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E spectadores foráneos, asomados a unha hipotética xa -

nela, en Monbuey, se cadra, contemplando o momento
cultural galego, son quen de afirmar que a situación dos

escritores galegos é egréxia. Enxergan, desde ali, un go-
berno autonómico que administra fartos orzamentos

para Cultura; a língua e a literatura galegas introducidas
no ensino; as editoras a pleno rendimento, superados

xa o tempos da fame e da censura...
Atrás ficarian aqueles esforzados do Rexurdimento,

os altruistas da Xeración Nós, os indixentes da postgue-
rra... Hoxe, o camiño é de rosas. Un paraíso visto desde

mombuey.
Nós, adentrados nas nosas fragas, enleados no nó,

recluidos na lura da biblioteca como laboas doentes,
arregañados os dentes sobre o bolígrafo, observamos a

suculenta empanada feita coa nosa carne e o noso san-
gue pero servida e saboreada noutras mesas.

Desde a fiestra chairega, as voces interrogan:
—Cal é o presuposto da Consellaría de Educación e

Cultura para a promoción da literatura galega? Cantas
bolsas ao ano conceden para a redacción de obras literar-

rias? Que renumeracións obtendes como guionistas ou
programadores da T. V.G., como realizadores de vídeos

artísticos, como animadores culturais, ditando cursos de
língua e literatura..etc? Porque, —insisten rumorosos

no alén—, estaredes insertos na cultura viva do país, be-
neficiando as manifestacións cuÍturais que, ao tempo,

permiten que vivades do voso t raballo como escritores...

ollos relampados, ao pé da cova	
Nós, por toda respota, rillamos no bolígrafo cos

ollos das voces mombueianas resoa nos ouvidos
E as editoras...?

Ante isto, a poeta Mamaloba non pudo conterse e
uivou

As editoras están afanadas na reconvertida industria
textil e na reedición dos autores de leitura obrigada no

ensino. Con todo iso non lles queda espacio para editar
as novas aportacións e os escritores tornamo-noimplo-

rantes, cando, de feito, somos outorgantes. As editoras,
os organismos culturais, as institucións mesmas existen

grácias a nós e os que nos precederon —dixo alporizada,
dando-lle unha mordedela ao bolígrafo. Vós, que esta-

des fora —increpaba ao ceu lonxícuo cos ollos infecta-
dos en sangue —responde! De suprimir-nos aos escrito-

res na história desta terra ¿Que quedaría? A ver, fagan
un esforzo de imaxinación e admiren o ermo! Sen identi-

dade nacional, sen lingua escrita nen cultura própria...
Cegados polo sol zamorano, os da xanela non chegan

a ver claro —Moito vos queixades— rosman ainda —Os
de antes non se lamentaron tanto e colleron piores tem-

pos...
—Pode— responde triturando o último boli —Pero

era unha caréncia colectiva e solidária. Non é igual mo-
rrer de fame en Etiopia que ao pé do lnstitute Empire

Lingüistic States Dialectologist...
Os de Mombuey fechan a xanela para non escoitar

os uivos lacerantes e non ver as nosas fauces escorre-
gantes de tinta azul.

con fauces
de tinta azul



De inmediata aparición
edicións xerais de galicia

Os máis dos galegos falámo-lo noso idioma sen podérmolo escribir correctamente
ou descoñecendo o verdadeiro significado de moitas das palabras.

O novo Diccionario Xerais da Lingua vén a resolver este problema. Completo, ilustrado,
normativizado, con variantes e gramática de fácil uso.

Ter á man o Diccionario Xerais da Lingua é unha necesidade, botábase en falla.



de bolboretas
Xenaro García Suárez e

caudas de miñato
Non sei se será unha apreciación moi persoal, pero os síntomas
son como de que ainda se pode ser un cidadán culto, ou mes-
mo un intelectual, ignorando o mais elemental sobre a explica-
ción dos fenómenos do planeta e do universo no que nos tocou
viver. O enfrentamento, cuase sempre pola calada, entre cientí-
ficos e artistas repousa sobre os dous princípios de ataque e
contraataque que poden ser o resumo de calquer decálogo es-
tabelecido ao efeito: "A ciéncia na súa frialdade nada ten que
ver coa literatura, pintura, etc.,", "quizá aquilo que diferéncia
ao feito artístico do científico non sexa máis que a non reducibi-
lidade de aquel á linguaxe formal discriminadora/definidora da
ciéncia".

