
“Cociña de proximidade” 

Un arrecendo envolvíao todo, ía dende a cociña, pasando polo comedor, atravesando os 
corredores e chegando ata a porta, onde xa esperaba a xente para entrar. Era un 
mércores de moito movemento, ás oito había cea, os alumnos de servizos enfundados 
nos seus uniformes impecables, dispoñían todo sobre as mesas que sustentaban os 
manteis de liño, as pezas de louza de Sargadelos e o vidro de Murano... moi baixiño 
escoitábase unha doce melodía. Preto de alí, na cociña as marmitas e rondóns 
desprendían un cheiro máxico que evocaba grandes banquetes doutras épocas. Hoxe o 
menú discorría arredor da carne, tenreira galega: de entrante empanada de carne, de 
primeiro prato consomé, de segundo carne confeitada con guarnición  de castañas 
risoladas e de sobremesa torta de castañas con xeado de tona. Unha cea para contentar 
aos mellores padais. Hoxe a xefa do servizo de ceas era Mórrigan, unha alumna de 
terceiro curso, muller forte e mirada dura, cunhas mans de ouro, todo o que tocaba 
convertíase en algo único, de verdade estaba destinada a ser unha grande cociñeira. 

Chegou a hora... na sala foron sentando un a un os convidados... o ambiente era 
festivo, todos conversaban animadamente... do outro lado, tras os cristais da sala, uns 
ollos axexaban a estampa. 

Así comezou o discorrer dos pratos... ían e viñan sen parar... os comensais engaiolados 
coas viandas daban parabéns á cociña, nunca probaran unha carne tan saborosa. 

Ao pé dos fogóns, Mórrigan dirixía todo con réxime marcial, ordes curtas e precisas, 
unha ringleira de camareiras ían cara á sala, os pratos saían impecables. 

Deron as dez da noite, os convidados van saíndo, fóra o inverno xa se deixaba sentir, 
catro graos marcaba o mercurio. Mórrigan foise sixilosa cara ás cámaras de frío, 
quedaba unha peza de carne, iría para picar... hamburguesas, de seguro. Da peza 
tatuada xa non quedaba nada... 

Ao día seguinte os xornais denunciaban a desaparición dunha moza da contorna, tiña 
18 anos, de complexión forte e cunha tatuaxe na perna dereita. 

Soou o timbre do recreo, toda a rapazada saíu en tromba, Mórrigan sentada no banco 
espreitaba no patio do instituto cal sería o  seu próximo menú. 
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