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¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! ¡Número especial de año nuevo para el niño y la 
niña, el abuelo y la abuela, y para todos los demás que estén en edad 
de merecer!

Parece que este año los Reyes también han venido a nuestra redacción y 
han querido dejar un regalo muy especial para muchos de nuestros lec-
tores (y también para los pequeños umpa lumpas  que llevan ya un año 
y medio tejemanejeando entre las bambalinas de 2384): una selección de 
pequeñas joyas publicadas en los 7 números de vida de la revista, ele-
gidas personalmente por nuestros colaboradores; y traducidas al cata-
lán, al gallego y al euskera, para que esos tesoros poco conocidos en 
la Península que esperan agazapados en los más variopintos rincones del 
mundo a ser descubiertos estén también disponibles en estas nuestras 
lenguas maternas, paternas o sempiternas.

Gracias, pues, a Joan-Marc Joval Picado, a Manuel Montenegro Fernández 
y a Nadet Lamarain, nuestros antólogos de elite, traductores 5 estre-
llas, y además, amigos. Y gracias, también, a todos los que, al otro 
lado del ciberespacio, más lejos o más cerca, seguís prestando algo de 
atención a nuestro empeño  divulgador y, por tanto, hacéis que 2384 siga 
valiendo la pena en 2014 como en 2012, cuando todo esto empezó.

EXTRA!! EXTRA!! Número especial d’any nou per al nen i la nena, per a 
l’avi i per a l’àvia, i per a tota la resta de gent en edat de merèixer!

Sembla que aquest any els Reis també han vingut a la nostra redacció i 
han volgut deixar un regal molt especial per a molts dels nostres lec-
tors (i també per als petits umpa lumpes  que porten ja un any i mig 
embolicant la troca darrere les cortines de 2384): una selecció de pe-
tites joies publicades al llarg des 7 números de vida de la revista, 
escollides personalment pels nostres col·laboradors; i traduïdes al ca-
talà, al gallec i a l’euskera, per tal que aquests tresors poc coneguts 
a la Península i que esperen, arrecerats als més diversos racons del 
món, a ser finalment descoberts, estiguin també disponibles en aquestes 
nostres llengües diverses.

Gràcies, doncs, a en Joan-Marc Joval Picado, a en Manuel Montenegro 
Fernández y a en Nadet Lamarain, els nostres antòlegs d’elit, traduc-
tors 5 estrelles, i a més a més, amics. I gràcies, també, a tots els 
que, des de l’altra banda del ciberespai, des de més lluny o des de més 
a prop, seguiu fent-nos una miqueta de cas en la nostra dèria divulga-
dora i, per tant, feu que 2384 segueixi valent la pena el 2014 de la 
mateixa manera que ho feia el 2012, quan tot això començà.
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¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! ¡Número especial de ano novo para nenos e nenas, 
avós e avoas, e para todos os mozos e mozas! 
Este ano semella que os Reis achegáronse ata a nosa redacción e quixe-
ron deixar un agasallo moi especial para moitos dos nosos lectores (e 
tamén para os máis pequerrechos umpa lumpas que fai xa ano e medio que 
enredan entre as bambolinas de 2384): unha escolla de pequeas xoias que 
foron publicadas nos 7 números que leva a revista, feita en persoa po-
los nosos colaboradores; con textos traducidos ó catalán, ó galego e ó 
vasco, para que eses tesouros poco coñecidos na península, que agardan 
acazapados en distintos recunchos do mundo ata seren atopados,  estean 
tamén dispoñibles nestas linguas nosas tan diversas. 
Grazas a Joan-Marc Joval Picado, Manuel Montenegro Fernández e a Nadet 
Lamarain, os nosos antólogos de elite, tradutores 5 estrelas, e amigos 
ademais. E grazas, tamén, a todos os que, ó outro lado do ciberespazo, 
máis lonxe ou más preto, seguides poñendo atención no noso empeño di-
vulgador, e, polo tanto, facedes que 2384 siga pagando a pena en 2014 
como en 2012.

EXTRA!!  EXTRA!!  Urte berriko zenbaki berezia! Umearentzat, aitxitxa 
eta amamarentzat, eta beste gazte guztientzat!!

Aurten, Erregeak ere gure erredakziora gerturatu direla dirudi, eta 
oso opari berezia laga nahi izan dute gure irakurleentzat (eta 2384 
aldizkarian urte terdi atzera-aurrera dabiltzan umpa lumpa txikientzat 
ere): aldizkariaren zazpi zenbakietan argitaratutako aparteko testuen 
selekzioa, gure kolaboratzaileek beraiek aukeratuta; eta katalanera, 
galegora eta euskerara itzulita; munduko leku desberdinetan, ezagutzera 
emateko prest dauden aparteko testu hauek (Penintsulan gutxi ezagunak 
direnak), gure ama hizkuntzetan ere irakurri ahal izateko.

Beraz, eskerrik asko Joan-Marc Joval Picado, Manuel Montenegro Fernán-
dez eta Nadet Lamarain Matute, gure antologia-biltzaile, itzultzaile 
eta lagunak ere direnei. Mila esker ere, urrunago edo hurbilago, baina 
ziberespazioaren beste aldera zaudetenei, gure ahalegin zabaltzaileari 
arreta pixka bat jartzen jarraitzen duzuela; eta beraz, 2384 aldizka-
riak gaur egun, hasi zenean hainbeste merezi du.







