
A VIDA DE MARTA

Achegouse á xanela. Era de noite. A cidade gozaba dun continuo e profundo soño, e o vento 

do norte, frío e xeado, irrompía na confusa escuridade golpeando incansable todo canto se achaba 

no seu camiño, creando unha especie de canción ateigada de notas e silencios xordos e 

momentáneos.

Pechou os ollos un instante. Estaba cansa e un pouco aparvada. O intenso murmurío da 

choiva que caía pinga a pinga formando numerosos charcos na calzada, que posteriormente se 

encherían de barro e lixo, non a deixaba durmir. Volveu abrir os ollos, esta vez cun xesto de 

sorpresa. Unha luz iluminou o ceo e esvaeceuse velozmente, seguido dun son abouxador que se 

asemellaba ao galope duns cen cabalos áxiles e lixeiros. Aniñouse de novo na cama, cuberta ata 

arriba coas mantas de la que lle trouxera  seu irmán daquela viaxe a Portugal, e tentou non pensar en

nada.

Ás oito da mañá soou o espertador, o ceo aínda estaba un pouco escuro. Uns raios de sol 

abríanse paso na habitación de Marta coma se fosen vagalumes titilando na frescura do aire. Deu 

unhas poucas voltas e levantouse. Na cadeira que estaba xunto ao radiador, xa frío, achábase a 

roupa que vestiría, preparada do día anterior como de costume. Colleuna e dirixiuse ao cuarto de 

baño para asearse.

O cuarto de Marta era bastante espazoso; contaba cun armario de portas corredeiras do chan 

ao teito con moitos caixóns no seu interior. Un escritorio moderado con todas as súas cousas ben 

colocadas sobre a mesa; dúas mesiñas de noite, unha a cada lado da cama; e unha cómoda co seu 

espello ben amplo para non perder detalle da súa cara. O conxunto da estanza permanecía  pintada 

dun amarelo neutro e cuberto unicamente o teito, de branco. Unha fermosa lámpada formada dunha 

trenza cor ouro, colgaba do teito. 

Marta era unha moza bastante guapa, tiña vinte e cinco anos e para a súa temperá idade xa 

traballaba no banco como secretaria de finanzas. O seu rostro, xa moi coñecido entre os máis 

grandes empresarios de A Coruña, reflectía unha mirada distraída que se daba a coñecer nos seus 

ollos azul claro. Hoxe, o seu cabelo castaño ondulado, mostrábase máis rebelde do normal, a pesar 

da coleta alta que o reunía. Vestía  coma sempre moi formal; unha camisa beige e unha saia negra 

un pouco cinguida, formaban o conxunto que ela mesma elixira para este día. Saíu do seu piso 

tranquilamente mentres botaba o ferrollo á porta. Sobor desta en letras grandes: 2º B. Baixou as 

escaleiras e percorreu o seu camiño habitual que a conducía ao traballo. Como era cedo, nas rúas 

non se escoitaba máis que o rumor das ondas do mar axitando a area, un son relaxante e maxestoso 

que a ela lle encantaba. 



Marta atopábase soa na súa oficina. Sobre a mesa xacían numerosos papeis repletos de 

números, catro cuncas que anteriormente estiveran repletas de café e unha bandexa chea de 

migallas. Aínda que a sala era pequena, abondara para albergar dúas horas seguidas a tres homes de 

mediana idade con aires burocráticos. Aquilo estaba feito un desastre. Marta premeu un botón e, ao 

cabo dun momento unha señora vestida case na súa totalidade de branco, dispúxose a limpar e 

ordenar o caos existente. Mentres a limpadora facía o seu traballo, Marta foi ao aseo lavar a cara. Á 

volta todo se atopaba no seu sitio e, ela mesma colocou os papeis no lugar correspondente do andel. 

Soou o teléfono irrompendo na tranquila soidade, asustouse, correu a collelo mentres uns poucos 

papeis revoloteaban coa brisa monótona e caían ao chan, etéreas, coma finas faícas de piñeiro : 

_ Si?

_ Como estás?  Era a voz entusiasmada de  Verónica, a súa mellor amiga, ou case.

_ Ben, supoño.

_ Hoxe teño o día libre, que tal che vén se quedamos para tomar algo? De paso, xa me contas como 

foi todo por aquí.

_ De acordo. Ás cinco entón?

_ No café do parque. Espérote! Dixo con certa decisión Verónica.

"Que conversa tan monótona!", pensou para si Marta.

