
A PALABRA VIVA DA GALIZA
Eis de novo a nosa literatura reclamando o lugar que de seu lle pertence no conxunto das

nosas expresións culturais, exibindo con dignidade a sua calidade, a sua variedade, o seu

impulso criador en frentes complementares. Con vocación de normalidade, quer dicer, de

utilizar o galego para calquer asunto —político, narrativo, dramático, ensaístico—, sen sub-

metimentos ou redución a nengunha cápsula ben "integrada" dentro dunha "cultura españo-

la" que segue a negar-nos ou a subordinar-nos. Porque o certo é que a nosa literatura non

ten o "status" que Ile corresponde nunha sociedade galega integrada, ainda por conseguir.
O certo tamén é que aqueles versos de Curros, de 1904: "O valor, o carácter, as ideas /Falas,

costumes... son "lendas douradas". /¿De qué coor serán, ¡ai!, as alleas/ que nos fan ler a
couces e pancadas?", teñen actualidade e aplicación hoxe e é preciso seguir combatendo

para que a sociedade a que os escritores pertencen os recoñeza como seus.

Non nos enganemos: encanto a língua non deixe de ter un uso inferior e dominado,

encanto non restaure plenamente todas as suas funcións, tamén a literatura andará coxa ou
doente. Máis o mal está fóra dela própria (posibilidades de difusión, financiación editorial,

atrancos represivos —económicos, pseudolingüísticos...—, presenza secundária no ensi-

no...), porque como produto artístico non ten cousa que envexar a calquer outra literatura
das que nos rodean. Fala na língua de seu —se empregar unha língua de emprestado ficaria

automaticamente desnaturalizada— e o seu é un combate contra o siléncio; en tal proceso
ten acadado logros mesmo xeniais que aceleraron notoriamente a nosa reconstrucción nacio-

nal, e sabe que a universalidade verdadeira só se consegue cando o artífice literário coñece

ben o seu próprio entorno e é capaz de dá-lo a coñecer portas afora.

O público leitor galego debe saber que este é o primeiro espello en que debe ollar-se, se

aspira a unha identidade non falsificada. Nel coñecerá-se el próprio e máis o que ten arredor
de si. Con esta intención e a seguridiade de que no futuro isto serán palabras sobrantes, por-

que o obxectivo será xa realidade, a ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LÍNGUA
GALEGA (A.E.L.G.) oferece este mostrário plural e representativo dos nosos escritores
de hoxe.

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LÍNGUA GALEGA

POEMA
Um segue sereno, teimoso e confiado
agardando o sinal, a luz que ponha
a caminhar de vez a gente nossa
e faga desta tribo tenebrosa
um povo inteiro verdadeiro.
Pero um nom sentiu, nem sente
pressas, urgências, agonias:
sabe que a existência dum home
é sempre curta
e que a vida dum povo vai ao longe.

MANUEL MARIA (Outeiro de Rei, 1929).
Mora en Monforte.
Procurador. Editor. Político. E sobre todo
poeta, contemporáneo, citemos, a título de
exemplo: Muiñeiro de brétemas, Terra Chá,
Mar maior, Os soñor na gaiola (para nenos),
Remol, Versos do lume e o vagalume, A luz
ressuscitada...



1.

Azul
corpo a corpo
da vida
sen vida azulmente
amada
Mar sen unha nube
Azuis
a tarde exala
azuis
as aguas si azul
o ceo

2.

Area
sin cesar renace
area
se acumula multiple
ven
de tantos corpos
Area
palavra infinita
Mineral
sangue do grande rio
só ti sabes
de onde ves porqué
como.

CESAREO SANCHEZ IGLESIAS
(Dadín, O Irixo, 1951). Mora na Coruña
Arquitecto técnico, animador cultural e
de meios de comunicación.
Poesia: Silencios e conversas de
inverno, Antonte das salamántigas, O
cántigo da fonte. A saír: Mar do fin
da terra.

DOUS NORMANDOS

No fresco vran nórdico de 1971, consul-
tando o ficheiro da Biblioteca Nacional de
Copenhague, á percura do Altnordisches
Leben de Karl Weinhold (1856), batín cun
título hastra aquela por min ignorado e que
dada a miña curiosidade e interés pola
antiga cultura escandinava, o anotei para
pedilo deseguida no servicio de préstamos e
lectura. O autor era Thomas B. Wright e o
libro titulábase Viking culture, publicado en
Londres en 1905. Antes de decidir se iba lelo
ou non, como para tentalo, abrín aquí e alá,
un pouco ao que saíra. O capítulo segundo
estaba enteiro dedicado á descripción das
mais importantes batallas protagonizadas
polos bravos guerreiros do norte. Os feitos
de armas dos vikingos por terras de Islandia,
Irlanda, Escocia, Inglaterra, Groenlandia,
Normandía, Portugal, Galicia e outros paí-
ses, aparecían alí cumpridamente reseñados,
con profusión e alarde de detalles, non sei se
debidos a un paciente labor calado de es-
culca nos arquivos ou á fantasía unha miga
aloucada e irresponsable do autor, que
nunha prosa desmañadamente arcaica se
empeñaba na arriscada tarefa de imitar a
frescura inimitable da lingua épica das sagas.
Irritado cun procedemento literario tan
torpe iba pechar o libro, cando por entre a
fraguiza espesa de tantos nomes de grafía
espiñenta apareceume limpo diante dos ollos
un nome conocido, Cervo, e seguín lendo.

Na descripción da batalla habida nesta
pequena localidade do norte da provincia de
Lugo a mediados do século X, di Wright que
no momento de atacar, os normandos mor-
dían os escudos e ouveaban, que mais de
trinta se convertiron en lobos e que os que
conservaron a figura humana eran tan gran-
des e fortes que cada un deles facía por tres
dos outros e que as espadas se multiplicaban
soias no aire para tronzar as cabezas cristia-
nas. Un berserker chamado Torbjörn, de
aspecto fero e imponente como un oso,
matou el soio a mais de cen enemigos, bebeu
o sangue dos mortos no corno do hidromel e

acabou cometendo sacrilexio ao entrar na
igrexa parroquial e rebanarlle a cabeza dun
tallo a un frade que alí estaba en oración.

Á beira do duro Torbjörn pelexaba o seu
conveciño Orm, fillo de Grani, que trataba
aos enemigos con ceda consideración. Con-
tentábase con cortar algún brazo, quebraba
as pernas cun certeiro golpe de lanza, atrave-
saba os muslos pola cara de fóra, raspillaba a
pel dos ombreiros Cunha pequena miga de
carne e outras feridas semellantes, todas elas
con moito aparato de sangue, pero ningunha
mortal de verdade. Por eso cando coa axuda
de San Gonzalo os nativos acabaron por tor-
nar aos normandos, decidiron en consello
que a morte destes dous guerreiros apresa-
dos no intre de se afundir o seu lixeiro drak-
kar fuxitivo, fora tamén diferente. De pri-
meiras, a Torbjörn condenárono ao mesmo
castigo do bispo Ataulfo, aquel que fora acu-
sado de sodomía por tres criados e que foi
exposto á acometida dun touro bravo azu-
zado por unha ducia de cans. Vencedor da
proba o vikingo, pasou logo ás mans do ver-
dugo, pero aquel cabalo resultou difícil de
matar. Doblou sete espadas polo medio e
agotou o brazo de tres homes, tan dura tiña
a carne do pescozo. Cando por fin consegui-
ron atinarlle nunha parte débil, morreu,
pero foise deste mundo atronando aos asis-
tentes con terribles gargalladas que espanta-
ban. Orm, en cambio, a quen se Ile fixo gra-
cia da proba do touro, morreu sen dar traba-
llo. Aínda ben o xeado fío do machete non
chegara a rozar a sua branca pel de neve,
cando xa a sua cabeza se despegou soíña do
resto do corpo e foi bater silenciosa contra o
chan, sin gargalladas nin outros ruidos de
escándalo.

