunda proba o
vestido xa se me ía asentando e a miña nai xa lle ía collendo cariño, e ela
contounos de cando se puxo soa, da cooperativa, do desfile do II xuntoiro
pola  patroa...  E  na  terceira  proba  o  vestido  e  a  costureira  xa  eran  da
familia.

O día da voda veu vestirme a casa: a min, a miña nai, á madriña, á avoa... e
contounos  da  confección,  da  alta  costura,  do das batas  de  guatiné...  e  do
anhelado soño da casa de moda...
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O PREZO DO OURO NEGRO
Ser o décimo de doce irmáns faite ser espabilado na vida, un ganapáns

que me chamaba a miña nai, e xa de ben cativo souben facer bo negocio coas
boinas e o marmuro.

A primeira vez que me botei a ti foi nunha neveira: primeiro miras como
fan os grandes e logo xa es ti o que ensinas. Coñecernos levounos un tempo,
comezaches ensinándome medio mundo, cantas aventuras! En cada sitio unha
cousa diferente. -"Pero chaval, quítate disto que es moi novo e vas perder a
vida enteira!" Hai que lle facer caso a quen está de volta, e decidín coñecerte
doutra maneira. Primeiro no Aníbal, despois na Milagrosa, no Juan Antonio,
pola Acantilada.... Veña a dar man e aprender facendo.

Indo coa Juana descubrín o ouro negro e por causa dos Cempés decidín ir
por el, mais para iso tiña que facer carreira de superheroe. -"Primeiro miras
como  fan  os  outros  e  despois  xa  saltarás".  Cando  me  viu  o  vello:  -"Ai,
espérate, que como onde poñas o ollo poñas a cacha, ti vas ser bo!"

Non me botou para atrás ter que lidiar coa túa versión máis brava. Cada
día librabamos a nosa loita. Non esquezo aquel día que me deixaches amarrado
polas orellas, ou aquel outro na Ghaveira, que alí sempre te pos bravo, xa
sei, pero fuches a traición, a pouco máis non a conto. Pero sempre acababas
soltándome, ata esa última pelexa que tivemos na Aghudela, aí gañaches ti.
Pero quedamos amigos. Aínda me quedaba a baza de cando tiña que ser as mans
de meu pai: son un ganapáns, lembras? Ferros, cachas, rasquetas e o que faga
falta! Sabe máis o demo por vello ca por demo! 

Levando no peto os consellos dos sabedores, onda o meu prezado asubío,
sei que non hai sitio ao que non poida chegar. 

E  o  ouro?  Aí  o  está,  á  mercé  de  novos  superheroes  que  non  ven  que
aprender de quen xa foi e xa volveu. 

Ti primeiro miras e despois xa saltarás.
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HISTORIA DUN PELEXO
Todos os 14 e 29, alí estaba eu, relucente, nunca tan ben remachadiño

estivera,  e  ti  pensas  que  alguén  me  levaba?  Eu,  que  nunca  tan  bonitiño
estivera!  E ver pasar a xente coas gomas esas negras, e hálle parecer moi
moderno. Tan remachadiño que eu estaba, e sacáronme os remaches todos e alí
me tiraron, e cortáronme un anaco para lle poñer zapatos ás vacas, 'hai que
andar co mundo!' dicía o vello, mentres me cortaba outro anaco para poñerlle
un cinto aos pantalóns. Algúns irmáns viñan de vez en cando por onda min, a
unha posta a punto, e  traían unha chea de cousas para contar!  O peor veu
despois, cando aquel raio de rapaza me viña cortar anaquiños para poñer nos
pulsos das compañeiras. A rapaza veña arremedar no vello e veña fozar en min,
e para que perderá o tempo? Non terá mellor cousa que facer? Un día colleume
a bulebule da rapaza, pintoume, peiteoume, púxome lazos, cores, chatolas...
Non parecía eu! E díxome: voa mariquiña, voa! E alá fun eu, aos escenarios,
rodeado de flashes, xente fina...
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ECLíPTICA ORBITA
áBRENOS AS PORTAS DA

SúA CASA
Nada máis entrar na súa casa atópase un cun estante cheo de premios,

fotos enmarcadas e unha manchea de recordos, dunha vida chea de éxitos. As
fotos do grupo mestúranse entre fotos de vodas e comuñóns: todo é o mesmo, os
éxitos  son  os  mesmos.  Recíbenos  como  a  mellor  das  anfitrioas,  non  falta
detalle. Vese unha muller da súa casa, moi ben atendida. Co seu último disco
na man comeza a contarnos de cando o outro rompera o brazo e ela tivera que
salvar ao grupo, de cando pensaban que era un home vestido de muller, do
orgullo de traer un xornal á casa, de cando o embarazo e os concertos, de
cando as xiras galegas cos meniños, sempre un paso por diante, de ser nai, de
cando tivo que cargar co marido ao lombo, daquela actuación naquela casa de
señoritas,  de  cando  descubreu  o  valor  do  que  ela  cantaba  e  tocaba  na
mocidade, o primeiro disco, a xira por Sevilla, logo por Europa, concertos
para máis de 60.000 persoas...