Para ela a xornada laboral xa acabara. Desexaba con todas as súas forzas chegar a casa para poder 

comer e relaxarse un anaco na cadeira de brazos da sala de estar. Recolleu as súas cousas e 

dispúxose a volver ao seu fogar. De camiño, coma sempre, a cidade e as súas cangas que dificultan 

o tránsito rutineiro das persoas. Pola súa cabeza pasaban pensamentos de forma consecutiva e 

enlazados uns con outros coma se das doas dun rosario se tratase. Murmurou para os seus adentros 

"Os varredores.... pobriños. Sinto mágoa deles. Se estudasen tan só un pouco máis na súa infancia, 

talvez..... pero non o fixeron. Míraos agora, todos cubertos de lixo ata o pescozo. Canto traballo 

queda aínda por facer hoxe. A treboada de onte á noite trouxo moita porcallada e refugallos ás 

beirarrúas. Non desexaría estar no seu pelello,  tampouco é que o meu traballo me entusiasme 

precisamene. Pero non me gustaría estar a limpar a roña acumulada nas beirarrúas, vestida de 

amarelo e cheirando a rata de sumidoiro." Despois deste instante de reflexión regresou á realidade 

cando un semáforo cambiou a verde e seguidamente un coche parou permitíndolle cruzar o paso de 

peóns. Marta apartou a mirada del, lembráballe o coche novo que Marcos mercara había dous 

meses. Tamén dese vermello intenso.



"Por fin na casa!", exclamou. O reloxo azul da cociña marcaba as dúas. Cambiouse de roupa

a unha máis adecuada e púxose a facer a comida. "Con sorte estará feita para as dúas e media" 

díxose, á vez que colocaba a pescada coas súas patacas adobadas no interior do forno. Un prato, 

cubertos, auga e a pescada formaban parte da mesa escasos momentos despois. Ao terminar a 

comida Marta retirouse ao salón. Como lle gustaba aquela cadeira de brazos! Un ano antes o seu pai

e ela elixírana para que formase parte do mobiliario do seu piso. Cando sentaba nela, parecía coma 

se se afundise encima de moitos coxíns de suave algodón que a relaxaban cada vez máis ata acadar 

un soño profundo e reparador. Non era para menos, esa cadeira de brazos custara o seu aínda que, 

unha moza como ela podíao permitir sabendo que a súa familia era, digamos, moderadamente rica.

A pesar da tempestade da anterior noite, o sol emerxera cuberto de cando en vez por nubes 

pasaxeiras que creaban intervalos de luz e sombra. Marta estaba xa de camiño ao café que se situaba

en fronte do parque facendo esquina. Cando xa faltaba pouco para chegar albiscou unha silueta que 

lle resultaba familiar. Era Verónica. Case todo o mundo a chamaba Vero. Tiña os ollos acastañados e

sobre estes advertíanse unhas cellas bastante poboadas. O seu cabelo era dun negro opaco e a súa 

forma de vestir moi peculiar. Sempre buscaba ir á moda aínda que ás veces esaxeraba un pouco.

A moza permanecía inmóbil á beira dun farol. Contemplaba as vistas e observaba á xente que 

pasaba con detención co fin de atopar unha cara coñecida. As miradas das dúas amigas cruzáronse 

un segundo e as dúas correron a abrazarse. As súas caras reflectían un sentimento de felicidade.

Entraron no local. Estaba moi ben decorado. As mesas eran grandes e as cadeiras moi cómodas e 

confortables. O camareiro achegouse e tomou nota: "Un descafeinado de sobre e un café só, por 

favor". A primeira hora pasou voando e ao terminar o café decidiron dar unha volta pola praza 

principal. Ao pé dunha fermoas fonte falaron da viaxe a Londres de Vero, do tempo que tardara en 

regresar de novo a España, o que fixera alá.....do ocupada que estivera estes últimos meses e que 

por iso non puideran falar con máis frecuencia. Pola súa banda, Marta, un pouco máis pausada e 

triste, contoulle como se sentía no seu novo traballo. Ó principio este resultáballe ameno e mesmo 

divertido. Coñecía xente nova: empresarios, contables, xente rica........... pero xa non lle atraía como

antes. Ela prefería vivir un pouco máis en contacto coas persoas, sen ter que estar encerrada sempre 

entre as catro paredes grises da súa oficina. Tiña numerosos títulos e aínda así non se sentía 

satisfeita consigo mesma. Vero fixouse no reloxo, xa pasaban das sete. As amigas despedíronse e 

cada unha seguiu un camiño diferente.

