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12 ... Df6; 13. 0-0 .... 

¡Ai, estes laicos! ¡Cando aprenderán da 
prudencia da curia! ¿Onde vai a dama 
soa? 

9. fxg7 - Tg8; 1 O. cxd4 - Cxd4; 11. Cxd4 
- Bxd4; 12. Dh5? 

Vicenzo non pode menos que proclamar 
para si mesmo con certa vaidade: "Teño 
tres pezas desenvolvidas por unha do 
branco, estou mellar". 

6 ... d5; 7. exf6- dxc4; 8. Dxe2+- Be6 

Un calafrío percorre agora as células da 
alma do presbítero, recorda como lle 
remordía aquel pecado (¡Que si, home, 
que si, que os cregos tamén poden ter 
dor dos pecados e tamén proposito da 
enmenda! ), como sentira aquel delirio 
que confesara ó clérigo anónimo, como 
en plena consagración toda unha marea 
de variantes pasaba pola súa mente, 
canto o mortificaba aquela obsesión. 
Hoxe pode verse a si mesmo cun certo 
paternalismo benevolente, pero quéimalle 
o delicto de non ter sido máis valente, de 
non proclamar ós catro ventas que hai 
consagracións escaqueadas, que acaso 
Deus estea presente en todo atisbo de 
infinito, que é sacramento todo o que 
acolle misterio. 

1.e4- es; 2.Cf3 - Cc6; 3. Bc4 - Bc5; 4. c3 
- Cf6; 5. d4 - exd4; 6. e5 

emoción que cría esquecida. Laura e Beatriz era máis perfecta. Coido 
que coa vellez perderon as ansias da 
mocidade e séntense máis pagados en 
escoitar as sutilezas dos ritmos dos seus 
versos do que en evocar aqueles corpos 
xeitosos ¡Ai, se soubesen que no interno 
(Si, no interno, Beatriz e Laura están no 
interno. Non me discutas, seino eu e 
chega. Agora non lernbro se están 
condenadas por provocar luxuria ou por 
romper corazóns) elas están a velos cun 
aire displicente! 
Mira para aqueles dous, ós que acabo de 
servir dixo Aldonza Lorenzo a La 
Graja/es, mentras ollaba dun lado 6 outro 
por se andaba o Dono de Todo. ¡Vaia par 
de pailáns! Son peores ca aquel 
pretendente tan raro que tiven, ¿como se 
chamaba?, si, Alonso Quijano. Facíase 
chamar Don Quixote. ¡Que tolo! Por algo 
lle chamaban o Bo. 
Os bares do purgatorio tamén teñen 
reservados, porque tamén hai 'forzas 
vivas" (Non, poderes fácticos non, que 
manía estes marxistas). O raro é que non 
sempre manteñen o seu nivel xerárquico. 
O cura desta aldea foi o primeiro en 
chegar 6 cuarto. Chámase Vicenzo Pecci, 
quen nestoutro mundo tora coñecido 
como León XIII. Ten certa morriña das 
emocións romanas, non pala pompa, 
senón polos praceres privados. Como 
está só, dá renda solta á súa saudade, 
saca o taboleiro do caixón escondido e 
comeza a rememorar aquela tarde de 
1875 en que levaba as negras (¿Como se 
chamaba o seu adversario? Non me 
lembro ¡Que chistoso codo Alzheimer!), 
comeza a desenvolver as pezas cunha 

E SPERABA oír A frauta máxica ou 
What a wonderful world ou Garota 
de lpanema ou O A/alá das Mariñas, 

o rnáis próximo á música celestial pero só 
puiden escoitar ritmos de cha-cha-cha, 
porque aínda que vos pareza mentira o 
purgatorio échevos un sitio moi raro, é 
corno unha desas esperas de aeroporto 
que alá nos tempos de Arias Salgado e 
os seus sucesores se gozaban con tanta 
fruición na Hispania. 
Poida que non me creades pero o mellar 
do purgatorio son as tabernas. A taberna 
do irlandés, por exernplo (Non, non é 
unha película de John Ford, con John 
Wayne, nin sequera anda por alí Leopold 
Bloom), é unha taberna cosmopolita, con 
seres de toda índole, seres da razón e 
seres do azar. ¡Ah, a taberna do irlandés! 
i É doado atoparse con mortos dos 
tempos pasados, con mortos do tempo 
futuro, con eternos da imaxinación 
creadora ... ! 
O outro día na mesa do fondo estaban 
Doroteo Arango e Pancho Villa a talar de 
fútbol con Emiliano Zapata. Hai tempo 
que deixaron de queixarse desas 
versións que malfeitores como Carlos 
Fuentes ou Juan Rulto fixeron da 
revolución mexicana. Agora discuten se 
os 8,90 de Bob Beamon ou o gol de Pelé 
son os momentos máis luminosos da 
historia azteca. ¡Ah, o gol de Pelé!, unha 
sorte de delirio erótico que nunca chegou 
a ser caricia. 
Non creades, non é unha taberna 
singular, aquí tamén se tala de mulleres. 
Na mesa da fiestra Dante e Petrarca 
debaten sobre cal das sinuosidades de 
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Domingo, que así se chama o noso 
alcalde, coite as pezas tamén cunha certa 
tristura, lembra o efímero da gloria, como 
o seu paso polo consistorio da patria de 
María Pita. ¡Cantos soños incumpridos! 
¡Cantos proxectos inconclusos! O que 
puido ser unha cidade de cultura 
convertida no estandarte dos que 
asolagan a tala propia. Pensa que xa 
ninguén lembra que no ano 68, cando a 
Primavera de Praga e as revoltas 
parisinas, houbo unha tarde en que 
Bellón e máis el crearon beleza. .... 