De mortos tamén Torbjörn e Om foron
ben distintos. O primeiro resultou un sinver-
gonza, que durante anos se dedicou a moles-

tar aos veciños. De noite andaba a cabalo
polos tellados, con gran estropicio; fíxose
amigo do peor lobo da comarca e papou
dez bois en menos dunha semana; incen-
diaba méses e palleiros; erguíalle a roupa ás
mozas e como un vento tolo metíaselle entre
as pernas; dormía coas casadas que tiñan aos
homes lonxe e empreñábaas a traición, sin
que elas souberan nada; a unha velliña que
se lambía polos remedios feitos a base de
viño e de mel, bebíalle o viño e chucháballe
o mel. En punto a comida non había cousa
que Ile chegara. Roubaba porcos enteiros,
arrincaba as mazairas de raíz e cavaba leiras
de patacas sin deixar nin a proba para a
semente.

Con todo esto, Torbjörn acabou sendo
persoa mal vista na parroquia. Cando saía na
Compaña, os compadres de procesión
dábanlle couces e carrachos e chamábanlle
besta brava polo baixo. Cada vez que o vían,
os veciños desta vida acantazábano e empu-
rrábanlle os cans. Por tantos pecados, permi-
tíu Deus Noso Señor que Ile viñera unha
segunda morte, e un dia atopárono a medio
enterrar nun cruce de camiños, coa cara
comida polas alimañas do monte e un ollo
cheo de avésporas. De alí a pouco xa man-
dou recado por un ladrón que fora axusti-
ciado en Mondoñedo de que estaba conde-
nado e que tiveran a bondade de non Ile
aumentar a pena con maldicións por tanto
mal como fixera.

Pola contra, Orm foi sempre bon e xuicio-
so. Tornáballe as vacas aos veciños que llo
pedían, avisaba da chuvia e as xeadas, coi-

daba dos nenos, rozaba as touzas e apañaba
as patacas, acomodaba o gando nas cortes,
cociñaba, empanaba difuntos, daba reca-
dos... A un labrego de Vilaestrofe que tiña
unha vaca que non quería boi, fíxolle o favor
de montarlla el mesmo. Ao Cego de Cuiña
contáballe contos tódalas noites diante do
lume para lle matar o tempo. A un zapateiro
de Cordido fíxoselle cargo dunhas febres tei-
mudas que o iban levando cara a tumba. A
unha muller marafalleira de Burela que
andaba sempre enrabexada cambioulle o
xenio, ensinouna a rir por todo e deulle ledi-
cia para o resto dos seus días. Por eso tódo-
los veciños da comarca miraban ben a Orm e
chorárono durante mais de trinta anos. Deus
Noso Señor, en premio a tanta virtude e
bondade, concedeulle a gracia de vivir por
segunda vez nas suas neboentas terras do
norte. De cómo Ile foi por alá xa non di nada
Thomas B. Wright.

CARLOS CASARES (Xinzo de Limia,
1941). Mora en Cangas.
Profesor de língua e literatura españolas.
Novela e conto: Vento ferido, Cambio en
tres, Xoguetes pra un tempo prohibido.
Ilustrísima, Os escuros soños de Clío.
Para nenos: A galiña azul (conto), As
laranxas máis laranxas de todas as
laranxas (teatro). Tradutor do francés:
O Principiño.

LIBERTÉ

O INDIANO

Aquel vrau voltaron á parroquia
moitos emigrantes.

Víaselles nas romerías lucindo zapa-
tos coas biqueiras brancas.

Os que viñeran de Montevideo
andaban xuntos, e xuntos os que de
Buenos Aires.

Un home teixo e barbado andaba
soio porque non atopaba ninguén que
estivera canda él nas Américas.

Dixo que viña de Macondo.
Os outros indianos decían que non

eisistía tal pobo.
O home teixo decidíu unha mañá

misturarse coa iauga do río e deixou-
me, pra que llos gardase, un trebello
de cazar soños e un peixiño de ouro.

Ainda os teño, pro non sei emprega-
los...

PACO MARTÍN (Lugo, 1940). Mora na
mesma.
Profesor de E. X. B.
Novela e conto: No cadeixo, Muxícas no
espello, E agora cun ceo de lama.
Etnografía: O libro das adiviñas, Que
cousa é cousa.
Textos vários para a ensino.

TRES AVISOS DA
MORTE DO FILOSOFO

"E ainda eu podo recordar
un día en que os historiadores
deixaban espacios en blanco
nos seus escritos,
Quero dicir por cousas que eles non sabían

A. Nuria M. Luengo
Kunt-fu-stè, filio de Scha-Liang-Ho, guerreiro vello, chamado

primeiramente Kin, e que logo adicou a vida a gobernar as mentes
que gobernan, e chegou a ser ministro de Lu, morreu un verán do
ano 479 da pasada era. Cóntanse tres cousas desa morte: Contan
que paseaba poucos días antes polo patio da súa residencia, can-
taba: "O Taichan derrúbase, o cadeixo ráchase, o sabio remata a
súa vida". Os discípulos que escoitaban agachados entre as pilas-
tras sentiron medo por estas palabras e recolleron os ollos entre
os preges das túnicas para ir marmurialo no mercado da cidade
populosa.

Kunt-tsè sabía, en esta versión, desde días atrás, da súa morte.
Nun soño, por exemplo, virase a sí propio sentado no interior dun
templo descoñecido, cheo de altares e deuses estranos e inscrip-
cións en línguas bárbaras, toscos alfabetos interminables. O tem-
plo tiñan conta del esteos rubios. O filósofo soubo así da proximi-
dade do seu fin.

O Filósofo falaba nunha ocasión ós discípulos da Razón Celes-
te, coma adoitaba. Rodeado de ávidos rapaces, fillos dos funcio-
narios do Goberno, dos potentados e as escolas do templo, fixera
escoitar a voz do seu pensamento, coma adoitaba: "Se pola
mañán escoitaras a voz da Razón Celeste podes morrer pola tar-

de" Tsi Kung, o discípulo, sorprendeuse. Así o recollen as Lun-
Yun.

O filósofo morreu unha tarde, pero invadíao o desánimo. El
dísolle a Tsi Kung: "Non vexo rei sabio ningún, ¿quén podería
escoitarme? ¡teño que morrer!".

A súa vida tambaleóuse por sete días no seu corpo mentres a
ánima de Tsi Kung zozobraba en mares de dúbidas.

Hai outras dúas versións da morte do Filósofo. Na primeira
Kunt-tsé morre enveleñado, víctima dunha conspiración palaciega
ou pola súa conversión a unha nova creencia. Neste caso a Igrexa
Romana concluie un proceso de beatificación ó seu favor un par
de milenios despóis, como chegaron a solicitar ben intencionados
xesuitas.

