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“Pan  con  chocolate” 
 
 

O relato “Pan con chocolate” de  María Victoria 
Moreno, publicouse dentro do libro Relatos para un tempo 
novo. 

Trátase dun fermoso texto sobre a amizade cuxos    
protagonistas son unha nena paia e un neno xitano que van á 
mesma escola. A autora denuncia o racismo e a marxinación 
que sofre o colectivo xitano por mor de moitos prexuízos 
históricos  sobre este grupo étnico . 
  



donay, meu calochí(corazón) :  
Onte non puiden escribirche porque estiven todo o día 
enferma, da mañá á noite, tremendo, trousando, e 

adoecendo coa dor de cabeza. Foi o primeiro día, o único 
nestes dous últimos anos, que quedei durmida sen  meter 
entre os libros unha carta para ti. Ben sei que me perdoas, 
mais con todo, quero explicarche que non adormecín así polas 
boas, senón cunha inxección que me puxo o médico á caída da 
tarde. 
 Seica por iso teño a impresión  de que onte foi un día 
sen mencer, un día que non existiu. É dicir, seméllame a min, 
que pasamos  de antonte a hoxe nun pesadelo de ceo gris e 
baixo , de bategadas iradas de choiva e de noticias  confusas 
na radio. Xa pola mañá cando dixeron que non abrían as 
escolas, que os danos materiais producidos polo temporal 
eran cuantiosos, que moitos tramos de estrada estaban 
cerrados á circulación e que non se tiña constancia de danos 
nas persoas. Miña nai, nada máis oílo, veu darme noticia de 
todo, coidando que eu aínda durmía. 
- Eva, faloume docemente – , podes quedar na cama ata a 

hora que queiras. Rematan de dicir pola radio  que non hai 
escola. O temporal... 

- Que pasou? – interrompín eu con desacougo. 
- Calma, gordiña. Parece ser que nada grave. Din que 

produciu importantes danos, sobre todo nas estradas, pero 
que non hai vítimas. 
Eu acouguei e deixeime caer no cabezal co cansanzo de 

toda a noite en vela. Mais axiña acordei e decidín ir tomar un 
bocado na cociña, onda a nai, para escoitar a radio e saber por 
min mesma que cousas dicían e como as dicían.  

Non cheguei a tomar nada, Adonay , porque foi sentar eu e 
parar a música para comezar un informativo. “ Conforme 

A 



pasan  as horas – dicía  en ton moi serio unha voz de home – 
os datos de que dispoñemos sobre os efectos do temporal son 
máis concretos e, desgraciadamente, podemos confirmar que , 
amais dos estragos materiais que produciu , segou tamén 
vidas humanas”. 

Dous meniños de curta idade e mais a súa avoa pereceron 
ao ser varrida polo torrente das augas a choupana que 
habitaban no arrabalde xitano da Quenlla. Fontes da policía 
municipal e dos bombeiros comunican  así mesmo que 
comezaron os traballos  de busca de dous desaparecidos, 
habitantes tamén desta barriada. Descoñécese polo de agora  
a identidade dos mortos e dos desaparecidos” 

Ao oír falar de meniños da Quenlla recuei no tempo seis ou 
sete anos e veume á acordanza  o primeiro curso  que 
chegastes ao  colexio ti e mais  os teus compañeiros  das 
choupanas. Erades varios, un fatiño escuro e asustado, 
acompañados por xitanas vellas –saias longas, cabelos 
peiteados en trenzas – e custodiados pola garda civil ata que 
pasabades o limiar da escola. Foi un curso malo, Adonay. Malo 
para todos e de maneira especial para vós, porque non vos 
quería ninguén ... Eramos pequenos , mais non me esquecerá 
nunca  aquel outono abrasado  por un sol hostil, o patio seco e 
poeirento e as nais – pais case non había – a  berrar, collidas 
das mans dos nenos e sen deixalos entrar.  

Xitanos fóra! 
Queremos limpa a escola! 

Ás veces chegaban a acusarvos de cousas que non tiñan nada 
que ver con vós, eu ben me decataba, pobres rapaciños 
apoucados, de peliño negro e brillante, que cheirabades a 
matapiollos perfumado e a fume, nunha mestura que sempre 
me chamou a atención. 
 



  
 
Xitanos fóra! 
Con eles vai a droga ! 

Meu pai, que sempre  me tratou como se eu fose unha persoa 
maior, cousa que eu ben lle agradezo, limitouse daquela a 
preguntarme: 



- Ti queres ir á escola ou quedar na casa? 
- Quero ir á escola – respondille coa seriedade que el 

agardaba de min . 
- É unha boa decisión  – díxome el – . A partir de mañá 

iremos ti e mais eu xuntos e faremos por chegar dez 
minutiños antes da hora. 

- Polos xitanos , papá? 
- Non, ti. Polas nais dos teus colegas . Esas andan medias 

tolas e sonche capaces de calquera parvada. 
- Xa pensaba eu... 
 