Talvez a actitude pedestre de desprécio cara a ciéncia como
parte integrante da bagaxe cultural de calquer habitante do
mundo hoxe, fique reducido a uns poucos pensadores hipercrí-
ticos, que non se resignan a recoñecer o destacado lugar que a
sociedade moderna asignou a algo tan perverso, e que para
mais inri está completamente mediatizado polos intereses mili-
tares das poténcias desenvolvidas.

O criticismo verbo da ciéncia, ou do cientismo como pana-
cea universal, non é nada novo. Aristófanes no século V a.d.c.
xa denunciaba aos sábios do seu tempo pola nefasta influéncia
que exercian sobre os mozos, ao tentar explicar fenómenos na-
turais segundo esquemas científicos. Rosseau dousmil anos
máis tarde non é menos belixerante, e afirma: "As nosas almas
corrompen-se a medida que as ciéncias e as artes se adentran
na perfección. Se as nosas ciéncias son raras polo obxectivo
que se propoñen, ainda son máis perigosas polos efeitos que
producen". Zola define a ciéncia como a locura do seu século,
que se propón reducir todo a ecuacións, e a submeter todo a
poderosos axentes mecánicos. Dostoievski protestaba contra a
tendéncia a explicar algorítmos e estadísticas. Dicia que o pro-
xecto dun ser humano auténtico "é demostrar-se a sí mermo
que un home non é un mecanismo"

A polémica ven de longo e talvez os principais culpábeis fo-
ran Copérnico, Galileo, Descartes..., que tan só pretendian en-
tender o mundo, polo que podemos presumir que a revolución
tecnolóxica foi en certa medida un produto inesperado. A súa
investigación destruia, tanto a visión medieval dunha orde so-
cial imutábel, como a hierarquia fixa dos valores morais. O re-
sultado non podía ser outro que a transformación de socieda-
des e hábitos con tal forza que mesmamente semellaba que en
Europa surxira unha nova espécie.

Unha vez vencido o primeiro impacto que supuxo o rachar
cunha tradición filosófica meramente especulativa, emprende-
se a batalla por reducir calquer fenómeno, inclusive os produtos
artísticos, a unha explicación científica. A posición máis extre-
ma nesta liña pode ser a de Watson e Skiner que postulan que
toda conduta humana pode ser "explicada, predita e controla-
da" por métodos similares aos experimentos con pombas e ra-
tos; así, en última instáncia o home non é nada mais que un
complexo mecanismo bioquímico, movido por un sistema de
combustión que activa ordenadores con prodixiosas capacida-
des de armacenamento para gardar información codificada".
Pasar disto a explicar a prolífica obra de Goethe en base a unha
"eyaculatio precox" mal asumida (non reproduzo literalmente
a cita por repeito a alguén que ainda cre na psiquiatria), non é
nada difícil. O difícil seria explicar porque a maioria dos exacu-
ladores precoces non producen nengunha obra literária.

A evolución da literatura, a pintura... non foi, evidentemente,
allea á revolución científico-técnica, asi o que máis e o que me-
nos trata de lexitimar obras literárias e pictóricas buscando re-
cursividades (Borges), estruturas alxebraicas (Propp), etc. Inclu-
sive ás veces partindo do formalismo da estrutura obteñen-se
produtos tan bos como "O nome da rosa", "Arnoia, Arnoia" ou



cuase que toda a obra pictórica de Escher. Pero precisamente o
que fai "válida" a obra tanto literária como pictórica, apesar de
todos os estudos profundos que se fagan, é un algo que polo
de agora non é reducíbel á linguaxe formal común ás ciéncias
chamadas duras.

Como era de esperar a cultura —non científica— non se
preocupou en cada caso de xustificar os pasos que ia dando,
ainda que talvez chame a atención as poucas arelas de poetas,
novelistas e pintores perante fenómenos exlicábeis pola ciéncia
que até poden resultar ás veces dunha estética fora do normal,
ainda que teñan que descreber-se na fria linguaxe das matemá-
ticas.