Na segunda versión Confucio morre en Venecia e en realidade
é Ezra Pound.

Compostela, Abril, 1986

MIGUEL A. MURADO (Lugo, 1965). Mora na mesma.
Estudante de História.
Novela e conto: Metamorfosis benecianas (en español, Prémio
Café Gijón, 1983), Bestiário dos descontentos.
A saír: De soños e derribos.



Foto XOSÉ ABAD

NOTAS SOBRE A SITUACION
CULTURAL GALEGA

1) Onde quizá sexa máis explícito o carácter conflitivo da cultura galega é no eido da
língua. Se esta nunca debe ser considerada sinxelamente como un código funcional para a
comunicación, lonxe das relacións sociais, no caso galego exemplariza nidiamente o proceso,
particularmente agudo desde o Renacimento, de instauración dunha orde económica, polí-
tica e social exótica, que vai sendo máis explícita a medida que o Estado español se vai con-
solidando. A xerarquización que situa ao "español" no terreo do nobre, o civilizado, o apto,
acada-se através dun longo proceso de ideoloxización no que os poderes políticos, explícita-
mente, introducen o idioma do Estado e atrancan o próprio, até chegar á actual situación,
na que a postración da língua e a cultura nacionais a respeito das oficiais é mostrada como
un cadro "obxectivo" a ter en conta para calquer inciativa afirmadora do autóctono; iniciati-
vas que en canto superan o marco instituído que asoleira na situación de facto, son califica-
das de ilusórias, acientíficas ou radicais, cabendo mesmo a posibilidade de que entren na
agra do puníbel.

2) A concepción cultural española foi sempre unitarista, e nen sequer é preciso recurrir
á história para probá-lo. Ainda hoxe falar de poesia, história, teatro ou filosofia, connota co
español, e o problema non é que o feito cultural galego sexa aceptado ou non na península,
senón que sexa asumido polos próprios galegos, aos que un proceso de colonización secular
fixo ciudadanos alienados. Hoxe, paseniñamente, a cultura galega vai perdendo o seu carác-
ter ruralizante, pintoresco, estereotipado, que a caracterizou durante muitos anos, pero
dista muito da normalidade. Ás fontes tradicionais de agresión viñeron engadir-se novas téc-
nicas e meios sofisticados. Poderosos, ademáis, para chegar a unha verdadeira desfeita, a un
xenocídio cultural. Asi pois, o debate sobre a cultura galega, do que tantas veces se fala, non
pode ubicar-se na crítica ao uso noutras áreas, e cuestións como o carácter de clase, a indús-
tria cultural, etc. , deben ceder o seu papel a asuntos que teñen mais que ver coa vontade de
subsisténcia. Menos que en ningun outro lugar pode entender-se aqui a cultura como un
coñecimento abstracto, nen como un inxel amor ao saber ou motivo de particular goce esté-
tico.

No proceso xeral de creba dos valores tradicionais e de penetración cultural exótica,
compre reparar no consumismo proposto polo sistema e criador dunha pura ilusión: a de
estar participando nos bens culturais, ilusión lograda a base de signos e ritos capaces de
transmitir a certidume de estar optando libre e individualmente, cando o único que sucede é
que se consumen "bens de formación cultural que, por neutralizados e petrificados, axudan
a manter-se na sua postura a aqueles para os que nada hai demasiado caro". As diferéncias
culturais manteñen-se pois que, realmente, o que o sistema propón para manter o senti-
mento participativo é subcultura.

EDUARDO GUTIÉRREZ (Ribadeu, 1948). Mora na mesma.
Profesor e animador cultural (Asoc. Fco. Lanza), director teatral e político.
Ensaio: A língua é o noso escudo.
Edición e notas a Falan os de Ribadeo, de Fco. Lanza.

ALVA
Na quietude da alta noite, no siléncio desas horas que xa perten-

cen á alvorada, acendo o rádio no meu cuarto e entreteño-me escoi-
tando as mais remotas emisoras. Chegan voces de lugares que eu
ainda descoñezo, falas ávidas de sons aspirados e oclusivos, exóticos
rumores dirixidos desde o lonxe contra o obscuro ar da noite en que
medito. Asi, transcorren os minutos, cheos da cinza mais calada e tin-
xidos os ollos coa cor desta hora de sombra.

E de repente, entre un sen fin de asubios electrónicos, un lento
eflúvio de instrumentos talvez parentes dos oboes, da tuba ou do
fagote, vai deitando o seu cincel sobre o mármore do inónio e algo
asi como un allegro, feliz e xubiloso, atravesa o espazo e desce aos
meus ouvidos mentres leves os raios primeiros do sol se derraman no
campo e na casa.

MANUEL FORCADELA (Tomiño, 1958). Mora en Vigo.

Profesor de língua e literatura galegas.

Poesía: Ferida acústica de rio (Premio C. Vigo 1981), O regreso das ninfas.

Novela (a saír): Para os anxos. Foto MONCHO RAMA



PALABRA VIVA

MENCÍA
O día da oposición chegara por fin, e B.M., cunha freba de inque-

dade/inseguridade que lle nacía moi de dentro, mirou un segundo a
rúa a traverso da xanela mentres se esforzaba en pasar heroicamente
dúas, tres galletas maría dorada, iso si, a pau seco (non ousaba tan
siquera pensar en tomar máis nada, e menos leite, mira que mamá Ile
dixera veces: tomas leite, manxas un plátano, e só con iso, zas, inevi-
table, a facer cadelos toda a viaxe, sen remedio, e logo un malestar,
non, é preferible sermos un pouco prudentes, mamá diso sabía moito
porque fixera moitas viaxes), así queimaba os minutos finais antes de
saír para o autobús.

Detrás da xanela está a rúa, nocturna aínda porque aínda non
menceu, e diluvia, chove Deus implacable sobre a terra, sobre o
asfalto da rúa, sobre a cidade dormida; B.M. sinte frío, un frío toda-
vía dormido que fede a cama desfeita e a tristres marías doradas, un
frio que se identifica co medo e coa desolación (por que non mamá
comigo, por que mamá morta, por que), o frío da hora, e un longo
eterno inacabable día por diante.

Continúa chovendo, e alá lonxe, no horizonte, adivíñase acaso que
mence, rumores de vento e nubes, e sobre todo (por riba de todo
diría eu), o mesmo estrondo do silencio. Como me vou poñer
durante o traxeito ata a parada do bus, e ó mellor terei que esperar
un pouco (mamá diría, en fin), pero cáseque me vai ser mellor mar-
char xa, que igual pasa demasiado cedo e logo que, a oposición per-
dida sen facer siquera o exame.

B.M. decidíu saír; antes, pasaba revista ós seus petos e facía
reconto do que tiña que levar: cinco bolígrafos e a estilográfica que
mamá Ile regalara o día do seu vixesimoprimeiro cumpreanos; dous
panos; unha longa tira de papel hixiénico (mamá dicía: nunca se
sabe); tres mil pesetas; algunha ficha telefónica; un cortaunllas; dúas
aspirinas; un escapulario; a carteira co deneí imprescindible (é
imprescindible, Ile dixera a rapaza da oficina, non se me presente sen
el, senón, xa sabe, e el pensara timidamente, é como mamá) e tres-
centos mil carnés máis de variada pelaxe e dubidosa utilidade, a ver-
dade; esparadrapo; un paquete de carambelos de menta; un mogo-
llón de bursas de plástico por se a pesares de non tomar leite nin plá-
tanos eran necesarias; e unha revista Diez minutos para follear
durante a viaxe.

