
NA PRAZA 

 

E chegou o outono. O outono cos seus ventos do norde e as súas castañas asadas.  

Castañas que sempre vendera Loli na praza  dende que eu era cativo e fraco como un  

pau. A pesar de todo isto a min non me gustaba o outono xa que os meus cabelos  

tornábanse vermellos e amarelos e aínda que a xente debecía por ver as follas caer, a  

min non me facía a mesma gracia quedar calvo durante os meses máis fríos do ano. Pero  

era así,e así debía ser 

Tamén foi no outono  cando os vin por vez primeira. Eran cativos e viñan ao comezo  

das clases. Que terían? Oito anos? Dez? Non sei, pero eran ven curiosos os dous, ela  

moito máis refinada e mona ca el, sempre cos seus vestidos e as súas trenzas,e  el, cos  

pantalóns rachados polo xeonllo e  o seu cabelo loiro sempre sen peitear . Moitos risos  

me produciron estes dous nos seus anos de infancia, coma o día que se coñeceron de  

verdade, alí na praza que non era máis que pedra,  follas e árbores. 

 O día anterior chovera e os rapaces estaban enfrontados nunha épica batalla de bolas de 

 barro cando de súpeto o paspán loiro loouse de que podía darlle aos seus inimigos cos 

 ollos pechados.  

Non o conseguiu. 

 A esfera pegoñenta e marrón foi dar ao mellor vestido, branco coma a  neve, da  

rapaziña con trenzas que saltaba a comba cerca de alí. Nese intre a cara da nena 

 pasou da cor normal a un ton avermellado e, chorando bágoas de rabia, foi berrarlle ao  

neno, que non lle deu importancia a unha pequena mancha no vestido, xa que el e máis  

os seus compañeiros estaban rebozados en barro. Dende aquela mañá de outono non se  

podían nin ver.  

Como só existía un colexio no pobo tiveron que coincidir e para delicia  

miña, o patio do recreo era a praza que é ainda o meu fogar. Todos os días ocurría unha  

diferente: o neno perdía a súa canica preferida, a nena acababa nun charco,  a el  



tirábanlle un dicionario, a ela metíanlle un becho no pelo…. Así pasaba o tempo, ata  

que chegou unha nova mestra, unha mestra xoven e alegre que sempre andaba a cantar.  

Un día, as nenas ían tirarlle aos nenos cubos de auga por riba, xa que eles espantaran o  

seu gato quemándolle os pelos do rabo. E alá foron, capitaneadas pola nena das trenzas  

a por eles. A maioría fuxiron como puideron, pero ao neno loiro, collérono  

desprevenido e quedou pingando. Mentres elas rian a esgalla a el crispóuselle a mirada,  

comezou a berrar descontrolado cara a capitá da operación, e  comezaron a pelexarse no  

medio e medio da praza. Escandalizada, saíu a mestra ao patio, fixo que se desen a man,  

e que se perdoasen.  

Debeu funcionar, porque, ainda que nese intre tiñan os dous a mesma cara de enfado e  

odio, nos días seguintes respirouse un novo aire de paz e tranquilidade, xa non había  

bandos enfrontados, todos xogaban xuntos ás canicas ou á pita cega, tanto daba.  

Pasaba o curso, e canto máis pasaba mellor se levaban. Eu sentía nos meus brazos que  

se achegaba o bo tempo, pois xa tiña ata flores, ainda que fora ben cedo.  

Chegou o último día do curso e os nenos saían sorrintes, correteando dun sitio cara a  

outro, desexosos por esgotar todos os seus folgos bañándose no río ou facendo  

grandes partidos de fútbol na praza. Eses partidos eran unha gozada. 

 Porén, había unha rapaza con trenzas que estaba triste. Eu non comprendía o por que da  

súa tristeza pero debía ser moi malo xa que o seu  mellor amigo do curso, o neno loiro,  

foi consoala. Á mañá seguinte dese día vinos, cando aínda nin espertaran os paxaros que  

vivían comigo. El cos seus pantalóns rachados de sempre e ela moi elegante cunha  

maleta na man.  

Despedíronse. A rapaza subiu nun coche negro dos que nesa época poucos había. El  

choraba. 

 O verán trascorreu coma sempre, chegou setembro e outra vez as clases. Volveu o  

verán, volveu setembro, volveu o verán e así tantas veces que xa nin me acorda.  

DA nena nunca souben máis nada. 



Do neno si. Terminou de estudar, ainda que se veía que non lle interesaba demasiado,  

marchou do pobo, pero antes de que o carballo veciño meu caera por mor do vento un  

inverno, volveu. Converteuse no mestre daquel colexio onde eles estudaran de cativos, e  

víao cada recreo cando os nenos saían xogar á praza. 

 Agora mesmo esta alí no seu banco a ler.  

Preguntarédesvos por que os conto toda esta historia. É ben sinxelo: chegou unha  

muller, cunha trenza a espalda que se ve por riba do seu longo abrigo azul  

oscuro e paseou pola praza cunha especial morriña na ollada. Non sei se será a rapaza  

da miña memoria, pero agora que está a comprar castañas no posto de Loli. 

Espero que o meu querido mestre loiro levante os ollos do seu libro e a vexa. 

 

Mª Guadalupe Castro González. 
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