Non estiveches fino. 
Veña dixo Bonaparte, farto xa de 
aguantar as ironías do alcalde, ¿cando 
estiveches ti brillante? 

8 ..• Bxe2; 9. Dxe2 • Cf4; 10. De1 - Cd4; 
11. Bb3 • Cxh3!; 12. Rh2 - Dh4; 13. g3- 
Cf3+; 14. Rg2 - Cxe1+; 15. Txe1 - Dg4; 
16. d3 - Bxf2; 17. Th1 - Dxg3+; 18. Rf1 - 
Bd4; 19. Re2 • Dg2+; 20. Rd1 - Dxh1+; 
21. Rd2 • Dg2+; 23. Re1- Cg1; 24. Cc3- 
Bxc3+ ; 25. bc3 - De2++ 

Así preparaches Waterloo, ¿ou? 

2 ... Cc6; 3.Bc4 - Cf6; 4. Ce2 - Bc5; 5. a3? 
- d6; 6. 0-0 - Bg4; 7. Dd3 - Ch5; 8.h3 
(Diagrama 3) 

Logo queres ter éxito coas damas e 
sácalas de paseo antes de tempo. 

1.e4 - e5; 2. Df3 

Napoleón 1, o autómata 

Veña, home, que é tempo de entroido. 
Vai. 

1bcdcfsh 

Coma en Waterloo. 
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Foi a vez que consegufn gañala pero 
sempre me quedará a súa ausencia coma 
unha dor máis fonda cós desplantes de 
Xosefina. 
¿E por que non contas o do autómata? 
¡Bah! ¡Bah! Xa estactes, non chega coas 
parvadas do polaco e estades vós 
amolando. 

9 .•.. Ch6; 9. Cf6+ - Re7; 10. Cd5+ - Rd6; 
11. Ce4+ - Rxd5; 12. Bc4+ - Rxc4; 13. 
Db3+ • Rd4; 14. Dd3++ 

Estes emperadores con ameazas de 
pastores dixo entre dentes o antigo Papa. 

4 .. .fxe4; 5. Cxe4 • Cc6; 6. Cfg5 - d5?; 7. 
Dh5 - g6; 8. Df3 

¡Que apoucado, señor Bonaparte! dixo o 
presidente do cabildo á luz do 
movemento. 

4. h3 (Diagrama 2) 

Xa vedes que eu andaba ó trote e eta 
abríase a min. 

1.Cc3 - es; 2. Cf3 - d6; 3. e4 - f5 

en min. Na vida de cada home, e supoño 
que de cada muller, hai sempre unha 
presencia, poida que fugaz, alguén que a 
penas paseou un día contigo pola fraga, 
con quen viches unha película, alguén 
capaz de promover unha tenrura 
sorprendente. 
Púxosenos poeta dixo o crego lembrando 
algúns modais aprendidos nos corredores 
do Vaticano. 
Vouvos ensinar o meu paseo por unha 
zona frondosa con Madame de Remusat. 
Eu levaba a iniciativa. 
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Non creas, é posible que Xosefina non 
tora a muller que rnaior pegada deixara 

Moi ben aplaudiu o primeiro edil, non 
sempre son tan cribles os seus rezos. ¿E 
o noso sarxento? ¿Con que nos vai 
deleitar hoxe? ¿ Vainos representar unha 
vez rnáis Los cuernos de don Friolera 
pota honra do corpo? engadiu irónico. 
Napoleón Bonaparte, pois non era outro o 
membro da Benemérita (Pois non era un 
xendarme, non. ¡Que manía tes coas 
nacionalidades, como se no purgatorio 
houbese fronteiras!), tamén tivo un xesto 
amargo, como se non quixera entrar ó 
trapo da provocación perpetua do 
representante do concello. 

16. Rg2 - Dg6+; 17. Rh1 - Bd5+; 18. f3 • 
Bxf3; 19. Txf3 - Dg1++ 

Brillante, señor cura manifestou o rexidor 
local. 

15 ... Txg2!! 

Nestas estaba o párroco cando entraron 
o sarxento da Garda Civil e o alcalde. 
¿ Preparando o sermón? reparou o 
presidente do pleno municipal. 
Rememorando vellos tempos. 
¿ Quen xoga ? dixo o sarxento tentando 
resolver a posición. 
As negras. 

14. Db5+ - c6; 15. Dxb7 (Diagrama 1) 

Todas as pezas negras sobre o enroque 
branco. 

13 ..• Txg7 

¡Tarde piaches! 

a b < d e f 8 b 

Preparando o sermón 
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