“Irei a Dakar, a coller o autocar…”.
O taxi, que me leva moi cedo á estación, non ten luces nin contaquilóme-
tros e fáltalle chapa por todas partes. Mal fado se aínda no se albisca 
nada. Mala sorte se non teño ganas de falar e moito menos de discutir 
o prezo da carreira. Mala sorte se os meus zapatos repousan sobre unha 
alfombriña de plástico brando que se deforma baixo o peso das miñas 
pernas e afunde perigosamente cara o asfalto, do que xa sinto as súas 
cálidas exhalacións. A abolada estrada non nos salva ningún golpe. Cada 
focha atopa eco no meu estómago baleiro. O motor está nervioso, coma se 
fose un diesel mal arranxado. O golpe de volante é brusco e mal preci-
sado. O conductor é arrogante, probablemente, un sirouman2  á fin da súa 
xornada. Non teño nada que dicirlle. Eu teño as mesmas ganas de serlle 
simpática ca él de coñecer a miña vida.
Ademáis, nin tan sequera eu coñezo a miña vida…
Baixo os farois alaranxados, miles de pequenos soles pálidos dan a Pom-
pier3, un aceno festivo. A noite remata pero semella mediodía có barullo 
que presenta a praza. Fardos, sacos, cadeiras de prástico, cordeiros… 
son cargados por afanados coxeurs4 nos Ndiaga Ndiaye5 ó longo das gale-
rías. Os comerciantes de toda a vida venden os seus guisos de paínzo 
en racións xenerosas. Dende o meu taxi, observo este illote de vida na 
cidade aínda morta. Dóenme as cervicais de tanto xirar a cabeza para 
distinguir ese centenar de bonequiños moverse baixo as pálidas luces 
que alumea un sol aínda insulso. O conductor segue a mirar cara adiante, 
imperturbable. Probablemente ten prisa por rematar a súa última carrei-
ra e comezar finalmente a súa noite… Ás seis da mañá.
“… coller o autocar”. Conduxemos polo bulevar do Arsenal, coa estación 
de autobuses tras de nós. Non tiña ningunha boa pinta. Esa cancionciña 
de escola primaria volve ó meu maxín coma un bucle obsesivo pero benvi-
do. Unha distracción no momento xusto para conxelar o milleiro de pre-
guntas e dúbidas que bolen na miña cabeza.
Ó redor da praza de Tirailleur, onde Demba e Dupond están costas con 
costas, o edificio coa fachada de arquitectura colonial desperézase de 
madrugada. Os excompañeiros de armas. Costas contra costas. Sempre me 
preguntei cómo puido haber un intercambio Norte-sur nesas condicións. 
¿Qué idioma fala o diálogo Cristián-musulmán? Por qué un ten dereito 
ó patronímico e o outro só un nome? E ten sorte de que non lle tivesen 
chamado Mamadou, ou Doudou, o masculino de Fatou, como deberían terse 
chamado ó cabo tódolos musulmans africanos.

IREI… 1

NAFISSATOU DIA DIOUF Traducción de Manuel Montenegro Fernández

1 Novo texto contorna á canción de Souleymane Djigo Diop, A rotonda das Cidades, cons-
truida a partires da anáfora “irei a…”, cuias pasaxes cítanse en itálica no texto.

2 Condutor de taxi que utiliza o vehículo mentres o titular descansa.

3 Nome dado á estación de autobuses de Dakar, debido á súa proximidade ó cuartel de 
bombeiros.

4 Encargados do cobro do prezo do transporte.

5 Vagonetas de transporte colectivo.



O condutor rodea a praza e déixame diante da entrada da estación. Tén-
dolle un billete. A cantidade semella agradarlle e, no mesmo silencio 
tácito, abro a porta, que berra con tódolos seus goznos oxidados, e pe-
cha de golpe tras de min.
O gran vestíbulo está deserto agás algúns gatos vagabundos, dous relo-
xos de parede que durmen sobre bancos de cemento, un vendedor de ciga-
rros e noces de cola6 ademáis do vendedor de billetes que dorme detrás 
da súa xanela como un peixe no seu acuario. Probablemente cheguei dema-
siado cedo. De tódolos xeitos, non conseguía durmir. Toda a noite dando 
voltas e máis voltas sen conciliar o sono. Ó final, para despexar a miña 
cabeza, erguinme da cama e despois dunha ducha rápida, saín da casa 
pola noite, prefirindo enfrontarme ós jinn e ós nitu guddi7 antes que ós 
meus propios demos. Boto un vistazo ó meu pulso. ¡Carafío! Esquecín o 
meu reloxo. O gran reloxo de parede non me é de ningunha axuda. As súas 
grandes agullas están fixas nunha eternidade poeirenta. O tempo aquí ten 
outro valor…
Achégome ó vendedor de billetes na súa peixeira. Ten os ollos entrepe-
chados, unha cunca de café con leite diante del e unha gran barra de pan 
envolta en papel de xornal. Penso que moito antes que en Johannesburgo, 
Río ou Copenhague, son os africanos quen primeiro tiveron o reflexo da 
reciclaxe. Sistema D obriga…
Ten os ollos entrepechados pero non durme. ¿pode ser que estea atrapado 
tamén neste ambiente de inanición? Boto unha ollada en círculo á sala 
para as saídas. Aparte de mín, non se move nada, coma se dixese “¡un 
dous tres o escondite inglés!”. Só que non hai rastro do inglés e os 
meus compañeiros de xogo non semella que teñan ganas de festa. Así que 
dou media volta cara ó vendedor de billetes, que segue inmóbil. Estou 
no seu campo de visión pero é ovbio que tenta ignorar a miña presenza.
Decido tocar o seu sucio cristal, recuberto ata a metade de prospectos 
e calendarios obsoletos coa efixie de guías relixiosas. Ergue os ollos 
cara o ceo antes de lanzarme unha mirada de enfado ou… á persoa imaxi-
naria tras de min. Se non fora superior ás súas forzas, tería engadido 
“¡¿qué?!”. Sen embargo, ¡non pode dicir que estea precisamente desbor-
dado a esta hora! Pouco sensible ás suas miserias, respondo á súa pre-
gunta muda.
¿A qué hora está prevista a saída do Expreso a San Luis?
¡Maalekum Salam!8

Euh, assalamu aleikum –respondo algo desconcertada.
Na miña solicitude, esquezo os modais máis elementais. Pero este tipo 
ben valía unha excepción á miña educación…
…
Él escoitara a miña pregunta pero non ía privarse de facerma repetir. 
Se con iso era feliz, non ía ser eu quen llo privara… Hai moito que 
comprendin que có baixo persoal (e “baixo”, esta vez, non ten nada de 
pexorativo), hai que amosarse educado, ó límite da obsequisidade, sau-