Sen embargo, os que rapidamente perderon a compostura
e se puxeron á cola dos certificados de garantia de ciéncia foron
os economistas, sociólogos, psicólogos e mesmo algun que ou-
tro xornalista. Así, sen reparar en nengun tipo de pudor, tenta-
se reducir calquer manifestación a patróns científicamente lexi-
timados. A cuantificación por riba de todo, a utilización da cifra
fora de contexto, converte-se en patente de lexitimidade para
as ciéncias moles. Médicos e psicólogos poden-nos dar abon-
dosos exemplos de utilización vizosa de infinidade de test, ma-
nexados ad hoc para "amosar-nos" o carácter científico das
súas disciplinas.

Esta maneira de facer, xunto ao xurdimento da mecánica
cuántica, en cuxa base non quedaba mais remédio que asumir
o feito probabilístico, fixo que até hai pouco, todo o que soara
a cualitativo, globalizador ou mesmo a puro sistema formal con
interpretación a posteriori, fora maiormente desbotado sen
nengun tipo de cleméncia. Platón xa fedia e habia que enterrá-
lo; item mais se todo isto se adubaba con algun que outro prin-
cípio de materialismo mal entendido.

O estabelecemento da xeometria riemanniana como pura
enteléquia formal, que serviu a posteriori como canle de expre-
sión á teoría da relatividade, foi un paso crucial, ainda que non
suficiente para que se reflectira sobre a evolución da ciéncia no
sentido de xustificar a teoria pola teoria —en completa diacro-
nia coa prática— como método de avance indispensábel.

As arelas de "cientizar" absolutamente todo son a base do
que, seguindo a Jan Snuts —Holism and Evolution, Londres
1926— se deu en chamar Holismo. O Holismo é un enfoque
máis filosófico que empírico que non se presta aos ensaios de
laboratório. Baseando-se na organización hierárquica que amo-
san todas as estruturas e procesos complexos, de carácter rela-
tivamente estábel, tenta estabelecer patróns comúns que abran-
gan ás disciplinas máis diversas, tanto científicas como huma-
nísticas. A hierarquización como eséncia de procesos tanto ati-
nxe ao etólogo que explica a construción de niños de paxaro
como ao psicolingüista chomskyano.

Esta tendéncia fai que certos científicos confluan con intelec-
tuais e artistas no intento de extrapolar, buscando semellanzas
e interpretacións novedosas onde apenas hai intuicións estéti-
cas. Asi, non é dificil escoitar falar da evolución cuántica da
história, da interpretación daliniana da Teoría de Catástrofes,
ou das implicacións do teorema de Gödel na emancipación do
proletariado.

O problema, se volvemos sobre o avance da ciéncia, é que
este, como sabemos, non se dá segundo pautas prefixadas de
antemán, e que moitos logros parciais dificilmente explicábeis
nun momento determinado, conseguen-se por pura intuición
ou por subxectividade sincrónica da inspiración artística.

No decorrer da história foi sempre normal utilizar ponlas es-
púrias das matemáticas noutras disciplinas, sempre que os re-
sultados obtidos foran consistentes na teoria extramatemática.
Paradigmático foi o caso do Cálculo Diferencial, do que houbo
que agardar cuase douscentos anos para que tivera unha funda-
mentación axeitada, ainda que non por iso se deixou de aplicar.
Hegel e Marx chamaron a atención sobre o perigo que entraña-
ba a utilización de algo cuxos alicerces non estaban sentados.
Infinitos e infinitésimos, con toda a súa cárrega metafísica, po-
dian-se desmandar en calquer momento. Cumpria, xa que logo,
desposuir ao cálculo de toda a metafísica que levaba adosada
para que pudera ser utilizado.

A teoria de modelos, o axeitamento a estruturas matemáti-
cas xa coñecidas de procesos como o da aprendizaxe (Piaget)
ou da xénese da Iíngua (Chomsky), adquire un forte pulo. Esta
tendéncia non é ahistórica.

Ao non aguantar a psicoanálise —a psicoloxia en xeral— os
critérios de demarcación aos que os epistemólogos a querian
submeter, e ao ver que a redución à bioquímica dos comporta-
mentos normativizados, non era doada, pasa-se à utilización de
modelos alxebraicos en moitas das disciplinas ainda non lexiti-

madas como científicas. Se xa se estaba aceitando a utilización
de ferramentas matemáticas fora de contexto nas mais diversas
matérias, sen perguntar-se polos seus fundamentos, porque
non axeitar "estruturas profundas"(?) a estruturas alxebraicas?