"Durante a semana fíxose o reconto dos pagos hipotecarios do mes; ordenáronse en función 

da cantidade máis grande á pequena; utilizáronse parte destes beneficios para acabar de construír un

edificio nos arredores, dous no centro e outro próximo á praia de Sta. Cristina" repasaba Marta na 

súa cabeza. Como era sábado non tiña que ir ao traballo e ademais tomarase o mes libre, precisaba 



un parón. Facía un día espléndido para ser inverno. Dende o balcón vía a veciña colgar a roupa. 

Unha peza detrás doutra: seis calcetíns; dous deles sen parella, e os outros catro moi coloridos; tres 

camisetas, dúas de manga longa e unha curta; catro pantalóns vaqueiros; dous calzóns novos que 

parecían saídos da tenda e unhas zapatillas de pel suave. Logo dirixía a vista ás ondas do mar na súa

travesía frenética cara á beira. Unhas gaivotas cantaban alegremente a súa melodía chirriante e 

outras do lado oposto respondíanlle nun acorde sostido. A corrente do mar e o cheiro a peixes e 

marisqueo chegáballe de lonxe, así que decidiu repentinamente dar unha volta polo peirao. 

Nel traballaba como axudante de salvamento marítimo Alex, o seu mellor amigo. Dirixiuse á

lonxa. O aroma dos peixes traídos recentemente penetraba nunha viaxe cara aos seus pulmóns onde,

despois de permanecer un escaso segundo, volvía a saír de novo co obxectivo de buscar a outro 

individuo ó que compracer. O asubío dun barco achegándose ao porto devolveuna á realidade. "Mil 

quilos de mexillóns"! - gritaba un. "Cen quilos de pescada!"- dicía outro.

-" Un cargamento considerable o dese barco". Escoitouse a Alex, mentres seaproximaba  a 

Marta. 

Esta sobresaltouse, pero recoñeceu ao instante aquela voz bromista. Pasaron a tarde xuntos, 

Marta sentíase a gusto cando estaba con el. Ese sorriso de orella a orella, o pelo louro e os ollos 

azuis de mirada pícara, facíano o prototipo de mozo ideal para calquera rapaza. Ademais, era moi 

atractivo, encantador e cariñoso; cousa que a ela lle volvía tola.

Ao regresar a casa sentíase renacer. Unha corrente de emoción asexaba a súa cabeza. 

Cambiouse de roupa e puxo o pixama. Estando na habitación pechou as fiestras. Non tardou en 

darse conta que, ao mirarse no espello. a súa cara semellaba máis vermella que un tomate. Ordenou 

un pouco a habitación e baleirou case por completo o armario. Nun recuncho atopábase medio 

oculta unha maleta cor morada escura, bastante grande, con numerosos apartamentos e sobre todo, o

máis importante, con cifrado para que ninguén puidese abrila así sen máis. Púxoa encima da cama, 

dobrou a roupa e colocouna no seu interior. Tamén meteu tres pares de zapatos á parte dos que xa 

levaría postos e foi cara o cuarto contiguo. O baño era luminoso e aparentaba un estado hixiénico e 

pulcro. Poderíase dicir que te podías ver reflectido no chan do brillante que estaba. Colleu o neceser

de diante do espello e comezou a introducir cousas no seu interior.

"Cazadora negra si, botas marróns si, vestido gris de pescozo alto si, peite si, pasta de dentes e 

cepillo si, roupa interior si, calcetíns si, computador si, carteira si, chaves si, móbil si......." repasaba 

na súa cabeza Marta mentres pechaba a porta do seu piso e se dirixíase escaleiras abaixo cara á 

estación de autobuses, que non quedaba moi lonxe mais con maleta preferiu chamar a un taxi. Este 



deixouna xusto á entrada. Aínda era cedo e non había moita xente. Ao ser domingo tampouco é que 

fóra  haber unha estampida nin moito menos. Foise para un bar próximo e tomou un croissant cun  

descafeinado ben quente. Non se sabe o porqué pero sempre que ía a calquera establecemento 

adoitaba pedir descafeinado e non era precisamente porque non lle gustasen outras bebidas. Facía 

un pouco de frío, xa o notara ao saír do portal e por iso preferiu porse a bufanda que levaba no 

bolso. O bus saía ás once e aínda faltaba tempo. Acomodouse na butaca e ollou para unha das 

revistas que había sobre a mesa. 

Faltaban quince minutos para que o bus saíse así que se dirixiu ao  mostrador para pagar. 

Coa carteira aínda na man observou como chegaba un autocar que, en letras grandes e claras puña: 

A CORUÑA-SANTIAGO-NOIA-PORTOSIÑO e sentiu un arrepío por todo o corpo. Canto tempo! 