Antes de saír e botar a andar polas escadeiras de vella madeira
arruinada sen luces, B.M. detívose respetuosamente diante do
retrato dunha anciá de pelo branco que había no comedor. B.M. lem-
brouno de súpeto (¿non se me esquecería?), buscaba na carteira, ner-
viosamente, caíanselle cousas de entre as mans, desesperábase ata que
por fin o atopou: con el o retrato coma unha estampa da mesma anciá
do cadro grande do comedor, el xa tranquilo (con el na carteira nada
me pode pasar).

B.M. enchíase de confianza descaradamente ó tempo que recollía
as cousas que se Ile caeran ó busca-la foto.

Tiña a seguridade de que aprobaría; un posto triste e monótono de
funcionario; e que; en dous anos, aforrando ben, conquerido; todo
perfecto, e mamá, por fin, poderá te-lo mellor panteón de todo o
cimenterio; un do que se sentiría orgullosa; mamá sempre dicía: fillo,
cando eu morra que me enterren en calquera sitio, que mais dá, e non
te preocupes, que velarei por ti dende o ceo; busca unha muller boa
que te cuide, e cásate; iso era o que dicía mamá, pero eu sei que non
lle gustaría.

Un panteón envexa no cimenterio, que todos preguntasen: ¿de
quen é aquel panteón tan impresionante? Un panteón con imaxes de
anxos chorando, que todos se asombren do teu panteón, só para ti, e
só con dous anos de traballo, e unha simple oposición.

B.M. estaba pletórico cando baixaba as escadeiras. Non sabía que
o dení imprescindible quedaba no comedor: non se me presente sen
el, senón xa sabe...

LOIS XOSÉ PEREIRA (Lugo, 1965). Mora na mesma.
Estudante de Filoloxia Hispánica.
Ten vários prémios literários.
Novela: As horas de cartón (Prémio Edicións Xerais 1985 e
estatal da Crítica 1986).

Foto SANTIAGO MATO



Foto CESAR DOPICO

TESTAMENTO
(Coro en Fisterra, profecía da voz sobre do mar e a irmandade)

1
Outros dirán si cativa frol a desta anguria de hoxe,
si nembramos Breogán,
e fica o mar atráis desterrando a zanfoña do que foi canto Fisterra, do que baixo o teito da

deica a aba da voz debruzada na irmandade.

2
Outros dirán que ninguén escoita, que ninguén ollar, que ninguén
sobre das branceiras da casa de Fisterra, cibdá,
solaina de lume,
dos que berran a antífona da morte e da terra presentida,
carnes que aínda chamar chaman polos nenos que foron, polos homes que foron,
e liscaron. E non atoparon enderezo
pra Ile mandar aos troveiros de tempo e terra.

3
Outros dirán
achanará os caborcos do soño,
e vivirá os caborcos do soño,
e vivirá nos mañizos dos pertos menceres
pra non máis ausencia na xerfa das nembranzas.
(E fica o mar atráis regresando a zanfoña do que foi canto Fisterra.)

4
Outros dirán terra Breogán,
a inzar a profecía das voces da irmandade e o pranto contra o solpor da mañá:
o regreso abre un estronicio sobre do mar, e os herdos dos donos mollan as azas e vánse, e alén,
e fuxen ás latitudes das gueivotas.

5
Outros dirán vidros das ondas, Fisterra, anguria transparente do ir e vir na xerfa dos ronseles de pais e devanceiros.
Quén mar volta ao porto comesta do vazar co vento loito por bandeira.
Quén faro de misericordia:

[terra é vazar de loitos	 Irmandade,
quén linguaxe de luz, canipas con vida.
Irmandade
¿é chegar tanto tempo despóis de tanta ausencia doendo?

6
Outros dirán xerfa de loaira prá terra Breogán,
terra ceibe presentimos ás portas do mar, da cibdá fortificada,
alguén máis tolleito de estar e que agora camiña, vai á feira dos poetas, á romeiría dos fistores, á festa dos troveiros.
E diráse libertó de abrente, libertá de querer.

7
Outros dirán Breogán, terra a agromar a mañá e a profecía, e nós,
e nós na rúa insólita inzando o beizo da irmandade, o beizo da cibdá Fisterra
a chegar redimida polo mar, polar xerfas dos ronseles das gamelas irmandiñas, como cando vaza e xunta area unha vaga

[de vagar,
e outros dirán é nós
que houbo un día-xericó, Fisterra, cibdá fortificada polo mar,
o noso, o noso.

8
E nós e outros dirán:
Foi tempo de profetas e regresos, e de voltas arredor,
arredor de tanta fortificación déles ao son da mesma espranza,
e todos irmandade Breogán, e todos, irmaos, irmaos, a chegar polo mar e amar pra sempre na cibdá tomada,
cibdá intramarina que perdura e voltará en nós no adro de luz do maior testamento

XAVIER RODRÍGUEZ BARRIO (Lugo, 1954). Mora na mesma.
Poeta e narrador, home da radio.
Poesía: Pranto irmán, Verbas violentas na dor da conciencia, Antífona da redención, Herdo e alucinación en Fisterra, Os
laberintos da xerfa (Prémio C. Vigo, 1984).
Ensaior: Viqueira, vida e obra.



Foto MANUEL SENDÓN

TEXTO I para
"A MORTE DO PAI"

Escrevo-che pai, agora que estás morto, agora que
os teus lábios non poden maltratar-me; e serán, sei-
no, os versos mais puros que xamais escrevin. Porque
eu precisava, no meu interior de neno aterrado, dos
teus ollos cansos de me espreitaren na noite, precisava
do teu corpo onde a paixón dormía, dos teus xestos de
raiva e de rancor solermes para construir palavras
perfeitas, perfeitos signos da dor no rostro do vencido.
Lembra, pai, se puderes lembrar nesa rexión infinita
do alén onde resides dos anos que pasaron polas miñas
mans para se refuxiaren nas extremas lindes, lembra
todo o que fomos na felicidade opaca...

Mas precisava matar-te. Comprende-o, non que-
ria!. Ti dormias no mais fundo das augas, no leito do
caudaloso rio que era difícil cruzar sen te pisar no pei-
to... e eu sentia as tuas caricias de exilio ao pousare-
las na fronte ou polos xoellos tristes... Si!, pai, acaso
agora entendas, porque eu ia veloz me refuxiar no oco
da araucária onde estava a miña nai, figura inxel,
prendida largamente no extremo das suas tranzas.
Entón ela collia-me no colo, o rosto contra o rosto
acompasado, un bico de vagar para me dormir axiña,
un balbordo de cousas húmidas a me nasceren nos
dedos...