6 Noces con propiedades excitantes.

7 Seres nocturnos.

8 Deformación de “wa aleikum salam” resposta a “Assalamu aleikum”, “hola” en wolof 
(de orixe árabe).



dar como se debe, dicir tantos “por favor” e “grazas” como a frase 
puidese soportar, só para ter o dereito a un pouco de información. Se 
non, non cha dan. É verdade que estaba mal pagado pero cando menos 
pagaban. A noción de “servizo público” élle allea a un bo número de 
concidadáns que só cren nunha cousa; “a camaradería” ou incluso a súa 
vontade, que vai segundo o día e a capacidade do outro en acomodar-
se. En realidade, o único que hai é: mira, erguinme mal, e aínda que 
agardaba este día dende hai anos, incluso… toda a vida, agora teño á 
vez moitas ganas e ningunha de emprender esta viaxe. Ó tempo teño medo 
de atopar algo e de non atopar nada. Pero do que sobre todo non teño 
ganas é de ser simpático a un vendedor de billetes que se ergueu có pé 
esquerdo e dotado dunha susceptibilidade excesiva.
Probablemente, el comprendeuno, porque entre dous bocexos e un sono-
ro sorbo ó seu café con leite, ante a miña muda e testana insistenza, 
espeta:
En dúas horas de tempo…
Antes de sumerxirse na lectura do seu xornal do día anterior.
Toda protesta é en vano. Combate perdido de antemán. ¿Que o tren pre-
visto ás 07:05 sairá finalmente ás 09:00? Mutis e pecha o pico. ¿Que non 
se dí dúas horas de tempo porque a hora xa é unha unidade de medida de 
tempo como lles machuco ós meus estudantes? Mutis e mesma tarifa. Así 
que prívolle dun “grazas” que seguramente tampouco agardaba e volvo 
por onde viñera para sentar no único banco que as cascudas deixaran 
libre.
*
Por fín é a hora. Máis ben… a hora prevista e tras cuartos de hora 
máis. A plataforma, ata fai un intre completamente baleira, está ago-
ra sendo asaltada por unha masa compacta e colorida. Risas, berros, 
insultos, lixo, o frufrú dos boubous9, o asubío de sandalias enche o 
espazo ata a saturación. En canto o tren golpea o tope, os pasaxeiros 
comezan as súas acrobacias para coller o mellor sitio e deixar as súas 
maletas. Carreiras desenfreadas. Testarazos, cobadazos, rabuños. Un 
asubío interminable anuncia a saída inminente. A súa estridencia pro-
lóngase nuns tinnitus que resoan nos meus oídos. Quería evitar a es-
tampida pero pode que sexa o momento de subir ó monstro de ferro. Son 
prácticamente a última en pór o pé no chanzo, case caendo cara atrás. 
Cando o tren comeza a moverse, case cando a pesada porta metálica pe-
cha. Teño un ruido seco percutindo nos meus oídos pero xa me atopo do 
outro lado. Do lado do que se vai, do que emprende a viaxe. Algo en 
min, sen embargo, quedou na plataforma, e observa afastarme aflixida.
O convoi móvese lentamente. É o momento para os últimos pasaxeiros de 
coller sitio, de colocarse, de sacar a baralla de cartas, o magnetó-
fono ou a teteira. Moi rápidamente, abandonamos a capital. Rimos en 
sentido contrario dos quilómetros de embotellamentos nos que se amo-
rean os dos suburbios ás portas da cidade, para iren rumbo ó campo.
Moi rápidamente, o troupelear dos vagóns mexeme e ten sobre min un 

9 Prenda típica senegalesa de brillantes cores (NdT).



efecto calmante. Síntome de a pouco descansada, a miña alma énchese 
dese fondo sonoro e da monotonía da paisaxe do Sahel, plano, queimado 
polo sol, onde cada panorama aseméllase un pouco ó seguinte. As miñas 
pálpebras comezan a pesar, o meu corazón baixa a garda e ese ruido de 
fondo infíltrase a través dos meus oídos cómplices, ata o meu inte-
rior, como un fume opaco e insidioso entre os meus pensamentos ator-
mentados e o resto do meu corpo. Labia interminable. Alfombra acústi-
ca permanente. Unha lixeira xaqueca cóbreme a tempa. Ningún canto de 
silencio para refuxiar a miña dorida cabeza. O barullo está por todos 
lados. No movemento das maletas sobre o chan metálico, nas risas que 
explotan contra os cristais, nos choros histéricos dun bebé... Nunca 
comprendín a propensión que teñen os meus compatriotas a encher to-
dos os ocos do espazo, a recubrilo todo de decibelios, a empurrar o 
silencio ás súas últimas trincheiras para encher o aire de palabras 
útiles ou futiles, de música en sordina ou enxordecedora. Pouco im-
porta, sempre que haxa ruído. O wetaye10 é o peor dos castigos para un 
home san. Os seus adeptos son á forza inadaptados, maníaco-depresivos 
ou descendentes directos dos trogloditas...
«Irei a Rufisque, a ver o circo...».
A primeira parada ás portas de Dakar, na súa periferia industrial, é 
Rufisque, único enlace da península co continente. Unha nova fornada 
de pasaxeiros usa os seus cóbados para encontrar un lugar nos vagóns 
cheos. Entre eles, unha trintena de rapazas novas que parecen da mes-
ma dahira11, todas de branco, a cabeza cuberta baixo os panos, enar-
borando a foto do seu serigne12 no medallón arredor do colo. As xoias 
vulgares e de mal gusto entrechócanse e xuran coa súa misa inmaculada. 
Sen preocuparse da confusión do ámbito, divírtense no vagón como nun 
patio e xúntanse como poden antes que as súas palabras se disolvesen 
no balbordo reinante.
O tren pasa agora por detrás do cemiterio. As chemineas de colo de cis-
ne expulsan un fume gris que se confunde coas nubes e mestúranse coas 
exhalacións do dragón metálico. Houbo realmente un circo en Rufisque 
como di a canción ou é só un xogo de palabras? Puro efecto mnemotécnico 
para metelo dentro das nosas cabeciñas de pelo enxoiado?
“… a mirar o circo”. A miña vida é a que se converteu nin circo. Todo 
porque metéuseme na cabeza recoller o fío da miña vida. E ademáis, as 
súas redes únense como un nobelo á mercede dun gatiño. Era unha moza 
nova de vinteoito anos, autónoma, equilibrada, resolta, en resumo, 
feliz. Profesora adxunta na universidade, de familia de clase media 
pero unida e cariñosa. Rodeada de amigos e incluso de pretendentes. 
Só necesitaba…

