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Alejandra Juno Rodríguez Villar, periodista, dramaturga, guionista, actriz e directora teatral. Actualmente
é profesora de Historia do Teatro na Universidade de A Coruña.

As casualidades non existen. Ás veces, durante un segundo, os feitos das nosas vidas aparecen ante os nosos
ollos como un plano perfectamente deseñado que inmediatamente se esvaece para volver a ter a aparencia
de feitos illados. Por eso sei que ten chegado o momento de contar esta historia. Porque é o momento e é o
lugar. Porque as casualidades non existen.

Non foi coincidencia que aquel día, preparando os exames de Selectividade, enganada pola tardía luz dos
comezos do verán, quedara soa na Biblioteca do Instituto. Só cando o zumbido dos neóns foi o único son
audible, decateime de que se fixera demasiado tarde. Recollín os libros correndo, e correndo fun cara a saída
de atrás. Parecía todo deserto e a porta estaba pechada. Rapidamente fun cara a saída principal, máis estaba
igual de pechada, e tampouco ficaba ninguén nas oficinas. Quedara soa e pechada no Instituto. A única
solución semellaba saltar dende as fiestras de unha das clases de planta baixa, actividade bastante usual
daquela entre algúns alumnos. Pero inexplicablemente era imposible abrir aquelas ventás. O mesmo as da
Biblioteca. Alí estaba outra vez, rodeada de libros, e nun ano no que aínda non existían os teléfonos móbiles.
Non quedaba máis remedio que a resignación, e para ocupar o que semellaba ía ser unha longa noite, escoller
algunha lectura que non me recordara a temida Selectividade. Ollando polas estanterías,  de súpeto vin un
libro con aspecto de ser vellísimo, tanto que ó collelo, una néboa de polvo acaparou o ambiente. Tiña unha
dedicatoria: “A quen non teña medo a crer”...

Sei que o que vou contar soará incrible, pero así o lin, e así o vou relatar: O libro comezaba dicindo que non
era casualidade que moitas das posibles orixes do nome de Ourense teñan que ver coa auga. E é que segundo
aquel libro, sen autor recoñecible, hai moito, moitísimo tempo, viviron  no que hoxe é a cidade de Ourense
os primeiros poboadores do Mundo. Non se parecían a ninguén, senón que o seu aspecto lembraba a todo o
que se pode atopar no planeta. Uns tiñan ollos de gato, outros pelo de olas, y e outros voces de amapola.
Vivían entre tres grandes correntes de auga que eran a súa orixe e a súa forza, e cada unha delas estaba rexida
por tres Ninfas. As tres correntes de auga formaban un triángulo máxico, no centro do que se erguía unha
inmensa torre. Esta edificación garantía a harmonía daquel pobo, pois todas as súas apetencias chocaban
contra aquela torre, que a xeito de amortiguador non permitía que ningún desexo fora tan intenso como para
chegar a ferir a ninguén. A primeira corrente era un río embravecido que simbolizaba o devir da existencia
e a valentía que compre para afrontar os momentos bos e malos da vida. A segunda corrente era unha fonte
da que as augas manaban a elevada temperatura e que simbolizaba a pureza de corazón e espírito necesaria
para vivir en paz. A terceira corrente brotaba dun manancial que nacía os pes dunha árbore formando alí
unha lagoa, e beber das súas augas proporcionaba a sabedoría que soamente posúen aqueles que entenden
que a vida sempre debe empregarse no ben dos demais e non no contrario. Estes primeiros habitantes viviron
felices durante moito tempo nadando no río, bañándose na fonte e bebendo do manancial. Sen embargo, un
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aciago día, un raio destruíu a torre. Sen límite, os desexos dexeneraron entón en avaricia, covardía e egoís-
mo, e o caos e a desunión fixeron aparición no triángulo máxico. Aqueles seres se dividiron en castas,
sometéronse os uns os outros e destruíron todo aquelo que encontraban o seu paso. A medida que esto
pasaba as Ninfas fuxiron e as tres correntes de auga foron secando ata que o final non quedou nin unha gota.
Chegou entón a primeira diáspora... E perante moitos anos, no que hoxe é a nosa cidade non houbo nada nin
ninguén, pero no ar quedou a historia das tres correntes de auga e a lenda de que ata que as tres volvan
manar o caos seguiría reinando na Terra.