Non ten ódio xa, non podo odiar-te; mas querer-te
tampouco, non mo esixas!, estás morto e iso fai que as
pálpebras se fechen co cansazo ao pensar que daquela
havitávamos a casa onde o mar chegava ás vezes ira-
cundo, ruxindo embravecido e dilatado.. e havia
momentos nos que tiña medo, medo de ti, do siléncio,
do vento que batia nas xanelas, do tacto co terror que
morava en cada esquina do edificio. E ao ter medo
corria, a fuxir de ti,... non sei, do medo aquel que
alampava subtil en cada xesto mesmo... e eu corria,
corria entolecido até chegar sen folgos ao curruncho
mais apartado da casa onde havia peixes, gritos e poe-
mas; e nunca puden resistir tanta presenza inútil, o
vago resplandor da tua palavra inintelixível, proibida e
punxente como un clamor doloroso ao pousares en
min a tua man enorme, ao sentir a presión dos teus
dedos nos meus dedos que empuñavan decididos unha
espada... e entón estava sempre a miña nai chorando
nun recanto obscuro, non dizia nada... cos ollos a
miraren as ondas sobre o mar viren alancando. Eu sei
que esta carta, pai, non xustifica nada, nen sequer a
tua morte ou o prazer de amar-te ás vezes tanto. E é
imposível o ódio, xa cho dixen, e é imposível o amor
e fica só a indiferéncia apenas cando a casa estremece
ao pronunciar o teu nome soterrado baixo a língua.

FRANCISCO SALINAS PORTUGAIL (Güín, Límia
B .,
1955). Mora na Coruña.
Profesor de Língua e Literatura galegas.
Poemarios en colectivos: Alén, De amor e desamor I
e II.
A saír (poesía): Os habitantes da culpa.

PANCHO O PILOTO
Cando se retirou, Pancho o Piloto encontrouse con que as

catro rúas da vila non podían conte-la súa humanidade diná-
mica e volumosa. E por mata-lo desacougo que a inactividade
Ile producía, por toda a vila andaba a gasta-las forzas de
taberna en taberna, facendo gulosas estacións nun vía curdis
constante.

Andaba o Pancho vermello e inchado coma un centolo,
cuncas aquí, copas alá, de barra en barra contando historias
mil dos seus milleiros de viaxes pola face da Terra, e todo o
mundo celebraba o retorno do navegante por te-lo agasallo da
súa voz ronca e do seu peto liberal: os veciños tiñan novo
divertimento.

Sen embargo, había un a quen preocupaba a apopléctica
presencia do mariño: a don Brais o médico, que discreta-
mente procuraba chama-la atención do Pancho cara a súa saú-
de, preguntándolle ó cruzalo na rúa: 

—¿Qué tal andamos por dentro? —Ó que indefectible-
mente respondía o interpelado:

—Imos indo. —E seguía indo cara o próximo bar, sen se
importar un chisco con que algunha mala lingua andase xa
dicindo que tiña unha cara que parecía o mapa da Rioja, ou
con que Ile tivesen posto por alcuña a marca aristocrática dun
viño daquela rexión, seu favorito...

Ata que tivo o ataque.
Cando se repuxo del, don Brais fíxolle xurar que nin grolo

de alcohol nin chuchada a cigarro, que niso Ile ia a vida.
Ó saír de novo á rúa parecía o Piloto unha sombra do que
fora, as cores da cara perdidas, enmugrecido e triste, ollando
con envexa o rebolicio das tabernas, sen se atrever a entrar

nelas por evita-la tentación.
Agora a quen preocupaba a súa saúde eran compadres e con-

tertulios, ós que Iles fallaba o "suministro". Entre eles todo
era dicir que o amigo tiña xa un pe na cova, e laiarse polo tan-
to.

Pero un día aquela situación acabou. Estourando:
O día do seu santo, despois da enchedoira que ninguén Ile

puido negar, o Pancho ergueuse da mesa risoño e decidido:
—Señoras e señores... —Chamou ós comensais para si e,

ante o escándalo de amigos e parentes e o disgusto da muller,
bebeu dun grolo unha copa de licor de guindas e meteu dous
charutos na boca, argumentando despois de prenderlles lume:
—Morra Marta e morra farta...

E outra vez voltou ó seu pletórico deambular polas rúas,
cun ollo posto en todo lugar onde se anunciasen os típicos
"Viños e Mariscos". Volvéronlle as cores á faciana e de novo
todo era contar singraduras polo Mar da China e algueiradas
en Acapulco, Conpenhague, na Cidade do Cabo..., sempre
rodeado de xente compañeira.

Se o Piloto propuña "mudar de ponla" para tomar "outra
máis" ou "botar noutra nécora" e alguén Ile recomendaba
moderación, ollaba para el con desprecio ó tempo de Ile dicir:

—Se cadra morro. —E seguía cara a nova estación, seguro
de que o viño non o había de matar...

Eo viño non o matou, ó menos co seu consentimento:
Unha tardiña subía o Pancho para a casa, pachorrento e

"carregado", costa do Cristo arriba, cando descendía a
mesma costa Minguiños o das adegas de repartir ribeiro polo
vía curdis. Por aforrar "gas" non prendera o motor e viña
confiado no freo ata que se deu conta de que Ile estaba fallan-
do. Entón tentou prende-lo motor, mete-la primeira...

Pero non puido evita-lo accidente.

(De "O Larvisión e outros relatos")

XA VIER ALCALÁ (Miguelturra, C. Real, 1947) Mora na
Coruña.

Enxeñeiro de Telecomunicación.

Novela: Voltar, A nasa cinza, Fábula —Premio C. Coruña

1980 e estatal da Crítica 1981—, Noas pagos de Huinca-Loo
(trad.: C ristiano Muerto), Tertúlia.
Tradutor do inglés: A illa do tesouro. Letrista da Nova
Canción galega.

Luitador pola língua: O galego hoxe (colectivo).

ESCRITA DE MULLER
A literatura galega, hoxe é adulta. Alcanzou xa un certo

grado de madureza. A nosa lírica, que tradicionalmente foi o
xénero mellor tratado, atravesa por un dos mais brillantes
momentos. O galego está presente noutros xéneros: o teatro, o
conto, o ensaio, a novela...

A medida que nos liberamos da dependencia colonial non só
económica senón mentalmente, a lingua galega invade outros
campos culturais: a filosofia, as matemáticas, as ciencias natu-
rales, etc...

A lingua xa non é rural. Hoxe xa non son as labregas e os
mariñeiros os únicos que a manteñen viva. A tendencia rura-
lista da nosa literatura e da nosa lingua é menos progresista que
nunca.

Certamente hai intereses de que siga sendo así. Da mesma
maneira que se quixo encerrar a Rosalia na imaxe da chorona,
da sofrida, da folklorica, cando as analises máis recentes nos
demostran que foi o contrario, tamén se quere reducir literaria-
mente o galego a un mundo caduco, sensiblero, onde predomi-
nan orden arcaicas non só na sociedade que pretenden reflexar
senón nas propias estructuras lingüísticas e no léxico simplón.

Mesmo así, temos que constatar un excelente nivel de lingua
no momento actual. As melloras conseguidas neste senso na
última decada son moi positivas.

Este panorama vese enriquecido pola abondante aportación
das mulleres, por unha escrita de muller.

As mulleres estiveron sempre presentes na literatura galega.
Xa na Literatura Medieval, ainda que non hai mulleres compo-
sitoras encontramos a cultura das mulleres nas cantigas de ami-
go, onde están reflexados os nosos sentimentos. As cantigas de
amigo son mitos de profundísima interpretación. As mulleres
teñen un simbolismo sexual e toman a iniciativa amorosa. As
cantigas de amigo representan a búsqueda da feminidade.