10 Soidade. 

11 Asociación relixiosa.

12 Guía relixioso.



Xa chegamos á Cité du Rail13, segunda parada do expreso a San Luis, en 
canto o tren entrou na estación, un enxame de vendedoras asaltouno. Pa-
nes duros, doces, zume, xeado de bissap demasiado doce. As vendedoras 
voan ó redor dos raís, cruzan as travesas coa maior indiferenza, xor-
das ós improperios do xefe de estación. As máis audaces soben ó tren e 
recorren os corredores esquivando ós pasaxeiros que se baixan e a súa 
equipaxe. As súas pernas están cubertas de po esbrancuxado ata o xeon-
llo. Só o asubío insistente do xefe de estación fainas baixar.
Tomamos de novo o camiño trazado polas vías, xusto fronte a nós, aden-
trándonos aínda máis no país e o continente. Inexorablemente, deixo a 
miña vida pasada tras de min. O expreso, que só ten de expreso o nome, 
vai agora á súa velocidade de cruceiro, é dicir, a dun caracol. Os meus 
pensamentos escapanse e diríxense de novo a aquilo có que me vou atopar. 
Pode que sexa a última peza do crebacabezas. Ese home do que se di que 
foi aposto, polo menos como para conquistar o corazón de dúas mulleres. 
Ese home que ten a mesma idade que meu pai Tidiane. A menos que sexa un 
pouco máis xove que Badara.
A cancionciña corre pola miña cabeza “irei a Dakar…”. O retrouso vai ó 
trote “… a coller o autocar”. Ó galope fai logo o seu camiño “irei a 
Rufisque…” e agora encabrítase como un alazán “… a ver el circo”. Eu son 
só a espectadora e estas viaxes xa non me divirten.
Uns cantos minutos despóis e Tivaouane aparece agora cos seus santos 
minaretes. Tivaouane, terceira parada. Comezo a preguntarme se estou 
nun tren expreso ou nun ómnibus. A este ritmo nunca chegarei á cita, 
¿irá él?.
Non me molesta ver descender do tren ós membros de dahira. Ó longo de 
todo este traxecto, as súas conversas non nos descubriron ningún mis-
terio. Abandonaron moi rápido o eido relixioso para caer no profano e, 
aínda máis, diría…, no moi profano. Logo das receitas de cociña, viron 
as receitas de sedución dunha crueza tal que, por pudor, facíanme mirar 
cara outra parte…
A parada prolóngase. As conversas van decaendo de a pouco e varios pa-
saxeiros sacan a cabeza pola ventá, desencaixando literalmente o seu 
colo para poder enterarse do que está a ocorrer. Pouco a pouco comeza 
o xogo do teléfono estragado; semella que se trata dunha avaría mecá-
nica. Non se sabe cánto durará a parada. ¡non faltaba máis ca iso! Só 
queda unha solución: tomalo con calma, a falta de non saber mecánica. 
Os vendedores de mangos, probablemente, cansos de soster as bandexas, 
van sentando na plataforma e retoman as súas conversas.
O tren tose, impa, espirra e, a pesar diso, reanuda a súa marcha. ¡Uf! 
Hai que recuperar o tempo… correr tras eses preciosos minutos perdi-
dos, remontar o reloxo de area, a falta de poder darlle a volta. Si, 
se puidera…
“Irei a Kébémer a abrazar á miña nai.” ¿Miña nai? ¿Cal? Porque aínda non 
o dixen, pero teño dúas nais e tres pais. Seino, é demasiado para unha 
soa persoa. En todo caso, é a revelación que me fixo a caixa de pandora 
cando a abrín. Por moito que a familia africana sexa extensa, isto é, 
sen embargo, algo excepcional.

13  A cidade de Thiés, en referencia á súa historia onde a vía férrea tivo un papel 
preeminente.



Ata fai pouco, miña nai fora sempre Yaay Khady, a que sempre coñecín. 
A que cubriu de amor e benévola atención a alegre fraternidade que os 
meus irmáns, miña irmá e eu mesma conformabamos. Non era nin a maior, 
nin a pequena senón, paradóxicamente, a preferida, á que permitían tó-
dolos caprichos.
Cando Yaay Khady creume o suficientemente forte como para saber a ver-
dade, liberouse da pesada lacra da mentira, rompendo a conspiración do 
silencio que todos, ó seu redor, respetaran: eu era a única dos seus 
fillos á que non xestara. Sempre recordarei a solemnidade dese momen-
to, unha tarde, baixo a varanda da nosa casa deserta. Tomoume das mans 
e choraba sen parar. Entre varias bágoas, recolocou o veo e comezou a 
contarme a miña propia vida despóis do día do meu nacemento. En fín, 
sería máis xusto dicir, do día do meu descubrimento…
Foi na Praia de Yoff. Un grupo de adolescentes madrugadores adestrábase 
na loita cando un deles tropezou cun vulto engurrado, medio enterrado 
na area. Atraídos polos seus roucos bufidos, creron, nun principio, que 
se trataba dunha camada de gatiños, botados ó lugar por algunha ama de 
casa anoxada. Pero, ó achegarse…
Yaay Khady asustouse cando o grupo de adolescentes, en plena excita-
ción, chamou á súa porta. Puxo fin ó seu rezo habitual de Fadj14 pola sal-
vación ritual e, literalmente, voou ata a porta para abrir ós rapaces. 
As súas verbas eran pura incoherencia, seus ollos semellaban alarmados, 
pero todos sinalaban cara ó mar. ¿Leuk Daour15 fora a nova vítima? Sen 
tratar de comprender mellor esas palabras incomprensibles, calzou as 
sandalias, agarrou con forza as sandalias e correu cara á Praia, se-
guindo ás súas tan peculiares guías.
Yaay Khady invocou a deus e a tódolos seus profetas cando lle tenderon 
un vulto cuberto de mantillas axitándose. Implorou a protección divina 
contra os shaytané rajim 16 cando constatou que aínda estaba recuberta 
de líquido amniótico. Sorríu entre bágoas ante ese milagre de deus que, 
como ocorreu con Moisés había tres milenios, resgardara esa pequena 
vida da suba da marea, do voraz apetito de cans errantes, da friaxe e 
da fame.
Así me fixen adulta. Tiña dereito á verdade, o que non cambiaba nada o 
amor que ela sentía por min. Tanto mellor, para min as súas confesións 
eran unha proba de amor suplementario. Porque nin ela nin Tidiane, meu 
pai, fixeran diferenzas entre os seus fillos biolóxicos e eu, sentíame 
tan filla súa como meus irmáns maiores e menores.
Sen embargo, non agardaba estas revelacións. Sufría o golpe. Máis ó 
principio. Despóis, pouco a pouco, comecei a experimentar unha certa 
sensación de baleiro. Metéuseme na cabeza que tiña que coñecer a ésa á 
que non podía chamar miña nai: miña proxenitora. Costábame chamarlle 
doutro xeito que non fose Oumou. O sumo da ironía, porque Oumou quere 
dicir nai en árabe… Para min, ela será sempre breves fulgores de voz 
agochados no máis profundo dos meus oídos. Os que proferiu cando me 
presentei diante dela algúns meses máis tarde, desfacendo ó fillo de 

