LAUDATIO DE MARÍA DO CARME KRUCKENBERG, Vigo, 3 de Xuño de 2006, AELG
                                                         María Pilar García Negro

Non é labor cativo substituír a unha alta poeta, como Marica Campo, neste acto solemne en que as escritoras e os escritores galegos homenaxeamos a María do Carme Kruckenberg. Non o é tampouco, cando voces tan autorizadas como as de Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Xesús Alonso Montero, Xosé María Álvarez Cáccamo, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre ou Gerardo Diego se ocuparon de comentaren a súa obra, e non con prólogos galantes, como diría Eduardo Blanco Amor, senón con xuízos moi atinados e competentes. Dúas razóns veñen no meu auxilio: a primeira e principal, a devoción que, desde hai anos, sinto por autora e obra como as que hoxe celebramos; a segunda, o meu compromiso, desde o seu nacemento, con esta Asociación, coa Asociación de Escritores en Lingua Galega, a cuxa constitución asistín e cuxa pervivencia defendín sempre, mesmo en momentos azarosos en que sobre ela pairou a tentación dunha inxustificábel liquidación.

Dela, desta Asociación, foi vicepresidenta Mª Carme Kruckenberg, en 1986, e dela termou coa valentía e a coraxe precisas, na compaña de Antón Avilés de Taramancos, como presidente, de Xoaquín Agulla, como secretario, de Xosé Manuel Beiras, como tesoureiro, e mais de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Pilar Pallarés e quen lles fala, como vogais: nomes de traballo colectivo, que apostaron firmemente por unha continuidade necesaria, nun país como o noso onde tantas iniciativas se fanaron por individualismo e pequenez de miras (xa se sabe que para as cargas hai moitos menos concursantes que para os cargos…). De modo e maneira que non puido ser máis afortunada a eleición de Mª do Carme Kruckenberg, neste día do seu aniversario, para lle entregar o E de escritora: galardón merecidísimo para ela, honra para nós, porque nela vemos un exemplo de muller clara e firme, de viaxeira incansábel que sempre retornou á Galiza, de muller desprexuiciada e libre, que non retrocedeu ante os desafíos nen ante as inclemencias ambientais ou sociomorais dos benpensantes, isto é, dos freos da historia, dos seus inmobilizadores.

María do Carme é a nosa amiga: éo desde o día, xa ben afastado, en que nos coñecemos. Como o conceito e o termo “amizade” están de abondo banalizados, digamos que a dela, a amizade e o cariño con que sempre nos agasallou, é “das de antes”, isto é, das que practican o respeito e a xenerosidade, virtudes non menores nun tempo en que o escritor, o artista, sempre está tentado a contemplar permanentemente o seu ego ipsissimus e a taxar conveniencias e inconveniencias utilitarista e mercantilmente. Mª do Carme, amigas e amigos, é dunha outra raza: das que entregaron, e entregan, o seu tempo, o seu saber e o seu sentir á comunicación e ao coñecemento que nos fan mellorar un algo a nosa condición de bípedos humanos.