Nos séculos escuros tampouco faltou unha muller que recor-
dara o uso literario da lingua: a condesa de Altamira.

O Rexurdimento do XIX ten nome de muller. Rosalia de
Castro. Rosalia denuncia xa as dificultades que as mulleres
teñen para acceder ao mundo da arte e da literatura, patrimo-
nio masculino. E, de facelo, é superando as críticas e embates,
a obriga de limitarmonos aos temas "adecuados", á imaxe "fe-
minina" que os homes crearon e as mulleres debemos imitar.
"Daquelas que cantan as pombas... Dixo Rosalia, pondo o
dedo na chaga. Foron moitas as leccións que nos deu Rosalía, e
non foi a menor a súa propia vida, o seu asumirse como muller.

Dado o desprestixio ao que é sometida toda obra femenina,
as mulleres temos moi desenrolado o medo ao ridiculo. Nos
tempos de Rosalia moitas escritoras trataron de ocultarse tras
dos ropaxes e dos nomes masculinos: George Sand, George
Eliot, Fernand Caballero. Rosalia non se disfrazou, nen imitou
aos homes. Escrebeu con independencia de criterios e senti-
mentos, o cal Ile acarreou as criticas dos seus contemporáneos.
Ela mesmo foi consciente ao dicir: "Todavia non Ile está permi-
tido as mulleres escribir o que pensan e o que saben".

Algunhas escritoras posteriores a Rosalia teñen adoptado
unha poética "feminina" tradicional. Pensemos en Francisca
Herrera Garrido ou nas mais actuais, Pura e Dora Vázquez.
Pero en xeneral as mulleres representan mais ben unha postura
de ruptura, un adiantarse ao seu tempo.

Nos anos 60 hai xa un aumento da participación das galegas
na poesia. Xoana Torres, Luz Pozo Garza, M.ª Carmen Kru-
kemberg, Anxeles Penas, Margarita Ledo Andión, etc. Na
novela, ademais da miña aportación á Nova Narrativa con "A
orella no buraco", hai a importante mostra do realismo dialec-
tico de "Adiós María" de Xoana Torres, autora que tamén se
inicia no xénero dramático con duas otras teatrais.

Carmen Blanco na súa análise certa (I) fala deste momento
como de Literatura de Igualdade. As escritoras equipárense aos
seus compañeiros no quefacer literario. O cal non exclue, por
suposto, os rasgos femininos desta literatura. O intimismo, o
aspecto existencial a secreta relación coa natureza están presen-
tes nas obras desta época.

A partir dos anos 70, ademais dunha incorporación masiva
das mulleres á literatura de vangarda, hai unha presencia da
escrita da diferencia. As escritoras independízanse. Falan en
nome propio. Hai un protagonismo de personaxes femininos e
unha ruptura das formas lingüísticas. Ademais deste aspecto
derivado do feminismo da diferencia, hai certos rasgos comuns
nas escritoras: O galeguismo: O apego a terra con bases cientifi-
cas e non somentes instintivas ou folkloricas.

A formación: Seren na maioria mulleres universitarias.
A lingua: Alto coñecemento lingüístico: Moitas profesionais

do Ensino...
Este aspecto é previsibel que cambie non somentes o pano-

rama literario senon o cultural en xeral e o social por ende. Se
temos en conta que a incorporación masiva das mulleres ao
ensino é moi reciente e que en pouquísimos anos somos xa a
maioria de estudantes na Universidade de Santiago e de esperar
un novo rumo para a cultura do noso pais.

Na espera xa empezamos a festa. "A festa da Palabra Silen-
ciada" a revista feita polas mulleres galegas demostra que xa
nos permitimos as mulleres escreber o que sentimos e o que
sabemos.

(I) "Sobre o comportamento literario das mulleres". GRIAL
n.° 88-1985.

MARIA-XOSÉ QUEIZÁN (Vigo, 1939). Mora na mesma.
Profesora de Língua e literatura galegas. Activista do
feminismo.
Novela e conto: A orella no buraco, Amancia, in Rev. Grial...
Ensaio: A muller en Galiza, Recuperemos as mans, A nova
narrativa galega.
Poeta, autora, directora e intérprete teatral e guionista de cine.



Foto XURXO LOBATO

TRADIZON E VANGARDA NA ARTE GALEGA

0. PLANTEXAMENTO: TEORIZAR NOVAMENTE SOBRE A ARTE GALEGA.
Fala-se hoxendia da "Movida Galega" que poideramos traducir nunha presenza crítica, criativa, orixinal e
esboirante na arte e na moda galega.
Xurden pois as perguntas, alicerce do noso tema: Sensibilidade urbana, enxebre de Vigo ou da Coruña e
que algúns traducen nunha mentira pregoada por políticos e medios de comunicazón interesados.
Feito que nos convida a teorizar sobre o proceso artístico na Galiza: O megalitismo, a cultura castrexa, o
senso galaico-romano, o Románico, a simbiose renacentista, o Barroco e o seu enfrentamento co Neoclá-
sico imposto, o Romanticismo e Modernismo, a pose dos "novos criadores" na cuestión actual da moda.
¿O Artista nace ou fai-se?. Tradizón, vangarda, arte popular, arte-industria son algo mais que conceptos
sobre os que convidaremos a reflexionar, pois dalgún xeito o espectador ten que ser algo mais que iso, ser
tamén actor no mesmo interior da obra de arte, que o artista fixo para que alguén a sentise.

CUESTIONS PARA REFLEXIONAR SOBRE A CRIAZON GALEGA.
1. ¿Existe unha arte galega ou arte na Galiza?
2. ¿Pero qué é a arte? ¿Qué formulan os teóricos?
3. A crítica, a mediatizazón, o paternalismo, as etiquetas: Arte culta, tradicional, popular... ¿e os "anóni-

mos" artesáns?
4. ¿Qué interpretamos por "Arte Atlántica"?
5. ¿Por qué outravolta polo Neoexpresionismo?
6. ¿Filosofía, temas, simbolismo do Neoexpresionismo deste Fisterre?
7. ¿A tradizón artística ensarilla-se no novo proceso criador?
8. ¿A "Movida" é somente un proceso pictórico, escultórico, poético e do vestir?
9. ¿A cuestión arte-política-militancia-sociedade é arqueoloxia ou un problema latexante nun país non nor-

malizado?
CONCLUSIONS: ENTORNO-CRIADOR-UNIVERSO...
O artista é producto dun tempo, dun ambiente xeográfico e social, dunha cultura, queira-se ou non este
medio impregnará os xeitos de expresón, a mensaxe do emisor, que se dirixirá a un receptor, o público, quen
tamén condiciona a actividade do suposto criador.

Através dos productos do criador de formas poderemos coñecer aspectos do tempo, da sociedade na que Ile
tocou expresar-se e militar. Á forza teremos, novamente, que cair nesa teima de etiquetar os productos, e que
aquí poderiamos interpretar como un xeito esquemático para recoñecer a Historia, recobrar a identidade.
Facer que a tradizón non se anestesie nos museus, senon que seña pedra base para erguer novas búsquedas
nas que se asuman os problemas do noso tempo tan importantes como a cor, os cinceis ou a materia. Pois
dalgunha forma entenderiamos a arte como comunicazón que facilita o entendemento, a liberdade e por con-
seguinte a paz.

