Diego Giráldez

HOTEL PARA
COLECCIONISTAS
DISCRETOS

A Xulia.

Non é broma, o hotel estaba ateigado de pervertidos.
Eu era, probablemente, o único bastardo normal
en todo aquel lugar. E iso non quere dicir moito.
Holden Caulfield,
protagonista de O vixía no centeo, de J. D. Salinger

PRIMEIRA PARTE

I
PASEAR PARA AFROUXAR AS PERNAS
Lara Escariz

N

on soporto a mañá con ese olor a carne frouxa.
Gústame saír polo portal e evitar a colonia barata
desas horas. Porque cheiran a colonia de droguería lanzada por unha deportista famosa. Eu sempre me distinguín por ter olfacto de papel de fumar. A miña tía Petra
acostumaba a comentalo nas reunións familiares. Esta
mocosa ten o olfacto lixeiro coma a radiografía dun asubío. A tía Petra padecía de obesidade. Pero era temeraria:
usaba blusas cinguidas. Eu odiaba a tía Petra. Pero tiña
razón. Acostumo a taponar o nariz cando me adianta un
runner por medo a que o aire que deixa atrás cheire a
suor. Desconfío de todos os runners. En fin, da maioría.
Estou convencida de que os que se erguen para correr
antes de ir ao traballo levan a suor posta da casa. Mercada en bidóns nunha gran superficie, seguramente. Os
runners sempre pasan de longo cronometrando os seus
estertores. Madrugan para seguir fuxindo e levan o xesto
da morte na faciana.
Desaparecín xusto antes de entrar no hotel para pasear e afrouxar as pernas. Estes días estou esgotada. Toda
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a fatiga está nas pernas. O da vaguidade na circulación
sanguínea é un problema que herdei dela. A dilatación
das veas e as cambras continuas. Pobre mamá.
Ela esforzábase para ser unha nai común. Botábame auga osixenada nas feridas e sopraba decontado para
frear a sensación de dor. Nun nocello mancado na pista do parque. Naquel pavimento para superficies deportivas, tan barato. Pero case nunca estaba. Mentres a empresa familiar comezaba a medrar en exportación, ela
tornábase transparente. Millonaria, pero diáfana. Sempre pensei que era un negocio absurdo. Unha fábrica de
mantas. Inaugurábase en 1918, en pleno mes de agosto
e cunha calor tan insoportable coma a de hoxe. Instalada a carón da ribeira do río para aproveitar a forza hidráulica. A partir de aquí, todas as xeracións da familia
aprendemos a distinguir a composición das mantas a
través do tacto. Era case máis importante saber diferencialas que asegurar a descendencia. Foi a sagacidade da
miña nai a que conseguiu abrir o negocio ao mercado
exterior. International Gourmet Blankets. A empresa
segue funcionando despois da súa morte. Diríxea un
estranxeiro. Eu non quixen entrar no negocio. Ela tampouco quería verme alí.
Pasei a miña mocidade voando entre unha familia
excéntrica e uns estudos de nena rica. En Boston. Estudar, probar o fluxo de dez acentos distintos naquel cuarto
de Commonwealth Avenue e incluso caer na estupidez.
Nada grave. Foi algo pasaxeiro. Basicamente porque non
tiña intención de me namorar nun lugar tan impronunciable coma Massachusetts. Fora algo fortuíto e sexual.
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Chamábase Robert e punto. Lembro que rompemos un
día de auga, no interior do invernadoiro.
—Non es para min unha cuestión de fe, Robert. Enténdeo dunha vez —dixéralle.
El sabía que comigo a separación era innegociable.
—Sitúaste baixo a luz do foco incluso durante as
rupturas —e logo decidía compararme cunha estrela do
pop.
Esa noite, entrecruzamos tantos fíos de saliva para
asinar a despedida que irritamos as bocas. De madrugada, o dono do invernadoiro apareceu armado e atopounos, unha vez máis, durmidos. Estabamos espidos e
anoados entre as sandías frescas.
Os últimos anos de vida de mamá paseinos no aeroporto. Teño moitos aeroportos. A súa enfermidade dexenerativa obrigábame a facturar maletas máis veces das que
eu querería. A equipaxe de “por se acaso”. Nas viaxes de
volta á capital, a angustia esmagábame o pescozo; falaba
con ela por Skype dende o ordenador do despacho, pero
a resolución das videoconferencias dilúe esa cor fatal que
anuncia que estás a quedar sen tempo. Nin as olleiras
moradas eran as que eran, nin a definición dos pómulos
era tan evidente. Había millóns de píxeles estorbando.
Por iso sempre pisaba o aeroporto con medo; sobre todo
nese intre en que, logo de recoller a equipaxe da fita mecánica, a porta de “chegadas” ábrese de golpe. Aí é onde,
se todo vai ben e es unha persoa aceptable, sempre hai
quen te reciba cun bico impaciente. E ela nunca faltou;
a meirande empresaria da patria, Amalia Valverde. Ta15
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mén mamá. Nunca perdeu esa escena, nin sequera cando xa tiña a silueta desintegrada e o alento cargado de