O traxecto non era moito pero resultaba un tanto pesado, ata Noia ben pero facer alí escala e  ter que

enlazar con outro bus, non é  que fose complicado precisamente mais o feito de saber que un se ten 

que cambiar de bus na metade do traxecto, fai que esteas pendente. Marta colocou a súa equipaxe 

na comporta de abaixo e subiu . Pagou ao condutor e sentou nun asento da dereita, no centro. A 

primeira media hora de percorrido pasouna lendo un libro, "A Raíña Vermella",  chamativo porque 

na súa portada onde estaba impresa unha coroa de prata da que brotaba unha sustancia líquida, 

vermella e consistente. Tras parar e Noia e coller o segundo autobús, foi prestando moita máis 

atención á paisaxe, os a cambios nela eran sorprendentes. A ponte nova, tan ansiada, estaba 

concluída! Un novo arrepío. A hora do reencontro estaba preto e non deixaba de preguntarse se os 

seus pais terían ganas de volvela ver. Ela devecía por abrazalos, velos, sentilos. "Como estarían?" 

Axiña o sabería.

Portosiño era un un porto moi visitado polos turistas no verán, cun club náutico de vello e 

unha fermosa praia onde de lonxe se podía percibir a silueta dunha muller esculpida nunha pedra. 

Precisamente a vivenda que daba  en fronte da praia, era a casa dos seus pais. Por fóra non parecía 

moita cousa, pero en verdade, contaba con tres pisos, un garaxe onde se gardaba un coche e unha 

moto e un amplo ático no que lembra tomar o sol.

Nerviosa, tocou o timbre e ao pasar un intre saíu unha muller. Non se dixeron nada só se 

enlazaron nunha cariñosa e longa aperta coma se tivese pasado unha eternidade  desde a última vez 

que se viron. 

A nai de Marta estaba feliz e sorprendida non só da visita inesperada senón de que fose 

quedar unhas semanas na vila e por suposto o pai tamén compartía ese sentimento. Falaron un intre 

os tres sobre como lle fora estes dous anos a Marta no banco. Ela limitouse a responder que moi ben

e que lle gustaba, non quería decepcionar ao seu pai, aínda que a realidade fose outra. 

Antes de xantar, Marta dispúxose a colocar as súas cousas e planificar as seguintes semanas. 



Desde o seu cuarto vía o enorme e eterno raposo disecado que había no corredor e aqueles 

cadros de bodegóns. E foi nese intre cando lle volveu o recordo do ocurrido tres anos antes, ese 

recordo que a  perturbaba todos os días da súa vida.  Púñaselle a pel de galiña. A culpa matábaa. 

Pero agora xa non había remedio posible. Tentou apartar eses pensamentos e deixalos pero 

voltaban, e con máis intensidade, atormentando a súa cabeza. 

Achegouse amodo ao retrato da súa irmá. Tiña aí cinco anos. Como puidera deixar que esa 

vida inocente se perdese como se bebe un vaso de auga. E recordou. Ían os tres no coche de papá, 

Marcos, Carla e mais ela.  A Carla, que tiña 16 anos naquel momento, gustáballe ir no asento do 

copiloto. Dicía que quería aprender a conducir, e ela cedeullo. S ó lle faltaban dous anos para sacar 

o carné e xa actuaba coma se o tivese. De camiño a Ourense unha das rodas do coche pinchou. 

Como todo bo condutor, o meu irmán Marcos levaba no maleteiro unha roda de reposto, un gato e 

como non, unha maleta con ferramentas para sacar a outra roda. Marcos estaba a preparar un curso 

de automoción e por tanto sabía o que tiña que facer. Ó finalizar a tarefa eu fixeime en que no chan 

quedaba un parafuso sen poñer, pero non lle dei importancia. Volvemos retomar a viaxe e a roda do 

coche cambaleábase un pouco e soltouse a chapa. Marcos fixo un xiro repentino á esquerda e 

chocou cun poste de luz. Con tan mala sorte que, o poste veu abaixo e caeu en todo o lateral dereito 

do coche, deixando á miña irmá esmagada no interior. 

"Marcos e mais eu só tiñamos unhas poucas contusións pero unha dor inmensa por dentro ao

ver morrer a nosa irmá pequena" Iso foi o que nun principio Marta dixo aos xuíces ante o tribunal 

cando investigaron o caso que de novo ocupaba a súa mente. Aqueles segundos interminables nos 

bombeiros tentaban sacar o pequeno corpo descomposto de Carla e a cara dos seus pais ao recibir a 

noticia eran o tormento da alma de Marta .

Oíu á súa nai que a chamaba para comer. Levantouse e entrou na cociña.
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