A utilización das matemáticas neste sentido é o que a todas
luces semella conectar co acto de criación.

O caso da TEORIA DE CATÁSTROFES pode ser de grande
interese. Por unha banda estamos perante un corpo teórico for-
malmente estabelecido, de elaboración sosfisticada dentro da
própia matemática. A súa aplicación a fenómenos do mais di-
verso pouco máis ten de dez anos, pero esta vez o caso é o
oposto ao do Cálculo Diferencial nas súas primeiras escaramu-
zas. Por outra banda trata-se-nos de impor por alguns —entre
eles o fundador Rene Thom— como teoría global (holéstica)
propagadora dun canto á cualidade e ao idealismo platónico.

Calquera fenómeno que saibamos transcreber ao modelo
formal da teoria, despois de sentadas as correspondentes restri-
cións, pode-se comprender millor, chegando mesmo a poder
ser controladas as condicións de equilíbrio do proceso, evitan-
do que a "catástrofe" se produza.

Para ter un mínimo coñecemento da teoria en questión, tra-
taremos de dar unha someras nocións, recorrendo ao primeiro
exemplo extramatemático ao que se aplicou. Ainda así, compre
ter presente que o enfoque a empregar na aplicación da teoria
depende da natureza do problema e do noso inxénio ao abordá-
lo, xa que polo de agora non hai modelos sistemáticos de técni-
cas.

Considere-se un sistema cuxo comportamento sexa normal-
mente regular pero que en determinados momentos —ou luga-
res— mostra discontinuidades. Podemos supor sen dificuldades
que o estado do sistema en calquera momento se pode especi-
ficar completamente mediante variabeis, ás que acompañan ou-
tras que chamaremos de controlo. Exixe-se-lle ao sistema que
a dinámica asociada a el sexa regular, xa que estamos interesa-
dos na orixe das discontinuidades, e se permitimos discontinui-
dades a priori na dinámica, non poderemos esperar dicer dema-
siado acerca das suas propriedades.

Nestas condicións o que nos di a Teoría de Catástrofes é
que ó número de configuracións cualitativamente diferente de
discontinuidades que se poden producir, non depende do nú-
mero de variábeis de estado, que pode ser moi grande, senón
do número de variábeis de controlo que é xeralmente pequeno.
En concreto,se o número de variábeis de controlo non é supe-
rior a catro, só se poden dar sete tipos diferentes de catástrofes
—rupturas da continuidade do proceso—.

O resultado anterior, ainda que de demostración difícil, é de
grande interese. Imaxinemos que tratamos de analizar un siste-
ma extenso e complicado por meios convencionais. Teriamos
que escreber ecuacións diferenciais (pode ser un millón ou
mais), dar as condicións iniciais, resolvé-las, e despois tentar
comprender as solucións. Ainda que soubesemos de antemán
qué variábeis nos interesaban, teriamos avanzado pouco, pois
haberia que resolver conxuntamente o sistema de ecuacións e
seleccionar a posteriori unha solución ou dúas. Pola contra, a
Teoria de Catástrofes permete a predición en grande medida,
do comportamento cualitativo do sistema sen saber sequer cais
son as ecuacións diferenciais, a partir de supostos que apenas
impoñen restricións.

Un dos problemas máis interesantes e difíceis da bioloxia é
o de entender o desenvolvimento —morfoxénese— do proceso

polo que un ovo fertilizado se convirte primeiro nun embrión e
despois nun organismo completamente formado. Como é posí-
bel que isto ocorra, cando os indivíduos dunha espécie poden
ser tan diferentes en forma e tamaño?, como é posibel que o
proceso sexa tan estábel, resistindo cantidade de pertubacións?
O que sempre se obtén ao remate do proceso son indivíduos
damesma forma. A que nos referimos cando dicimos "da mes-
ma forma"? Evidentemente non hai dous seres humanos estric-
tamente homeomorfos, e ainda que a equivaléncia topolóxica
non o explique todo, quizá sexa este conceito o que nos aproxi-
me do millor xeito a esta questión.

