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ONCE 

 

O que non entenden dos aniversarios e o que 

nunca che din, é que cando tes once tamén tes dez, e 

nove, e oito, e sete, e seis, e cinco, e catro, e tres, e 

dous e un. E cando acordas o día que cumpres once 

anos, esperas sentirte de once, pero non te sentes tal. 

Abres os ollos e todo está  igualiño ca onte, só que é 

hoxe. E non te sentes coma se tiveses once para nada. 

Aínda te sentes coma se tiveses dez. E claro que os 

tes, por baixo do ano que  te volve de once. 

Como cando  algúns días poida que digas algo estúpido 

e esa é a parte de ti que aínda ten dez. E outros días 

poida que necesites sentar  no colo da túa mamá por-

que tes medo e esa é a parte de ti que ten cinco. E se 

cadra un día cando xa sexas grande necesites chorar 

coma se tiveses tres e está ben. Iso é o que lle digo a 

mamá cando está triste e necesita chorar. Poida que 

se sinta coma se tivese tres. 

Porque o xeito como un se fai vello   é un pouco 

como unha cebola ou os aneis dentro dun tronco de 

árbore, ou como as miñas bonequiñas de madeira que  

encaixan unha dentro da outra, cada ano dentro do 

seguinte. Así é como é ter once anos. 

Non te sentes de once anos. Non xa xa . Tarda 

varios días, até semanas, ás veces até meses antes de 

que digas Once cando che preguntan. E non te sentes 

como unha nena intelixente de once anos, non até que 

xa case tes doce. Así é. 



Só que hoxe querería non ter tan só once anos  repe-

nicando dentro de min como  centimiños nunha caixa . 

Hoxe querería ter cento dous anos no canto  de once 

porque se tivese cento dous sabería que dicir cando a  

profesora Price puxo o  xersei vermello sobre o meu 

pupitre. Tería sabido como dicirlle que non era meu no 

canto  de quedar  sentada aí con esa  carota e sen po-

der dar un  chío. 

- De quen é isto? di a  profesra e levanta o  xersei 

para que toda a clase o vexa. 

- De quen? Estivo metido no roupeiro durante un 

mes. 

Non é meu, di todo mundo. Non, non, meu non. 

- Ten que ser de alguén, a  profesora segue dicin-

do, pero ninguén se lembra.  

É un  xersei ben feo con botóns de plástico vermellos e 

un colo e unhas mangas tan tan estiradas que o pode-

rías usar como unha corda de saltar. Poida que teña 

mil anos e aínda que fose meu nunca dos  nuncas o 

diría . 

Se cadra porque son  fraquiña, se cadra porque non 

lle caio ben a esa estúpida de Sylvia  Saldívar, di: Creo 

que é de Raquel. Un  xersei tan feo como ese, todo  

raído e vello, pero  a señora Price crello.  A profesora 

agarra o  xersei e pono xusto no meu pupitre, e  cando 

abro a boca non sae nada: 

- Ese non é, eu non, vostede non está.… Non é 

meu, digo por fin cunha  voceciña que se cadra 

era eu cando tiña catro. 

- Claro que é teu, di  Miss Price. Lembro que o 

usaches unha vez.  
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Como ela é máis grande e é a mestra, ten a razón e eu 

non. 

- Non é meu, non é meu, non é meu, pero  Miss 

Price xa está a pasar á páxina trinta e dúas e ao 

problema de matemáticas número catro.  

Non sei por que pero de súpeto síntome enferma 

dentro, coma se a parte de min que ten tres quixese 

saírme polos ollos, só que os pecho con todas as miñas 

ganas e aperto ben duro os dentes e tento lembrar que 

hoxe teño once anos, once. Mamá está a facerme un 

pastel para hoxe á noite e cando papá veña á casa to-

dos van  cantar Happy  birthday,  happy  birthday  to  

you. 

       Pero cando me pasan as ganas de  vomitar e abro 

os ollos, o  xersei vermello aínda está aí parado como 

unha  montañota vermella. Movo o  xersei vermello á 

esquina do meu pupitre coa regra. Movo o meu lapis e 

libros e goma tan lonxe del como sexa posible. Até 

movo a miña cadeira un pouquiño  para a dereita. Non 

é meu, non é meu, non é meu. 

Estou a pensar por dentro canto falta para o recreo, 

canto falta para que poida agarrar o  xersei vermello e 

tiralo por enriba do  valo da escola ou deixalo aí colga-

do sobre un  parquímetro ou facelo  boliña e  botalo ao 

canellón. Agás que cando acaba a clase de matemáti-

cas, a  señora 

 Price di forte e diante de todos : 

- Veña, Raquel, xa abonda, porque ve que empu-

rrei o  xersei vermello até a  beiriña do meu pu-

pitre onde colga como unha fervenza, pero non 

me importa. 



- Raquel, di a  señora Price. Dío coma se estivese  

anoxando. Pon ese  xersei inmediatamente e 

déixate de parvadas. 

- Pero se non é… 

- Agora mesmo! di  a profesora. 

É cando querería non ter once, porque todos os 

anos dentro de min—dez, nove, oito, sete, seis, cinco, 

catro, tres, dous e un—están a  querer saír desde den-

tro dos meus ollos mentres meto un brazo por unha 

manga do  xersei que cheira a queixo vello e logo o 

outro brazo pola outra e párome cos brazos abertos 

coma se o  xersei me mancase  e claro que me manca, 

todo  sarnoso e cheo de  microbios que nin sequera 

son meus. 

      E de súpeto todo o que estiven gardando dentro 

desde esta mañá, desde cando a  mestra puxo o  xer-

sei no meu pupitre, por fin sae, e de súpeto estou a 

chorar diante de todo  o mundo. Gustaríame ser invisi-

ble pero non o son. Teño once anos e hoxe é os meu 

aniversario e estou a chorar diante de todos coma se 

tivese tres. Poño a cabeza sobre a mesa e enterro a 

cara no meu estúpido xersei de mangas de pallaso. A 

miña cara toda quente e a baba  escorrendo da boca 

porque non podo parar os  ruidiños de animal que saen 

de min ata que xa non me quedan bágoas nos ollos e o 

meu corpo está a tremer como cando tes  impo, e 

dóeme toda a cabeza como cando bebes leite dema-

siado  ás présas. 

Pero o peor sucede xusto antes de que soe a 

campá para o recreo. Esa estúpida  Phyllis López, que 
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é aínda máis parva que Sylvia  Saldívar, di que se 

acorda que o  suéter vermello é seu!  

Quítoo inmediatamente e doullo, pero a profesora  Pri-

ce fai como se   non pasase nada. 

Hoxe cumpro once anos. Mamá está a facer un 

pastel para hoxe e cando papá chegue a casa do tra-

ballo ímolo   comer. Vai haber  candeas e agasallos e 

todos van cantar  Parabéns para ti, parabéns, Raquel; 

só que xa  para que. 

Hoxe cumpro once anos. Hoxe teño once, dez, 

nove, oito, sete, seis, cinco, catro, tres, dous e un, 

pero querería ter cento dous. Querería ter calquera 

cousa menos once, porque quero que o día de hoxe 

estea xa moi lonxe, tan lonxe como un globo que foxe, 

como un pequeno o  no ceo, tan  pequerrecho peque-

rrecho que tes que pechar os ollos para velo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