E quedei tranquila, segura de min mesma, ao comprobar que 
meu pai e mais eu estabamos de acordo. Eu , daquela tan 
loira, tan pálida, tan  pequena, que vía en vós? Aínda non o sei, 
pero asegúroche que esa noite paseina case en branco, 
desexando que desen as oito para saltar da cama e soñando 
que me cadraría compartir o meu pupitre con un de vós. 
  
 Adonay, que lonxe quedan xa eses tempos de pan con 
chocolate, de deberes e xogos. Que lonxe queda tamén  ese 
antonte de choiva e corisco, vivido entre as catro paredes da 
aula coma un día calquera que miraba ao seguinte, ao noso 
orí!( ola) de cada mañá  e a un control de Inglés , o  último que 
iamos ter antes das vacacións de Nadal.   

Mais non houbo orí! ( ola), nin control, nin escola. Pola noite, 
no telexornal , dixeron que un forte temporal  de choiva e 
vento se achegaba ás nosas costas e deron os consellos de 
sempre: non circular polas estradas se non era imprescindible, 
asegurar as portas e as fiestras, retirar os obxectos  que 
puidesen caer á rúa... Cando me fun deitar o vento zoaba con 
rabia e a choiva era unha cortina mesta, ás veces vertical e 
dura contra o chan, ás veces revolta en remuíños  que batían 



contra as árbores e contra as casas. Metinme na cama 
tremendo de jindama(medo) e pensando en ti, coma sempre. 
Miña nai veume dar un bico. 
- Que vai pasar esta noite? Pregunteille 
Ela agarimoume os cabelos  e respondeu: 
- Durme tranquila, Eva. Esta casa é de formigón  e ten bos 

alicerces. Pide a Deus pola xente que está no mar e pola 
que non ten abeiro onde acollerse. 

As palabras de miña nai non me produciron o sosego que ela 
tentaba transmitirme, senón un desacougo moito maior. Eu 
non reparara na xente do mar, Deus me perdoe, aínda que a 
tele dixo que a frota debía volver a porto. Mais A Quenlla, o 
teu  bijuca( barrio),  latexaba á par do meu corazón e tremía con 
forza a cada sacudida do vento. Casa , o que se di casa de 
formigón e bos alicerces, nunca tiveches. Sempre viviches en 
choupanas, aínda que coa de agora estabas contento, ata 
orgulloso. 

-É bonita – dixérasme hai xa tempo –, alipí(aseada), toda 
de ladrillo, con tellado de uralita. Rematouna de facer meu pai 
oito días antes de ir para o cárcere. Vese o mar desde a 
porta... 

Desde a miña casa non se ve o mar, Adonai (Manuel). Eu 
vexo soamentes grandes bloques de vivendas, fiestras e 
fiestras todas iguais e, ao remate da rúa, unha praciña chea de 
freixos. Pola cor das súas follas, pola posición das súas ramas e 
pola transparencia  do aire que os arrodea eu souben sempre 
como era o tempo e como estarían  os teus cabelos – 
mollados,revoltos, ben peiteados – cando me dixeses orí!(ola!)  
ao chegar á escola. Mais onte non amenceu. Onte non existiu. 
Eu non puiden ver os freixos e non puiden... 

Non puiden nin enviar a taza de tila que me deu a miña 
nai ao verme tremer. Pregoume de mil maneiras que a tomase 



a é fin trouseina polo corredor antes de chegar ao cuarto de 
baño. Na cociña seguía posta a radio. “ Remata de chegar á 
nosa redacción –dicía o mesmo locutor de sempre – unha nota 
do Goberno Civil na que se comunica a identidade dos 
falecidos da Quenlla. Trátase de Manuela dos Anjos, xitana 
portuguesa de avanzada idade, e dos seus netos, Perla e 
Antonio, de dous e sete anos respectivamente. Tamén parece 
confirmarse a identidade dos desaparecidos, que serían  
Dolores dos Anjos, de cinco anos, irmá dos  outros pequenos, e 
Manuel Vargas, de catorce anos, fillo de Sebastián Vargas, alias 
Bachano, que na actualidade cumpre condena no cárcere de 
Bonxe por tráfico de droga”. 

Por iso trousei, meu calochí(corazón) , polo que dixeron e 
por como o dixeron. Mais recupereime, enfronteime comigo 
mesma e coas noticias da radio, convencinme de que unha 
cousa era estar morto e outra estar desaparecido. Sentín 
carraxe contra o locutor e contra o Goberno Civil. 

Bachano(Sebastián) non é un alias, non é un alcume, senón 
o nome do teu pai en chipicallí ( lingua xitana). Tampouco non é un 
alcume Adonay( Manuel), senón o teu verdadeiro nome. Alcume 
si o tiñas na escola, mellor dito, tiñámolo ti e mais eu xuntos 
porque sempre xuntos andabamos e así nos vía todo o mundo. 
“Pan con Chocolate”, por ser eu tan branca e ti tan moreno e 
por sermos inseparables. Moito me paguei eu sempre do noso 
alcume e víñame á cabeza de cada vez que as nosas mans se 
entrelazaban e os nosos ollos pousaban á par no mesmo 
armensallé (libro), na mesma paisaxe ou no mesmo ensoño. 