14  Rezo matutino. 

15 Xenio das augas de Dakar.

16 Satán e os seus secuaces.



Ariadna do labirinto da miña vida. Berros de sorpresa, choros de remor-
demento e, tamén, probablemente, de vergoña, súplicas inspiradas polo 
temor que tiña de ser acusada por todos e, sobor de todo, polo seu home, 
Badara. Máis que o perfecto verniz da súa nova vida, agora que vivía 
como perfecta burguesa, subida sobre unha montaña de bens e certezas, 
temía, como dende o primeiro día, que o seu home emigrado descubrise 
que cometera unha “falta”, como se dí por aquí, e que se soubese que o 
seu pecado de xuventude fora de carne e óso. Sabía que o bebé conseguira 
sobrevivir. Podería terlle quitado a vida, como fan outras desespera-
das, pero o pouco instinto maternal que lle quedaba levoulle a depositar 
aquel voluminoso paquete na Praia de Yoff e a refuxiarse tralo bosque 
ata asegurarse de que fose descuberto san e salvo. Naquel intre expulsou 
tódalas bágoas que albergaba o seu corpo e regresou co ventre baleiro 
a agardar por Badara, seu jekeru bataaxal17, ó que non vira máis que en 
fotos dende había tres anos.
Oumou presentouse algúns anos máis tarde ante Yaay Khady. Para facer 
acalar ós seus demos e recuperar o sono. Madurara, detestaba o que fixe-
ra e agradecía á miña nai o seu nobre xesto. Yaay Khady tivo medo. Medo 
de que lle quitaran á súa pequena filla, tan afectuosa, tan xovial. Medo 
de que a verdade chegara ós meus oídos infantís. Nun xesto de autopro-
tección, despediuna sen miramentos. Cando máis tarde comprendeu que a 
intención de Oumou non era levarme consigo, achegouse a ela para permi-
tirlle, por fin, facer calar a súa conciencia. Miña nai e a súa grandeza 
de alma…
O troupeleo do tren acompaña os meus pensamentos. O seu efecto hipnóti-
co fai que as cabezas se balanceen. Neste vagón, medio durmido, a miña 
vida desfila á velocidade do expreso: ó ralentí. Respiro profundamente 
liberando os meus pulmóns, deixando ó aire despregarse nas dobras máis 
recónditas do meu peito. E, despóis, unha expiración lenta, moi lenta. 
Todo o aire cargado de angustia, de dúbidas e temores debía abandonar o 
meu corpo para depurar o meu organismo. Cando chegaba ó límite, perma-
necía en estado de apnea ata case esvaecerme. Aturdirme para non pen-
sar…. A evocación desta parte recente da miña vida aínda éme dolorosa. 
Dolorosa pola súa incerteza.
Deixamos atrás Kébémer e o seu acabaladoiro. Eses cabalos que trotan 
libremente mentres esa cancionciña galopa aínda na miña cabeza coma nun 
carrusel maldito.
“Irei a Louga a saludar a meu pai”. Salvo que meu pai agarde por min 
en San Luis. En fin, espero. Conseguín tirar un pouco máis do fío can-
do Oumou recoñeceume ter sido seducida por un fermoso estudiante, cun 
brillante porvir. ¿Sabía él que levaba dentro de sí o xerme dese amor 
nacente, morto antes de poder romper a casca?. Non o podía afirmar con 
certeza. O único que admitiu era que él era grande e bo, trazo a trazo 
meu propio retrato, o que facía aínda máis doloroso o noso cara a cara. 
Cando Omar voltou ó país, fixo o camiño contrario ó seu home emigrado. 
Marchou para rematar o seu ciclo de enxeñeiro agrónomo en Inglaterra e, 
moito máis rápido do que ela quixera, esqueceu a esa moza que non estaba 
feita para él.