A topoloxia é unha ponla das matemáticas que estuda as
propriedades que se conservan mediante transformacións —
homeomorfismos— que non impliquen nen cortes nen ruptu-
ras. Asi, topolóxicamente, un donuts é equivalente a unha taza
e unha esfera a unha pataca por moi deforme que sexa.

A morfoxénese non consiste simplesmente en que se produ-
zan células do tipo axeitado nas posicións adecuadas. Encetado
oo proceso, unha célula do corazón, poñamos por caso, dividirá-
se en dúas células do mesmo tipo, o que non ocorria nas etapas
iniciais. Non se sabe con precisión como se decide o destino
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dunha célula particular, pero está claro que hai interaccións e
variacións fisicas e químicas dentro do embrións. Todos os mo-
delos que tratan de explicar este desenvolvemento, supoñen
que é debido a estas variacións —gradiente— ao que non todas
as células se desenvolvan na mesma dirección. Aceita-se ade-
mais, no caso da Teoria de Catástrofes, que dentro de cada cé-
lula se producen cambios que dependen do tempo e que o des-
tino de cada célula se decide mediante unha sustáncia particu-
lar que podemos chamar morfóxeno, e cuxa concentración se
determina polos estados de equilibrio dun conxunto de ecua-
cións diferenciais ordinárias. Os mesmos estados de equilibrio
dependerán de certo número de parámetros, pero só poderá
haber catro gradientes independentes —tres no espácio e un
no tempo— o que nos conduce a catro variábeis de controlo
independentes.

A maior parte do tempo a variación da concentración de
morfóxeno e a conseguinte variación das propriedades obser-
vábeis das células, serán regulares. Sen embargo, haberá valo-
res das catro variábeis de controlo para os que serán posíbeis
diferentes equílibrios, o que dará lugar á formación de frontei-
ras entre os diversos tipos de tecidos e entre o tecido e o non
tecido —o baleiro—. Esta situación leva-nos na teoria de Catás-
trofes a que un entorno dun ponto no espácio-tempo, a silueta
da estrutura que se esta a formar quede determinada por certa
clase de catástrofes elementais as de condimensión menor ou
igual que catro—, que son sete.

A morfoloxia asociada ás sete catástrofes elementais supor-
ta a todas as fases que se poden dar na morfoxénese. Así, o
PREGUE representa un comezo ou un final. A CÚSPIDE repre-
senta a acción de separar, unir o cambiar. A CAUDA DE MINA-
TO representa a acción separar o rachar. A BOLBORETA a ac-
ción de encher ou baleirar unha bulsa. As nutras tres non por
ter nomes máis prosaicos, deixan de representar accións funda-
mentais. A singularidade Umbílica Elíptica representa a acción

de encher un burato, a Umbílica Hiperbólica un derrumbamento
ou fundimento e a Umbílica Parabólica a acción de expulasar.

Facendo as correspondentes restriccións, do estilo das que
se fan cando se trata de aplicar a matemática a calquera outra
disciplina, poden quedar reducidos a estas sete catástrofes, pro-
cesos tan diversos como o derrumbamento de estruturas elásti-
cas, as tomas de decisións ou inclusive a agresividade dos cans.
Evidentemente detrás da idea fonte de aplicar a Teoria de Ca-
tástrofes a estas situacións hai un acto de criación equiparábel,
se non superior, á Quinta sinfonía de Beethoven ou ao Xardin
das Delicias. Orabén, o que negamos é o carácter autónomo da
Teoria de Catástrofes como panacea que explique todo un ver-
goñento recuar as eséncias do platonismo, ainda que non nos
deixe de resultar chocante, poñamos por caso, que a morte sú-
peta por fibrilación —do corazón—, sexa un problema topolóxi-
cemente equivalente á ruptura do equilibrio dunha película de
xabrón nun anel. Controlar as condicións equilíbrio para que a
película non se contraiga ao anel, é análogo a lograr que o cora-
zón non entre nunha danza de vermes incontrolados que rema-
ta sen remisión na morte. A morte neste contexto é un burato
nunha burbulla. De todos xeitos dar o salto a unha teoria global
da morte ou á explicación da existéncia de Deus topolóxica ou
catasróficamente, fora do estético que resulta, debe ser unha
questión que nos traia sen cuidado.