Mais Mª Carme Kruckenberg fixo para todos nós un outro galano, tamén de valor permanente, o galano dunha obra intensa e extensa que, sen présa e sen pausa, foi tecendo desde os días da súa mocidade até o presente. Poemas inevitables é o título dunha das súas obras. Escrita inevitábel, diríamos nós, porque ela, a forma literaria, é a súa forma de coñecemento principal, dela propria e do mundo. E sendo narradora, e sendo xornalista, con centos de artigos publicados na prensa, e sendo tradutora…, é a poesía o recipiente fundamental do seu achegamento, como dixemos, ao mundo, á Galiza e ao seu proprio eu. Poesía que se expresa en non menos de vinte e cinco títulos, desde aquela primeira obra publicada en Buenos Aires, en 1953, Las palabras olvidadas, até Lembranzas da beleza triste ou As complexas mareas da noite, dos nosos días. E a min antóxaseme maxinar que esta obra toda debuxa un mapa, un inmenso mapa, que a autora foi compondo e completando ao longo de moitos anos. Como boa cartógrafa, a nosa autora comeza por deseñar a silueta do máis coñecido, da súa xeografía humana máis próxima, nunha obra, Cantigas do vento, que, mesmamente, cumpre agora cincuenta anos: son os pais, é a filla, son os mariñeiros… os dedicatarios desta súa primeira incursión na literatura de noso. E subliñamos a data: 1956, porque nada había a aquela altura que animase ou empuxase a unha rapaza da burguesía de Vigo a ingresar na literatura galega, interrompida como fora, na súa natural continuidade, polo brutal hiato imposto pola guerra civil española e o seu desenlace. Mais, de certo, non houbo de ser leve o peso e a influencia da obra de Rosalía de Castro que ela, voraz leitora desde a súa infancia, chegou a saber de memoria. Como, con toda probabilidade, tamén obrou influxo benéfico e protector a persoa de Castelao, a quen coñecera, en Buenos Aires, moi pouco antes de morrer, en 1949, e que, segundo ela explica, tiña a obsesión por saber da xente moza na Galiza, das súas inquietudes, das súas esperanzas, nunha inquebrantábel fe no porvir do país e dos seus habitantes: “… tiven a honra  -di a nosa escritora-  de falar longamente con el; comprendín a fondura do significado da nosa Terra, a nosa, a que nos viu nacer, a que amamos máis aló dos nosos proprios sentimentos”. E, tamén, a compaña amiga, aquí, en Vigo, de Laxeiro, de Eduardo Moreiras, de Emilio e de Xosé Mª Álvarez Blázquez, de Celso Emilio Ferreiro…: a esa confraría, a ese núcleo de galeguidade fonda, quixo afiliarse María do Carme Kruckenberg.

A escritora comezara a deseñar o seu mapa, como dicíamos. E ese mapa  -a súa poesía, o seu percurso vital-  ten cabos, ten rías, ten recantos ou escondites íntimos, amplíase coa cartografía de lugares distantes e distintos, que van cobrar vida na súa ollada de viaxeira infatigábel: de Lisboa a Berlín, de Viena a Sofia, de Praga a París, de Roma ou Florencia a Budapest, de Moscova a Bangkok, de Exipto ao Senegal, do seu Buenos Aires ao Brasil, de Nova Iorque á Habana…, e tantos e tantos lugares máis que cobran vida poética grazas a ela e engrandecen ese mapa de coñecemento doutras rotas e doutros povos. O mapa ten nomes de lugares, mais, tamén, nomes de persoas a quen se rende tributo de admiración e de afecto: citemos só un, entre moitos posíbeis, o de Eva Lloréns, artista e escritora que, aínda, tanto añoramos. Mais ese mapa coñece paradas, faise mapa íntimo, vademecum da poeta, cando a viaxeira retorna. Retorna a si, a unha ollada introspectiva que nos dá poemas inigualábeis, nunha visión ao modo (que non á moda) existencialista, tantas veces desolada, mais sempre cunha faísca de esperanza nos humanos e na súa irrepetíbel aventura de viver, como ela mesma titulou. Por iso a viaxe é centrífuga e é centrípeta, asemade, mesmo cando a poeta se ve ás portas do desengano e do nihilismo, como neste poema que eu xulgo dos mellores da literatura española do seu tempo e que pertence ao seu volume Memoria de mi sueño, de 1969:

Vacío

Cruz y raya a la vida.
He tropezado en todos
Los caminos,
En los de fuera llorando,
En los de casa dormida.
Es igual cada noche,
La misma la salida.
El universo continúa
Su rotación elíptica.
El hombre busca
Sobre la tierra
Yerbas para su herida.
El perro ladra
Si no te conoce
Y el pájaro y la nube
Saben de la huída.
Con tanta agua,
La fe me llega 
A la cintura.
Y es triste
Encontrar vacía la ausencia…
Cruz y raya a la vida.