O libro referíase entón a Décimo Junio Bruto. Tiña ouvido falar del. Era o conquistador romano que atrevérase
a cruzar o río Lethes que hoxe chamamos río Limia. Ó chegar ó punto do río que noutro tempo fora un dos
tres vértices do triángulo máxico, os seus soldados non quixeron seguir pois tiñan medo de que avanzando
polo seco cauce, este se volvera a encher de auga, anegando todo o que encontrara ó seu paso. Pero Décimo
Junio, que xa era todo un especialista en ríos, pensou que se non tiña perdido a memoria ó cruzar o Lethes,
tampouco ía perder a vida por cruzar ó que xa só era a lembranza dun río. Valentemente puxo o seu cabalo
o trote, e cando tivo chegado o que  fora a outra beira, de novo animou ós seus soldados a cruzar, o que xa se
estaba convertendo nun costume. Unha vez pasaran todos, sucedeu algo marabilloso, e é que o río volveu a
fluír, pero moito máis tranquilo que en tempos pasados. A valentía de Décimo Junio espertara as Ninfas do
Río, que compracidas porque a determinación regresara a terra, trouxeron de novo a primeira das tres correntes
de auga. Alí por onde o conquistador pasou, os romanos construíron unha ponte que aínda hoxe se mantén
en pé. Un momento, ¿Unha ponte romana? ¿É posible que onde está a nosa ponte vella fora a ubicación de
un dos tres vértices do triángulo máxico? Seguín a ler con atención. Moito tempo despois, xa establecidos
por aquí os romanos, naceu en Ourense unha muller que tiña o corazón máis puro que existira na terra dende
a destrucción da primixenia torre. Tal era, que as Ninfas da segunda corrente de auga aparecéronse nos seus
soños. Faláronlle dunha fonte na que a auga saía moi quente e só os puros de corazón podían lavar as mans
nela. Susurráronlle que ela era a elixida para revivir esa fonte, e a muller, que se chamaba Calpurnia, ó
acordar fixo un voto ás Tres Ninfas, que agradecidas, espertaron a auga da fonte. ¡Calpurnia Abana! A
segunda corrente de auga eran As Burgas. ¡Xa so quedaba por descubrir onde estaba a terceira, e o triángulo
máxico volvería a existir! O libro falaba de que só un rapaz o unha rapaza, aínda non dobregado polo mundo
de intereses dos adultos podería resucitar o manancial da sabedoría que nacía ós pes dunha árbore. Dende
entón, as Ninfas da terceira corrente, esperan que chegue esa persoa capaz de devolver a harmonía a Terra...

Collín un mapa da cidade e debuxei un triángulo. Un vértice na Ponte Romana, outro vértice nas Burgas e
...¡O terceiro vértice coincidía xustamente onde se atopa o Instituto de As Lagoas! As casualidades non
existían. O manancial da sabedoría que formaba unha lagoa, espera a unha rapaza o un rapaz que o esperte
e está xusto debaixo dun Instituto de Ensinanza. Non tiven tempo de averiguar cal era a árbore que escondía
o terceiro vértice. A noite pasara e a xente comezaba a entrar en clase un día máis. Non quería que ninguén
me vira alí, e sen rematar de lelo, deixei o libro no seu sitio e saín da biblioteca como si nada pasara. Aquela
mañá atendín en clase menos que nunca. No recreo fun buscar o libro, pero tiña desaparecido. Busqueino
perante moitos días, pero nunca máis o vin. Non sei se alguén o colleu ou que pasou con el. So sei que as
casualidades non existen. Que si o Instituto de As Lagoas está onde está é por algo; porque as tres Ninfas do
Manancial da Sabedoría esperan que alguén esperte a terceira corrente de auga para que o mundo volva a ser
un lugar ser inxustizas nin sufrimentos. E aínda que non fun eu a elixida, barrunto que esa persoa será unha
alumna ou un alumno do meu antigo Instituto. Pode que algún de vós volva a atopar o libro, e se localizades
a árbore e sodes merecedores delo, o triángulo máxico se volverá a establecer. As casualidades non existen...
E se non me credes, buscade a torre.