17 Esposa que se coñece a través dun intercambio epistolar.



O tren sempre engole os quilómetros de vía férrea. O tren local conti-
núa, sen problemas, o seu camiño trala parada de Louga sobre raís que 
datan, sen embargo, de Lat Dior18 ou hai pouco. Achégase a fin da viaxe. 
Algúns pasaxeiros subiron ó tren, outros baixaron. Durante o traxec-
to, observei con indiferenza o movemento dos viaxeiros. Suben sempre 
os mesmos e continúa.
Un longo asubío sácame do agradable torpor no que me atopo dende hai 
longos minutos. O tren ralentiza o seu paso, impa, desacelera. ¿Unha 
nova avaría? Alongo meu colo ansioso. Estamos en pleno campo. Algúns 
árbores raquíticos, a alfombra herbácea pérdese de vista. Nada máis. 
¿Algún día chegaremos á fin desta viaxe? Algúns asubíos máis breves, 
a un ritmo decrecente, e logo o expreso párase por completo, tras un 
longo ruxido das rodas. Os pasaxeiros agólpanse nas ventás, cunha som-
bra de inquietude nos ollos, xestos algo nerviosos. Nada. Pasan varios 
minutos. Vai calor. Na humidade do vagón, a pel pégaseme á blusa que 
transpira co escay do asento. Non entra nin sae nin un mísero refacho 
de aire. No interior do vagón faise, por fin, o silencio tras un longo 
barullo de preguntas sen resposta. Unha vaca e logo dúas, dez, vinte, 
finalmente, todo o rabaño cruza as vías. A última vaca, algo rebelde, 
frena en seco entre os dous raís. Algúns minutos suplementarios. O 
reloxo de area parouse coa humidade do ambiente. E, despois, o tren 
volve a porse en marcha, e os meus mellores pensamentos. De a pouco 
volvo a caer no meu letargo. Apárvome ante a contemplación do terreo 
plano e monótono.
Cando falei por teléfono con Omar, hai catro meses, creu que se tra-
traba dunha broma. Alguén lle estaba tomando o pelo para a nova emi-
sión de STV que ía algo retrasada con respecto a France Z. En África, 
non fai falta ter imaxinación. O corta e pega funciona de marabilla. 
¿Por qué reinventar a roda cando todo foi xa inventado? Estes son os 
atallos do subdesenvolvemento.
Eu mesma admito que a broma como broma tería sido de dubidosa calida-
de. Agás polo pequeno detalle de que non se trataba dunha broma e que 
él tiña que admitilo. Para colmo de desconfianza, creu enseguida ser 
vítima dunha desas rapazas que perden todo escrúpulo, ansiosas por 
atopar un tío, un sugar daddy como din os anglófonos, xa na terceira 
idade da pirámide de Maslow, para conseguiren beneficios sociais. A súa 
vida era estable: un erro de xuventude rápidamente esquecido e se con-
centrara nos estudios ata convertirse en enxeñeiro agrónomo, levando 
na actualidade unha próspera vida de facendado coa mesma muller dende 
había vinte anos.
“Vou ir a Richard Toll, para cultivar o solo”. Richard Toll. Nas te-
rras fértiles da ribeira do río Senegal. Non está no traxecto do fe-
rrocarril. Teño que baixarme antes, en San Luis, onde prometeu vir-
me buscar. Farto de lidiar e, tamén, por curiosidade, probablemente. 
Porque quizais quere reencontrarse con esa moza resolta que, de todas 
maneiras, non lle deixa elección. Isto ou o acoso moral. Despóis po-
derá volver á súa pequena vida. E eu, ¿á miña?

18 Guerreiro que combateu contra a construcción do ferrocarril polos colonos no século 
XIX.



19  Hospitalidade.

Irei a San Luis… Non, isto non está na cancionciña. De todos xeitos, 
non creo que rime.
¿Irei? ¿Non irei? ¿Estará alí? ¿Non estará?
Omar poseía na actualidade hectáreas e hectáreas de cultivos hortíco-
las, certificación europea e, a guinda do pastel, etiquetadas de “bio”. 
Así ocorría tamén coa grande mayoría dos cultivos do val do río Senegal, 
eses campesinos demasiado pobres como para mercar aboamento químico e 
que se contentan con compost, esterco de cabalo e vaca como fertili-
zantes. Os señores “Jourdain” do Sahel son, sen sabelo, potencialmente 
ricos, agora que Occidente regresa ó saber-facer ancestral, que eles 
nunca abandonaron. Omar tivo olfato, acceso a financiación bancaria e un 
toque de oportunismo.
O saber-facer dos seus antepasados, a bendición da súa nai e un pou-
co de robotización permitíronlle, cando menos, vender os seus tomates 
bio, cargados de sol, tres veces máis caros que os outros explotadores 
do val, aínda que aínda lonxe do prezo de mercado europeo, onde a pro-
ducción de invernadoiro vendíase de marabilla. Ningunha nube que embo-
rronara este cadro idílico na súa vida chaira e sen sorpresas, ata esa 
famosa chamada de teléfono.
Pero aínda nos atopabamos lonxe de Richard Troll. Estábamos en Gandiol, 
ás portas de San Luis, a bela durminte.
Irei, ¿non o farei? Atrevereime ¿ou non?.
Gandiol, última parada, última ocasión para coller o tren que partirá de 
inmediato da outra vía, última oportunidade para volver á miña antigua 
vida. Ésa, tranquilizante, a que sempre coñecera. Nese preciso instan-
te, teríame gustado estar en Fongolimbi, en Salemata, en Kédougou.
“Irei a Kédougou a lavar a miña roupa”.
Pero afástome de alí. E non só xeográficamente. Coa cancionciña na ca-
beza, os meus pensamentos toman outro rumbo, unha vía de través, unha 
escapatoria. Sempre crin que esa parte da canción era algo descabela-
da. ¿Qué necesidade habería de ir tan lonxe para lavar a roupa?. Para 
min hoxe sería unha ganga. Na fronteira senegalesa-guineano-maliana, e 
qué dicir da fronteira entre a pampa e a taiga, nunha terra de ninguén 
infraestructural onde os habitantes son sempre sospeitosos. Sospeito-
sos de ter patronímicos transfronteirizos. É o paradoxo da terra da 
teranga19: dende o momento en que non se é Sérène, Lébou ou Wolof, un é 
sospeitoso de ter orixes dubidosas.
“Irei a Kolda, a escoitar a Kora”. ¡Aínda máis improbable! Por moito 
que Casamance fose o granero de Senegal, os seus habitantes son con-
siderados demasiado frustrados, ríxidos, non suficientemente pícaros ou 
demasiado por baixo da media nacional. Sen embargo, algunas notas do 
arpa do Sahel terían axudado a relaxar as miñas tensións. A miña espal-
da está tensa como un arqueiro. Meu estómago xa non pode triturar nada 
máis no baleiro.