A poeta sabe que a pergunta, a interrogación, esa tan deostada e pretensa ambigüidade galega, é o método máis intelixente de nos aproximar ao coñecemento veraz. E ela vaino practicar sen tabús e sen eufemismos, como neste magnífico poema d´A sombra ergueita, de 1976:

Dempois de berrar eiquí e acolá
Polos dereitos dos despoboados,
Dempois de arrincar a derradeira herba
No penedo da anguria,
E de alcender o pouco lume
Que levamos nos ollos
¿qué lle pode quedar aos homes
niste curruncho de terra
que non sexa soedá de agulla?
Dempois de deixar pinga a pinga noso sangue
Na moenda do pan de cada día,
Dempois de palpar a delor no ar
E na imaxen que refreixa cada espello
E cada fonte
¿qué se lle pode pedir á formiga,
ou á rula
que se arrola na rama do ameneiro 
como o berce no buligar da escuma?
Dempois de ir e vir coa fame ao lombo
Depenicando soños e amoríos
Por tódalas carreiras da esperanza,
¿qué se pode facer, amigos meus,
que pete no pandeiro dos degoiros 
como un salaio fondo 
e malfadado?

O mapa rexista vales, vagoadas, congostras… Mais a poeta vai elevar sempre o voo, nunha confisión de fe, de esperanza e de amor ao povo a que pertence e se sente unida:

O Pobo unido
Todos irmáns, de ceo e terra,
De pai e nai.
A loita certa,
Todos da man, xuntos na man,
Cantando sempre
O noso amor e a libertá,
A libertá dos nosos ósos,
Da nosa terra, do noso chan.
A loita certa,
De xenerosos soños louzáns,
Todos nun feixe doce e garrido
De lus e paz.
O pobo unido,
Todos irmáns, de perto e lonxe,
De mar a mar.

É enorme, amigas e amigos, a carga de vida e de autenticidade que destila a poesía de Mª Carme Kruckenberg. Ela, esta poesía, verteuse en galego e en español. E isto é así porque é a lingua e o meio social a que nos fai a nós, non nós, soberbamente, os que a posuímos a ela. Mais a nosa escritora retornou á casa común, retorna sempre, e ten moi claro que o g de galego ha de ser un G maiúsculo, non pequeno nen doméstico. Talvez o aprehendeu na ollada  de tantos homes e de tantas mulleres que, desde aquí, desde o porto de Vigo, viu partir para o destino incerto da emigración en terras americanas. Eses ollos  -di ela-  “quedáronse para sempre mirándome ao corazón”. A épica-verité, a épica auténtica dos desposuídos, dos marxinados, que tamén ela cantou, a que non admite imposturas nen dilettantismos.

O mapa da nosa poeta-cartógrafa está deseñado por unha muller libre, por unha muller  de vasta cultura que ama este país cordial e desacomplexadamente. Ben pode orgullarse Vigo, a súa cidade, a Galiza toda, e nós con ela, de coñecela, de querela e de aprezala como unha pioneira das nosas letras, no ecuador mesmo do século XX. 

Moito estimamos a túa obra e moito cha agradecemos, Mª Carme, porque ela, a antiga e mais a actual, é nova e avanzada, porque sempre foi atenta á dor do mundo e solidaria con ela, porque o  eu lírico nunca se dedicou  -sendo introspectivo, sendo íntimo-  á declinación perpetua do pronome ego, moda que confiamos en que non chegue a ser modo, por ben da literatura galega e dos seus leitores.

Mª Carme: parabéns! Non hai moito, unhas amigas trouxéronme de México un disco da cantante Astrid Hadad, con esta dedicatoria: “A Pilar, para que mantenga siempre erecto el pilar del amor y del humor”. É o que che desexo a ti, querida amiga, e o que, egoístamente, pido para nós: que nos agasalles sempre co teu amor e co teu humor. Porque, non o esquezas: ¡seguimos vixentes!.

Obrigada.