medicamento.
—Pero que guapa estás —dixera a última vez mentres eu deixaba a maleta no chan.
—E ti tamén.
—Imposible —ela sabía esta reacción de memoria e
eu esquivábaa. Era horrible vela responder con naturalidade con esa cara tan deteriorada.
—Que tal todos?
—Finxen estar contentos e cren que non me decato.
Non deixo de querelos, incluso ao teu pai. Fíxate que o
boto de menos a pesar daquel divorcio tan cruel —miraba ao teito—. Lara, trata de atar os homes en curto
porque senón eles viven, nena, viven!
—Convidas a cear, verdade? —aquí collina da man
para comezar a andar e buscar a saída, canto antes. O pelo cheiráballe a Sinemet Plus, o tratamento que sempre
deixaba dentro do lapiseiro do seu despacho.
—E a unha conversa na terraza do ático; xa está todo
pensado —confirmaba ela mentres arrastraba os pés.
Morreu catro meses despois de que eu entrase a traballar no hotel Continente como relacións públicas. No tanatorio o ambiente estaba envolto en papel celofán. A presión doía tanto... O que acontecía naquela sala tampouco axudaba a soportar a sensación de asfixia: eu decidira non usar o féretro ata o momento da incineración. Ela
era unha claustrofóbica que tiña en propiedade unha vivenda sen xardín traseiro, merecía ese respecto. Por iso,
cando a xente entraba na sala número 2 do tanatorio, tras
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do cristal atopaba un ataúde baleiro, franqueado de coroas
e ramos típicos de despedida. Eu mesma sentara a mamá
no sofá da sala, coas pernas cruzadas e as mans dispostas
unha enriba da outra sobre o xeonllo que quedaba libre.
Amalia Valverde recibía os amigos morta e con lentes de
sol, coma unha maleducada interesante.
Houbo desmaios e carreiras cara á saída, berros e algún aplauso, bicos de adeus e grima sincera, pero Amalia, grazas a min e a un maquillador dos caros, despediuse como adoitaba facer nas sobremesas: escoitando sen
intervir. Cando o tanatorio pechou, igual que pasa nos
bares dos amigos, quedaron dentro os máis íntimos para
cantarlle entre saloucos e sorrisos o “Cumpleaños feliz”.
Á saída, alguén ao que eu non coñecía, animou a un
grupo de homes a formar unha fileira; colleu unha das
coroas e, igual ca unha acabada de casar, lanzouna cara
atrás mentres dicía: “A ver quen é o seguinte”. Eu busquei a mirada de Catarina, a mellor amiga da miña nai
que, resignada, tratou de calmarme. “Son eles, o grupo
de coleccionistas, os amigos de Amalia”, díxome ao oído
minutos antes da incineración. Só os coñecía polo que
me contara mamá un dos últimos mediodías que pasamos xuntas nos bares da zona antiga. De feito, ela marcara ese día na axenda para falarme de todos eles durante
horas. Sobre todo de Andrés Caibo. “Estes son”, dixen
en baixo xusto antes de deixar apoiado un bico sobre a
pel fría da miña nai.
Xa deu as dez o reloxo da praza da Atmosfera Alta.
Escóitase bastante ben dende o despacho. Será mellor
afrontar o venres traballando. Traballar cansa e deprime.
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E máis en circunstancias así. Cando aquel día, a miña
nai me pediu que reunise no hotel o seu grupo de coleccionistas, xa me advertira da amargura que viría.
—Pídelle a Cata o contacto de Andrés Caibo. En
canto eu morra fala con el. Xa estará avisado —cando
daba unha orde, utilizaba o mesmo ton digno que usaba
con papá cando se afeitaba mal—. Fala coa dirección
dese hotel en que traballas e proponlle un encontro con
todos eles. “Unha xuntanza dos meirandes coleccionistas de antollos da patria”. Véndello así. Unha especie de
convención. Non se negarán. En canto lean os apelidos
de toda esa xente dirán que si. Ti fala con Caibo.
Acatei o mandato porque mo pedira con insistencia
e, ademais, tiña a faciana seca. Logo do que me contara
sobre todos eles, sabía que poñía en perigo o meu posto de traballo. Era arriscado. Non levaba moito tempo
traballando no Continente. Pero pediumo sabendo que
podía deixar de respirar en calquera momento, e ninguén lle di que non a unha nai tan querida e moribunda.
Agora, toda esa xente está aquí dentro. Onte, durante a
cea de benvida, escacharon o salón de actos. Dende que
traballo aquí é a primeira vez que refrego as mans por
mor da suor nerviosa.
Só pasaron unhas horas dende que os coleccionistas
de caprichos están nos seus cuartos e xa me gustaría ser
absorbida polo sumidoiro que está fronte á porta de entrada do hotel. A tapa ten pinta de medallón inca. Sería
doado confundila cun deses obxectos precolombianos se
non fose porque a empresa decidiu sacar peito sobre ela
con letras en relevo: “Fundicións Sánchez Garrido”.
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