COLOQUIO.
NOTA: O tema exposto acompañará-se de diapositivas, elementos base para elaborar xuizos e a pretendida
reflexón sobre a Arte Galega.

FELIPE SENÉN (O Carballiño, 1948). Mora na Coruña.
Arqueólogo e historiador da arte, animador cultural e director do Museo da Coruña, pintor, ilustrador e
cartelista. Ten participado en vários congresos internacionais.
Conto: A basoira.
Ensaio: O folklore do castro de Viladonga, Arte popular e n Galicia.

CASTELAO : SÍMBOLO
E GUIEIRO DO NACIONALISMO

Castelao resume o millor do pensamento galeguista anterior (agrarismo; irmandades da
fala), aséntase na tradición laica e republicana e inícia o nacionalismo actuante partidaria-
mente, dotándoo dun pensamento progresista e innovador. O seu internacionalismo xa non
foi un adubio cosmopolita (como o de Risco), senón unha fonda convición da igualdade de
todos os homes e de todos os povos; o seu anti-capitalismo non era unha mirada ao pasado
nen un aceno estético, senón a fonda convición e intuición de que a Humanidade evolucio-
naba socialmente e de que as grandes palabras estaban valeiras se non había democrácia
económica. Sabía, ademais, que o fenómeno imperialista era unha consecuéncia da expan-
sión capitalista. É Castelao a grande contribución dun povo que non pode ser analizado
desde unha perspectiva típica do sistema capitalista avanzado senón dunha realidade colo-
nial pre-capitalista. É a grande contribución, a madurecida, que nos suministra a particulari-
dade da contradición. A realidade obxectiva de Galicia, co seu xogo de contrários, produciu
o adianto do pensamento político e provocou o início práctico-político da loita pola transfor-
mación da nosa realidade nacional (1).

Só mantén o idealismo, típico da pequena burguesía hispánica, no seu plantexamento
espacial, xeográfico, e non clasista, do problema de "Hespaña" como un problema de Caste-
la, co que se está a realizar unha mitificación histórica, válida seguramente até o século
XVIII, pero ineficaz e terxiversadora desde que existe o Estado capitalista español (o século
XIX). Asemade, desvincula, desta forma, no seu plantexamento específico, o problema
nacional no Estado do problema do imperialismo e do capitalismo, aspecto do que, nun sen-
tido xenérico, era dabondo consciente e coerente. A sua escrita da palabra "Hespaña", o
seu iberismo, na millor tradición do republicanismo federalista, respostan a un obxectivo
ideal de reconstrución dunha Hespaña que poido ter sido, se non for pola torpeza imperial
de Castela. Tampouco é alleo o seu anti-monasquismo e o seu liberalismo cristiano á traxec-
tória da pequena burguesía laica republicana, contrária á Igrexa Católica, como institución
inquisitorial e opresiva, e á Monarquia, como cova da reacción e da represión.

Inda que o sexa, e grande, Castelao non é só artista. Non é de todos; non é manifestación
sentimental e mística dun suposto galeguismo que se quer manter na inacción ou que se con-
sidera só válido nas esferas do sicolóxico e persoal. Nel o esforzo de teorización está asen-
tado nunha praxe e na necesidade das clases populares do país, lonxe das elucubracións filo-
sóficas, abstractas, ahistóricas e antimaterialistas. Non é un boémio, inda que tamén o fose
nalgunha ocasión; non foi só unha boa persoa, "un bo e xeneroso"; é clarificación, ponto de
chegada do galeguismo e ponto de partida do nacionalismo. Pese ao inxente do seu obxec-
tivo (a liberación de Galicia), a sua palabra continua en pé, movilizando xentes, sen desáni-
mos, porque, como el mesmo escribeu a Iruxo, exministro do PNV no Governo da Repú-
blica no exílio, "sempre procurei viver a ras de terra" (2).

(1) Perspectiva desde a que hai que analizar o pensamento pre-nacionalista e nacionalista,
para non facer xuícios de valor irresponsábeis sobre do seu carácter presuntamente reaccio-
nário, só polo peso do campesinado, pequeno propietário, polas suas tendéncias organicis-
tas, en ocasións, ou pola sua afervoada crítica do liberalismo, noutras moitas, e mesmo do
Capitalismo. A metodoloxía debe server para esclarecer un fenómeno antagónico ao pensa-
mento dos países "normais".

(2) 15 de abril de 1948, en Valentín Paz Andrade, obra citada, páz. 530.

FRANCISCO RODRÍGUEZ (Serantes, Ferro] 1945). Mora en Compostela.
Profesor de língua e literatura españolas e político.
Ensaio: A evolución ideolóxica de M. Curros Enríquez, Conflito lingüístico e ideoloxia en
Galicia, Problemática
nacional e colonialismo: o caso galego (con R. López-Suevos).

FRAGMENTOS DE
"GLOSA DO TEATRO GALEGO"

Diversos estudos coinciden en sinalar, entre outros, como males do teatro galego, os seguintes:
a) A auséncia dunha estrutura profisional que permita un traballo coerente e socialmente rentá-

bel.
b) A caréncia de escolas e centros dramáticos onde se formen actores e técnicos.
c) A insuficiencia material e técnica da rede de locais usados para as representacións.
d) A case absoluta auséncia de apoio económico ao teatro galego de toda caste de organismos e

entidades.
e) E o pouco interés prestado polas nosas editoriais á literatura dramática de todos os tempos.

E disto, precisamente, da necesidade de fomentar a literatura dramática, potenciando ou
apoiando a publicación de textos teóricos ou de criación, é do que quero falar agora. 

E xa para rematar, quixera facer unha mención á situación editorial. referente, por suposto, ao
teatro.

O panorama é certamente desolador xustamente por falta de criterios metodolóxicos.
— Falta a revisión do que poderíamos chamar textos clásicos da nosa dramatúrxia. Penso, por

exemplo, en Galo Salinas, Cuveiro Piñol, Lugrís Freire, Comellas Coimbra, Vilar Ponte.
Xaime Quintanilla, San Luís Romero e mesmo Leandro Carré.

— Falta o estudo e posterior espallamento de documentos de obrigada referencia para o estu-
dioso do teatro galego, como poden ser a MEMORIA, de Galo Salinas e OS APONTAMEN-
TOS, de Leandro Carré Alvarellos.

— Falta ainda, unha elaboración e clasificación dos documentos relacionados co Conservatório
Nazonal de Declamación e máis da primeira Escola Dramática Galega.

— Non está estudado, tampouco, suficientemente o teatro galego na emigración e no exílio. Nal-
guns centros galegos, como nos de Barcelona e Xinehra, houbo unha actividade teatral certa-
mente importante. En Suiza, por exemplo, estrenaron-se algunhas peciñas de Xenaro Mariñas
del Valle.

— Falta a publicación de traducións de textos dramáticos de importáncia ou significado univer-
sal, que posibiliten a leitura no noso idioma de autores como Brecht, lonesco, Miller, Artaud,
Sartre ou Ghelderode, sen ter que recorrer a versións castelás, case sempre de pouca fiabilida-
de.