Pero atópome lonxe das virtuosas Mandingues. Afástome e o tren aché-
gase. Perdín a última oportunidade de baixarme do tren. Os últimos 
pobos desfilan. Algúns nenos nos fan xestos coa man. Deteño a mirada 
nun burro, cabanas, forraxe amoreada na esquina dunha parela. Aférrome 
a esas imaxes fugaces e coloridas. ¿E se realmente abrira a caixa de 
pandora? ¿Non estaban todas esas pantasmas mellor ó calor da rede do 
olvido?.
Cuarta chamada telefónica. Tras un breve intercambio de palabras, Omar 
permanece sen falar durante un longo instante. Quería velo. Ver ó meu 
proxenitor, que non era aínda meu pai. Sentía a súa respiración, curta 
e irregular, que traizoaba as mil preguntas que se facía dunha maneira 
moi oportuna. Algúns suspiros, pronto reprimidos. Decateime de que se 
rendira cunha soa pregunta:
¿Cómo me recoñecerá?
Alegreime, pero á vez sentinme un pouco estúpida. Ese home no que cen-
trara toda a miña atención tras meses cruzaríase conmigo na rúa e non 
o recoñecería. Corría tras unha quimera e él a aproveitaba para desfa-
cerse de min. De novo, un longo silencio ó teléfono. Pola miña culpa, 
esta vez. Él mesmo concluiu, ante o meu silencio:
Se é a miña filla, dígolle que se é realmente a miña filla, sabereino.
A percusión xorda da locomotora contra a aldraba sácame do meu torpor. 
Semella que os viaxeiros levan tanta presa por sair como por subirse. 
Carreiras desenfreadas. Picotazos, cobadazos, testarazos. Báixome a 
última. Lentamente. Case marcha atrás. Cando a plataforma está case 
deserta. Cando menos, non terei que esforzarme en buscar meus trazos 
en todos eses homes cincuentóns que me cruce. ¿Atlético? ¿Barrigudo? 
¿Entrecano? ¿Afable?. Na miña cabeza outórgolle tódolos atributos.
Dou voltas un instante, e logo camiño ó longo da plataforma cara ó 
final. Alí onde os raís regresan cara o destino inverso: Gandiol, Lou-
ga, Kébémer, Tivaoune, Thiés, Rufisque, Dakar. A miña mirada non pode 
desprenderse do balastro sucio e confeitado de ouriños. Repúgname pór 
alí os pes. Permanezo na plataforma aínda longos minutos, dando a es-
palda á estación. Non hai saída, pero quedo ahí, sen saber onde ir. 
Atopábame coma no alto dun acantilado co precipicio ós meus pes. Teño 
fame, calor, teño unha bóla seca na gorxa que me impide tragar. ¿E se 
non ven? Irei a San Luis… Decididamente, a rima tampouco pega. Tódalas 
combinacións soan falsas. De súpeto, a miña mirada vólvese borrosa. 
Se fose un verdadeiro precipicio, nese preciso intre, teríame costado 
resistirse á chamada do baleiro.
De súpeto sinto unha man sobre o meu ombreiro. Unha man longa e tibia. 
Aínda non me atrevo a darme a volta, pero sei que está ahí, sei que 
veu.
Irei a San Luis, a refacer a miña vida…      







KATILU BAT TE
RAFAEL SPERLING Traducción de Nadet Lamarainz



Laberaino joan nintzen eta ura berotzen jarri nuen. Arreta galdu nuen 
eta soilik bi milioi urte geroago itzuli nintzen; ura han zegoen ora-
indik. Ura isuri nuen te katilu batera eta 250.000 kilo te beltz bota 
nizkion, oso sendoa gustatzen zait eta.

Erretilu batean jarri nuen tea, gainerako ura zuen ontziaren ondoan,
poltsatsuetan zeuden gainerako te beltzeko 100 kiloen ondoan eta beste
350 katiluen ondoan; beste edozeinek edan nahi izango balu. 10.000 me-
tro ibili nuen nire egongelaraino, non nire emaztea zegoen. “Tea nahi 
duzu?” belarrira oihukatu nion indar guztiekin, “Zer?”, “Ea te katilu 
bat edan nahi bazenu galdetu dizut”, xuxurlatu nion egongelako beste 
bazterretik, “Bai, nahi dut”

Katilu batera bota nuen tea; edan eta munduko te txarrena zela esan 
zuen, orduan armada errusiarrari deitu eta nire burua bonbardatu zie-
zadatela agindu zion, baina ostikada hegalari bat eman nion konpainia 
telefonikoaren kable nagusiari berba egiten bukatu baino lehen eta te-
lefonorik gabe utzi nuen hiri osoa.

Norbaitek ikusi ninduen eta bazuka batez tirokatzen hasi ninduen, men-
dekatzeko. Ziztu bizian beste kontinenteraino joan nintzen eta 500.000 
kilometroko sakonera zuen zulo baten ezkutatu nintzen. “Hemen ez nau 
inork aurkituko”, pentsatu nuen 720 zenbaki eta letretako kode batekin 
itxi nuenean burdinezko atetzarra; baina buelta eman nuenean, han ze-
goen nire emaztea, nire burura apuntatzen zuen altzairuzko ezpata bat 
astinduz.

Zorionez, kolpearen momentuan, handik hegan egiten ari zen lertxun bat
erdian jarri zen eta garezurrean jaso zuen kolpea. Hain gogorra zen ga-
rezurra, non ezpatak errebote egin eta nire emaztearen bururantz airean 
atera baitzen.

Armada errusiarraren komandanteak (ez zuela bere mezua ulertu, baina
arriskuan zegoela ulertu zuela), kanoi bala bata bota zion ezpatari eta 
nire emaztea hil egin zuen. Negar egin eta nire emaztea besarkatu nuen, 
ez nukeela inoiz munduko te txarrena berriz egingo esanez. Teleferiko 
bat hartu eta etxera bueltatu ginen.

Bainatu ondoren, bat-batean errezitatzen hasi nion bere maitasunaren
izenean trabatutako unibertsoaren ezbehar guztien kontrako borroka han-
diari buruzko olerki epiko bat. Bukatu nuenean, jada lo hartu, esnatu, 
bainatu, tea egiten ez zekien heroiari buruzko olerki epiko bat idatzi 
(eta horregatik hondatu zuen bere inperioa) eta lanera joan zen.