Reportaxe en profundidade nas páxinas centrais.
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VIMOS DO CU DO MUNDO PERO
TEMOS A BRAVURA PARA
TRONZAR O UNIVERSO

Aínda  que  non  había  no  mundo  quen  o  puidese  facer  mellor  ca  nós,
fartáronse de repetilo ata o aburrimento e acabamos por crelo: que non vale
para iso, é imposible!  Ata que apareceron aqueles de Vigo e lle deron nos
dentes.  Nós  faciamos  máis  do  mesmo,  que  non  era  pouco,  pero  desde  que
cadramos  cos  'The  Pogues'  en  Lorient  metéusenos  esa  teima  na  cabeza.  Os
frigoristas  déronnos  o  empuxón  e  foi  todo  un  boom!  Esa  mestura  que
fixeramos tiña o sabor de onde somos pero con toda a vehemencia da mocidade,
coma  a  que  tivera  a  xente  vella.  En  canto  saltamos  á  palestra,  axiña
apareceron  por  todo  o  país  outros  coma  nós,  un  fervedoiro!  En  Chantada,
Lourenzá, Ponteareas, Monforte, Vimianzo... Uníanos o galego e a distorsión,
faciamos música do noso tempo pero con cheiro de onde somos, e decidimos
xuntarnos  para  dar  o  Castañazo.  Por  facer  xusto  o  contrario  do  que  che
mandan percorremos  toda a  península Ibérica e  media Europa.  Puxemos no
centro do mundo aquelo que nunca estivera e afiliamos a toda a chavalada do
país.

Pero veña e dálle, seguen a repetilo ata o aburrimento, que non serve, e
ti... ti estalo desexando, tes a mellor actitude, porque queres deixar de ser
espectadora para convertirte en protagonista, porque queres ser dona da túa
realidade, porque non queres ser unha máis... pero non cho poñen fácil, non
che dan a oportunidade. Non se che pode pedir que cambies persoalmente o
mundo,  non  se  che  pode  pedir  que  sexas  unha  heroína...  pero  tes  a
modernidade entre os dentes e sabes que serás a mellor do mundo facéndoo.
Que dis? Afíliaste?
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BICOCA DE BOCA EN
BOCA

Que cousa cousiña é

que deixa máis pegada ca un pé,

non ten dono nin señor,

e gusta ao rei e ao labrador.

En tan só unha miga de tempo 

atrápate no momento,

e se os mellores queres atopar

onde os tesouros cobran vida

tes que buscar.

Léveo para a casa señora,

que nunca pasa de moda!
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CAZADORA DE SERPES
Na  súa  despensa  había  botellas  con  serpes  en  augardente,  alicornios

para as bendicións, romeu, ruda, allos, anises e toda caste de herbas para
facer os remedios... Na cociña, a ola de barro, tesoiras e borralla para cocer
e diagnosticar escordeduras... No peto, unha cortiza queimada e un coitelo
sempre pronto para cortar os males.

Herpe maldito
que na pel estás escrito
aínda te queimes coma as borrallas... 
Na súa cabeza,  esas palabras sanadoras,  e  na miña libreta máis linda

atesouro todos estes saberes. Eu que era das que dicía que todo o novo é o bo,
descubrín canto hai por aprender do que había atrás.

Levántoche a paletilla? Córtoche a decipela? Picoute un bicho?
Se ti cres, pode que na miña libretiña atope o necesario para te sanar.

Queres probar?
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ARMAS DE CONSTRUCIÓN
MASIVA

Sabíase delas. Non hai tanto tempo podíanse ver en calquera evento, pero
eran patrimonio daquelas familias, que eran poucas e xa nada se sabía delas.
Eu acordo a velas, cando era un rapaz, eran tan poderosas! E metéuseme na
cabeza de as conseguir. 

Comecei  a  miña  investigación:  primeiro  mergulleime  en  arquivos  e
biliotecas, entre arañeiras e libros vellos. Outros xa buscaran antes ca min,
pero non conseguín atopar o que eu andaba buscando. O que atopei servíame
para aprender, practicar, pero non eran aquelas que eu buscaba, as que eu
vira de rapaz. Nunha segunda fase da investigación elaborei unha lista de
sospeitosos  e  non  descansei  ata  que  dei  con  eles.  Interroguei  en
profundidade ao último descendente dos Silvent, e cantoumo todo, con gusto,
non vaiades pensar, e aí xa o souben: aprendín a facelas, a manexalas, fixen
moitas  e  de  moitas  maneiras.  Conseguírao!  Tiña  no  meu  poder  unha  arma
poderosísima, e podía facer as que quixera! Con elas rinme de canto crego
había, descodifiquei información censurada, aporreei á garda civil, poñía a
pobos enteiros aos meus pés... que sei eu! 

E aínda que poden ser moitos os meus crimes, nunca na vida fun preso,
pois sempre me protexeu a Barriga Verde.