- Faltan, por suposto, trahallos de tipo teórico, técnico, reportaxes ou enquisas referidas aos
problemas máis actuais do noso teatro, como poden ser a itineráncia, o espácio escénico, etcé-
tera.

— E faltan, por último, editoriais que absorban a produción dos autores máis novos.
Aspirar a cobrir estas necesidades non é certamente unha utopía (reproche que se nos fai a cotio

á xente relacionada co teatro), nen semella empresa irrealizábel.
Agora ben, poden as editoriais asumir esta responsabilidade? Entendo que non.

FRANCISCO PILLADO MAYOR (A Coruña. 1941). Mora na mesma.
Profesor de E.X.B. Promotor de teatro (Escola Dramática Galega: e os seus Cadernos, Teatro
Luís Seoane).
Tradutor do francés.
Ensaio: O teatro galego (con Manuel Lourenzo)
Antólogo: Antoloxia do teatro galego (co mesmo)
Textos vários para o ensino (colectivos).



PALABRA VIVA DA GALIZA

meu amor
cando entras en min
os días devalan tenues
leda ando eu

regreso	 bebo
sento-me atravesada dun grande nascimento
dunha suave matéria
leda ando	 amena
meu amor
unha luz de ameneiros desvete-me
un silencio inocente
un ledo andar un deixe
meu amor
cando me entras
sento-me maravillada de ter-te e receber-te
acho-me coroada da luz dun dia alegre
leda ando	 amena
évo-me docemente
cando recebes
a serenidade do firmamento
de ollos abertos
e a caricia de meu
como un desesperado
irreprimível lamento
os pómulos suaves da tua cara
os paxaros silentes do teu peito
senten unha dozura suavísima de areia
cando o bisel dos lábios
non traduce sequer un vago aceno
e a tua face ergueita
contempla a infinitude do siléncio
con ollos inocentes,
a abóbada imponente
acolle as tuas miradas como barcas sen remos
deitan-se en ti as carícias como suaves folerpas
nun devalar sen tempo
cando a terra e as árvores repousan no teu leito
e as aves entretecen os teus suaves cabelos
con retesia cruel
hai en ti unha soberana imanéncia
unha ingrave nudez
só reservada a quen
co seu corpo despido sobre a terra
acordará de ollos abertos
como unha copa rebosante de misterio
como unha rama dourada nos confins do universo
traspasas a criación radiante de beleza
es
tal branca paspallás ferida en neve
que pousando no corazón dunha maceira
cantase ardentemente o seu regreso
para xamais volver
cando habites se acaso na terra que alimenta
e non poidan os ollos que me guian
dirixir ao teu como que foi xoven
unha piadosa mirada de rocío primeiro
que poderei pedir á eternidade
para que o milagre cruel da tua presenza
irradie nos meus ollos o sol dos dias que arderon
quixera despir-te tantas veces
como o sol cai nas trevas
ou as areias silvan nas praias de occidente
quixera contemplar tan delongadamente a tua beleza
que acaso comprendese
por que unha ave sonámbula traspasa o horizonte e non regresa
es tan fermosamente xoven
es tan naturalmente bela
que a natureza incita o meu desexo
sen límite nen esmorecimento
a tua beleza é un rio misterioso
que entra extenuado no meu ser
a tua alegria un sulco
de punzante exaspero
que me toca e me fere
meu amor
o dia en que ao acaso alén do océano
sexas pasto das trevas
e un rio misterioso che dé folgos para un novo nascer
lembra a existéncia sombria e miserenta
na que nunca me saciei de beber
para acaso reter-te

A Fátima, sempre

XAVIER SEOANE (A Coruña, 1954). Mora na mesma.
Animador cultural, crítico de literatura e arte, profesor de língua e
literatura galegas.
Poesia: A caluga do paxaro, Os bosques encendidos, Presenzas, Arca cotidiana,
Irispaxaros, Iniciación e regreso
En colectivos: De amor e desamor I e II (dos que foi o promotor).

44 CONTOS CONFIDENCIAIS
Carme necesítao catro veces á semana, Rosa a cotío, Ana sempre pola noite. Beatriz ó

principio non quere falar diso, despois admite que non entende moito da materia, mellor
dito, que aínda non o intentou nunca. Á fin de contas ¿con quen ía facelo, se non ten nin-
guén?

A Merche chegoulle, a Sabela dálle noxo, Laura ten medo, porque non lle vai a píldora
e desconfía do resto.

Vanesa pecha as contras posto que o consegue mellor así e o veciño de acolá enfádase
por non poder enteirarse de nada.

Maruxa reserva para iso os domingos e días festivos, principalmente tódalas fins de
semana e, desde logo na casa, é máis cómodo.

Tareixa necesita música, preferentemente Rock, o ritmo axuda incriblemente, sabeo
por experiencia. Rosalía emprende viaxes, o lugar descoñecido aumenta a emoción.

Uxía pode cinco veces seguidas, Marta confórmase cunha vez e con toda a lei. Ánxeles
só sente ganas cando vai moita calor, trinta graos ou máis. A Bárbara faille falla frío e unha
fiestra aberta, é extranxeira do norte, non hai quen llo quite.

A Lola sempre a acompaña o seu can e a Marisol atráena as extravagancias. Pepa
encóntrao molesto. Inés aburrido. Hai tantos outros xogos interesantes.

Antonia non pode nunca, aínda que volve intentalo sempre. Empézalle a dar apuros.
Non será que ela e... Susana non fala diso, é máis ben unha persoa de acción, as palabras
nunca foron o seu forte.

A Pili preocúpalle sobre todo a hixiene, Conchiña esixe ante todo seguridade. Branca
faino con calquera, todos che son iguais.

Lucía espera sentimento, Manola alporízase sempre despois.
Silvia rompe cada vez en bágoas, Helena non ten nunca abondo, Victoria avergónzase

tremendamente e isto que hai tempo que deixou de ser unha novata.
Paula non se atreve, a Luisa prodúcelle salouco, Marisa non se decide.
Mariluz non pode agardar, a Berta cáusalle dor de cabeza. Unha aspirina desfeita nunca

pouca auga fría axuda só temporalmente.
Iria queda durmida, de ninguna maneira por culpa dela.
Sandra non quere, sobran tódolos intentos de convicción.
Margarida esfórzase de máis, proponse cada vez inutilmente ser máis suave.
Dorinda entra tódalas veces en loita, Alicia resístese, aínda que no fondo o está dese-

xando.
Xoana disimula, sábeno todos.
Cándida perde as ganas de seguida, non é de extrañar neta que odia calquera esforzo.
Feli tolea, Xela berra, Charo morde.
Carme necesitábao catro veces á semana, agora está farta.

ÚRSULA HEINZE (Colónia, Alemaña, 1941). Mora en Compostela.
Profesora de inglés e alemán.
Toda a sua obra está en galego. Tradutora do alemán.
Novela e conto: O soño perdido de Elvira M., Remuíños en coiro.
Para nenos: O buzón dos nenos, Sempre Cristina (novelas)
Entrevistas: Arredor da muller en 18 mundos.

Foto Chus García

Imprime: CLAVECO - LA CORUÑA
Depósito Legal: C-352/86
Deseño e Maquetación: MANUEL RIVAS (vocal de medios de

comunicación da Asociación de escri-
tores en língua galega).
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