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 No verán de 2002, a compostelana Galería Noroeste (dirixida por Marián 
Diéguez e Antonio Ibáñez) sorprendíanos convocando a trinta e cinco poetas na 
exposición “Palabras no aire” composta por outros tantos abanos asinados -en deseño 
e texto- polas voces máis sobranceiras do noso panorama literario. Alí coincidían o 
verso e a arte de Xosé María Álvarez Cáccamo, Vicente Araguas, Luz Pozo Garza, 
María do Cebreiro, Miro Villar,  Ánxeles Penas, Ramiro Fonte, Salvador García-
Bodaño, Estevo Creus, Luís Rei Núñez e Miguel Anxo Fernán-Vello, entre outros. 
Todos eles trouxeron ó quente verán de Compostela palabras cheas de emoción, 
abanadas neses “semicírculos máxicos” que son, para Ánxeles Penas, estes obxectos.  

 Con todo, e malia o sorprendente desta convocatoria, xa contabamos cun 
precedente na exposición que tivo lugar en Vigo en 1922, tal e como nos recordan os 
patrocinadores da mostra actual en O libro dos abanos (Palabras no aire) que, editado 
polos Libros da Frouma, recolle a xeito de catálogo as imaxes e poemas dos 
abanadoress. De feito, unha das aportacións deste volume é a de transcribir a crónica 
que, para o Faro de Vigo, fixera Filgueira Valverde da súa visita ó evento de 1922. 
Podemos coñecer así de primeira man a importancia daquela exposición que logrou 
reunir catrocentos setenta e sete abanos pintados polos nomes máis relevantes da 
época e con textos manuscritos de autores recoñecidos nese momento. Debemos 
recordar que, se ben hoxe en día os abanos están desterrados do uso diario, 
historicamente eran obxectos artísticos que servían, ademais de para refrescarse, 
como instrumento de comunicación entre cabaleiros e damas. Así, existía unha 
linguaxe para expresar os amores, concertar citas ou romper as relacións segundo 
cómo se movese o abano, o grao de abertura acadado por este, a parte do corpo que 
rozaba ou a súa maneira de repousar sobre as saias femininas. Con todo, o costume 
de convidar ós poetas a escribir versos sobre eles é un tanto serodio e púxose de 
moda no século XIX, tal e como podemos documentar no Limiar con que Anxo Tarrío 
enriquece este volume. 

 A meirande parte dos autores aproveitan para reflexionan nos seus textos 
sobre a natureza do ar, o elemento máis inconsútil, que nos dá a vida e nos eleva 
como o propio abano ó sulcar o baleiro procurando a frescura e a música. Así, mentres 
Antón Lopo se pregunta se “¿pode haber algo máis marabilloso que o ar?”, Xohana 
Torres constata que “Nada volve no aire senón aire” poñendo de manifesto o carácter 
autotélico deste fenómeno. A procura da musicalidade do vento aparece, por exemplo, 
no poema de Xosé María Álvarez Cáccamo quen identifica o abanador cunha  “Alada 
flor aberta/ que tempera e desperta // a música do vento” e fai parte do verso de 



Gonzalo Navaza cando evoca a liberdade das aves: “Vento de man, abano,/ no teu 
ceo de raso plisado/ axitan as ás aves de antano”. Finalmente, María Xosé Queizán 
reclama “un vento tolo, perdidiño/ abálame cun vento lesbiano” pleno de beleza aínda 
que esta sexa  “un pechado círculo, un vicio oscuro, un remorso”, como di Yolanda 
Castaño, ou unha airexa de todos abanos que se moven sen pausa, infinitamente, 
como ás, flores e corazóns que levan no seu entramado os soños e as palabras. 
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