L’HOME DE LA PLATJA
MICHEL LAUB Traducción de Joan-Marc Joval



Primer la part de baix, diu. L’aigua de la banyera està tèbia, els sabo-
nets tenen forma de cor i de maduixa. Quants anys tens? Quaranta, contesto. 
Quan Nelson em toca els peus, en tinc trenta-cinc. Després, trenta com a 
màxim. Vaig cap a l’edat en què començaré a fer servir biquini, i el pas-
seig marítim serà ple de gom a gom, i aniré fins a la platja amb la bossa 
i el pintallavis. Nelson no rondarà encara per allà, però sé que és una 
qüestió de temps que aparegui a escena.
L’aigua de la banyera és verda per les sals, i a penes sento el degoteig 
difós, i quan arribo als vint-i-cinc em deixo submergir, el cos sencer 
distès, cada múscul, cada fibra.
Només sento la mà de Nelson, la seva veu greu parlant de les meves cames. 
Sempre insisteix en parlar de les meves cames, i és llavors quan em toca 
intervenir, dir que havia pres el sol i havia fet exercici tota la tarda. 
Hi havia molta gent a la platja?, demana. Algú t’ha molestat?
Tinc vint anys quan explico que un home m’havia molestat. Un home, murmura 
Nelson. Sí, un home que seia al quiosc i que m’ha preguntat on anava amb 
tanta pressa. L’home s’ha aixecat i ha començat a seguir-me, m’ha dit que 
vivia a prop, en un edifici a dues illes d’allà. I t’ha dit alguna cosa més? 
Contesto que no, però sé que Nelson no em creu.
Insistirà fins que confessi. Per això m’ha ficat dins la banyera, per això 
m’ha donat una copa de vi. Fa molt de temps que Nelson ho sap: no hi ha 
ningú menys resistent a la beguda que jo.
Als divuit anys, una dona és dèbil per a gairebé qualsevol cosa. És incapaç 
de sentir la invitació de l’home de la platja sense prestar-hi atenció. 
Això és el que dic a Nelson mentre m’ensabona els turmells. Fa pujar els 
dits per les canyelles, pels genolls, i les preguntes es tornen tan inci-
sives que m’obliguen a descriure amb molt de detall la conversa amb l’home 
de la platja, la meva entrada a l’apartament, ell agafant les copes
de l’armari, proposant el primer brindis, que de vegades acabo confonent 
la història. En el moment en què Nelson toca les meves cuixes, confonc fins 
i tot les dates i oblido que tinc setze anys quan l’homes s’asseu al meu 
costat, els dos al sofà de l’apartament, jo força atordida ja, i em demana 
si tinc calor.
Nelson sap què volia l’home. Però tot i així, insisteix: t’ha demanat que 
et treguis el biquini? T’ha convidat a prendre un bany?
Les meves respostes són les mateixes de sempre: jo no sabia què fer, amb 
quinze anys no imaginava que l’home em duria agafant-me la mà. El dia era 
humit, tan humit com avui, Nelson sense la camisa al meu costat, les gotes 
de vapor sobre el seu cap. Nelson fa pujar els dits per les meves cuixes, 
és el moment en què canviem el to, en què començo a parlar gairebé en un 
murmuri: sí, l’home m’havia demanat que entrés a la banyera.
Amb catorze anys, no tens ni idea de com d’intens pot ser el contacte amb 
l’aigua. Deixes que l’home t’ensaboni, i la sensació és tan intensa que 
pot arribar a canviar-te la vida. En aquell moment, la meva vida va co-
mençar a convertir-se en el que és avui: no he tingut fills, no treballo, 
per la tarda vaig de compres o visito una amiga o m’invento alguna cosa per 
distreure’m fins que és fa fosc i cal que torni, i he de ser ràpida perquè 
Nelson m’espera amb impaciència. Portem dècades així, però Nelson continua 
demanant-me que em fiqui dins la cambra de bany tan bon punt fico un peu a 
casa. Dos minuts i ja hi sóc, a punt per guiar-lo, els seus dits recorrent 
el meu cos fins a trobar el lloc adequat. Aleshores tanco els ulls, i res-
piro profundament, i em preparo per morir i néixer de nou dirigida per la 
veu de Nelson, com si el temps s’hagués aturat des que la vaig sentir per 
primera vegada, així, ara, per sempre, davant del quiosc de la platja.







Vaig anar fins a la cuina i vaig posar aigua a escalfar. Em vaig 
distreure i no vaig tornar-hi fins al cap de ben bé dos milions 
d’anys; l’aigua encara hi era. Vaig abocar l’aigua en una tassa de 
te i vaig posar-hi 250.000 quilos de te negre; m’agrada ben fort.
Vaig col·locar el te en una safata juntament amb un recipient amb 
la resta de l’aigua calenta, els 100 quilos de te negre en bossetes 
que havien sobrat i 350 tasses més, per si algú altre volia pren-
dre’n. Vaig caminar 10.000 metres fins a la meva saleta, on hi havia
la meva dona. “Vols te”, vaig cridar-li amb totes les forces a 
l’oïda, “Com?”, “T’he demanat si t’agradaria prendre una tassa de 
te”, vaig dir-li murmurant des de l’altre extrem de la sala; “Sí, 
en vull”. Vaig servir el te en una tassa; el va tastar i va dir que 
era el pitjor te del món, i per això va telefonar l’exèrcit rus i 
va ordenar que em bombardegessin el cap, però abans no acabés la 
frase vaig clavar-li una puntada de peu voladora al cable princi-
pal de la companyia telefònica i vaig deixar tota la ciutat sense
telèfon. Algú em va veure i va començar a disparar-me amb una ba-
zuca, per venjar-se.
Vaig sortir corrents fins a l’altre continent i vaig amagar-me en 
un cau de 500.000 quilòmetres de profunditat. “Aquí no em trobarà 
ningú”, vaig pensar en fermar la portalada de ferro amb una clau de 
720 números i lletres, però només tombar-me, la meva dona era allà, 
brandant una espasa d’acer que apuntava al meu cap. Per sort, una
garsa volava per allí en el moment de l’impacte i va endur-se’l al 
crani. Com que aquell crani era molt dur, l’espasa va rebotar i va 
començar a volar en direcció al cap de la meva dona. Abans l’es-
pasa no l’impactés, el comandant de l’exèrcit rus (que no havia 
entès el seu missatge però havia imaginat que estava en perill) va 
disparar una bala de canó a l’espasa i la va matar. Vaig plorar i 
vaig abraçar la meva dona, i li deia que mai més tornaria a fer 
el pitjor te del món. Vam agafar un telefèric i vam tornar a casa.
Després de banyar-me vaig començar a recitar-li improvisadament 
un poema èpic sobre una gran batalla empresa en nom del seu amor, 
contra totes les adversitats de l’univers.
Quan vaig haver acabat, ella ja s’havia adormit, despertat, ban-
yat, escrit un poema èpic sobre un heroi que no sabia fer te (i que 
per aquest motiu havia enfonsat el seu imperi) i se n’havia anat 
a treballar.

UNA TASSA DE TE1

RAFAEL SPERLING Traducción de Joan-Marc Joval

1  Aquest conte va ser publicat originalment al Jornal Rascunho el març de 2012