Hoxe estou mellor ca onte, seica pola inxección que me 
puxeron, aínda que me sinto aboiando no aire deste cuarto e 
desta casa. As palabras que tamén aboian, son a miña 
compaña, o único vieiro que me achega a ti. Canto nos 
gustaron sempre as palabras! Lémbraste, meu Adonay? Hainas 



con música que agarima os oídos –calochí(corazón) , 
pesquibén(ilusión), chipicallí(lingua xitana), armensallé(libro) –; hainas 
que se pintan en cores  polas paredes – custañí(pomba), 
nacardar(estudar), chibel( día), chalachí( hortelá)–; hainas que esvaran 
pola pel como as bágoas quentes e amargas – brijinda( choiva), 
tarachí(noite), piñibarí ( enxurrada) , bielima( bágoa) – . 

-Eva!, Eva!, –berra miña nai desde a cociña, ao tempo 
que sobe o volume da radio–. Mira o que din. Atoparon con 
vida a meniña desaparecida. 

- Adonay! – digo eu en voz alta. 
“... servizo de pediatría – chego a escoitar– ... na 

residencia da Seguridade Social . Por outra parte resulta 
inexplicable a desaparición de Manuel Vargas, tendo en conta  
que a súa choupana foi unha das poucas que resultaron 
indemnes ao paso do temporal. En medios próximos  ao 
arrabalde da Quenlla especúlase coa posibilidade de que o 
rapaz saíse da súa casa coa intención de axudar a alguén cando 
a avalancha de auga irrompeu no poboado provocando o 
pánico entre a veciñanza. Era un rapaz de grande vocación  
humanitaria, quería ser médico e cursaba oitavo de EXB con 
cualificacións brillantes no colexio “José Javier Vélez” desta 
localidade. Efectivos  do corpo de bombeiros e voluntarios da 
Cruz Vermella proseguen os labores  de rescate. A melloría das 
condicións meteorolóxicas facilita este traballo, mais , con 
todo, as posibilidades de atopalo con vida son menores a cada 
hora que pasa”. 

Ata hoxe dixen calochí(corazón) , e dixen custañí ( pomba), e 
dixen bielima( bágoa), porque te sentía cabo de min. Agora digo 
ori!3 porque esteas onde esteas, eu vou contigo. Unha 
bategada de auga fai tremer a fiestra. Estala en pingueiras de 
pranto e despois esvara , roubándolle ao vidro, por un 
instante, a súa transparencia. Dúas bágoas grandes caen sobre 



o papel desta carta e as palabras quedan esvaídas. Faise un 
silencio no aire, medra a miña anguria , esquéceme o que 
dixen ata agora e escribo unha palabra illada, túa e miña como 
tantas outras: calisén( morte). 

O temporal  amaina, é xa o seu terceiro día . As lufadas, 
de cada vez máis febles e distanciadas, fenden nas nubes de 
chumbo que se desfían en farrapos. Albíscanse as primeiras 
raiolas de brillo e o ceo non deixa de bulir. 

Adonay, meu calochí (corazón) 
, mañá loce o sol e abre a 

escola , dixérono pola radio. Tamén dixeron que ti non estarás, 
mais eu non desespero. Ese luceiro que sempre brillou cando 
os ollos de “Pan con Chocolate” pousaban á par no mesmo 
armensalle( libro), na mesma paisaxe e no mesmo ensoño segue 
vivo.  Está no mar que se ve desde a porta da túa casa? Iso non 
cho sei, mais xúroche que o terei a cotío no meu horizonte. 

 
- Chamuchí?(verdade?) – parece que me pregunta ese buratiño 

de luz que remata de abrir no ceo . 
- Chamuchí!( verdade!) – respóndolle en voz alta. 

Escribo a palabra e míroa longamente. Escribo despois 
anarania ( así sexa) , bico o papel e asino. 
 

 
 



 
Palabras da lingua caló:  
 

1. Adonay: Manuel 
2. Calochí: corazón  
3. Ola : ori 
4. Medo: jindama 
5. Barrio: bijuca 
6. Aseada: alipí 
7. Sebastián: Bachano 
8. Lingua xitana, caló: chipicallí 
9. Libro:  armensalle 
10. Ilusión : pesquibén 
11. Pomba : custañí 
12. Estudar : nacardar 
13. Día : chibel 
14. Hortelá: chalachí 
15. Choiva: brijinda 
16. Noite: tarachí 
17. Enxurrada: piñibarí 
18. Bielima: bágoa 
19. Calisén: morte 
20. Chamuchí: verdade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