En fin, chegados aquí sería unha mágoa rematar sen menxa-
se. Para nós, fora de amosar un anaco do enmarañado que está
o asunto coidamos suficiente reivindicar a maridaxe de científi-
cos e artistas —no senso máis amplo da palabra— en base a
que tanto uns como outros militan en parcelas non reducíbeis a
cánons fixos nen a pautas preestabelecidas. En definitiva que a
Bolboreta das catátrofes se convida en x 6 + tx4 + ux 3 + vx 2 +
vx non ten por que ser máis grave que a trasformación de cal-
quera conto da mitoloxía rusa en algo parecido a x' s' A 3 C H1

-I1 K  W°. Son cousas da estética.



negación da água «Nengunha linguaxe é inocente»
Mário Benedetti

Pilar Aleixandre Serei quen de te convencer? Porque se ti entendes que o limón
é verde da cor dos campos, verde como a água do mar, non
aceitarás que para outro sexa marelo como o ouro, como o san-
gue; e cando les nas entrañas da noite amigos, lume, non con-
cebes que para alguén as mesmas agullas do relóxio digan in-
sónia, digan arrefecer.

Pero o meu desasosego ven de que pronunciache "mal tem-
po", e esas duas palavras, como besouros renitentes, flan-
queian os meus pasos desde entón. Desde que eu perguntei
—no supostamente aséptico contexto dunha clase de xeolo-
xia— "Como é que se meteoriza o granito da catedral de Santia-
go?" e ti, atreu, como corresponde a quen ainda non fixo quince
anos, respondeche "Poque en Galiza vai mau tempo".

Mau tempo, dixeche. Non chúvia, lentura, chuvisqueiro —
que podian conotar mau—. Non tépido, estável, morno; que
podian conotar bo. Non descrebeche, non comparache. Para ti
a calificación estava clara: o tempo, mau.

Poida que si. Mau tempo, este no que un homiño que acou-
ga na doce beira-mar de Vigo —case tropical que diría Reixa-
toma parámetros alleios para medir os pulsos ao seu entorno.
Mau tempo o tempo en que se nega o próprio, sexa língua ou
água, seixo ou arxila, indecisión esquiva ou teima imutável.

E ficache alí, mirándome satisfeito, debruzada a inocéncia
aos teus ollos, demostrando ás claras, ti que nada sabes de
Eco, que emitiras un signo non internacional, que non era a tua
idea ferir cando disparache.

A min, que renego do chovinismo, se me atarabellavan na
língua atricos inúteis, de que este era o mellor tempo, de que
neste país —metido no seu casulo como a larva— estava o me-
flor país posível, de que a água da chúvia levara dentro a erva,
os pésegos dourados, o leite e o mel. Pero cando la abrir a boca
mirei pola xanela da clase o brillo cambiante do mar e decatei-
me de que te convencerias ti só ou non te convencerias mais.

Direi-che logo que vira outro tempo (e dou grácias á língua
de non permitir a escolla weather/time, Wetter/Zeit). Outro tem-
po no que un meteorólogo toleirón, que non falará desde unha
pantalla cuadrada (full square), senón da pulida superfície dos
testos anunciará espléndidas chúvias para toda Galiza, bardan-
tes da ría de Ortigueira, onde, un dia mais, serán azoutados
pola seca. Pero non desesperedes, meus queridos espectado-
res, proseguirá o meteorólogo,afastando un pouco as folliñas
do ficus que Ile batian no nariz, que o anticiclón dos Açores
está para retirar-se ao Sul, o tempo vai-se meter en água, e
daquela teremos chúvia para todos: un perfeito bo tempo.



a guitarra, invento francés? 
Antonio Uxio Mallo

Lémbrome dun chiste dos que chamábamos "psicolóxicos"
cando éramos mozos, no que se trataba dun Certame Interna-
cional encol do elefante. Os tiduos dos distintos traballos pre-
sentados satirizaban a concepción máis tópica do carácter de
cada Nación. Deste xeito, Alemaña presentara unha colección
de cincoenta volumes gordísimos baixo o nome: "Breve intro-
ducción á Historia do Elefante"; Inglaterra dous estudos cos
epígrafes: "O Elefante e a Recolección do Té nas Indias Británi- 
cas" e "¿É o elefante un verdadeiro gentleman"; Portugal un
libriño amarelo e verde chamado "Os melhores elefantes do
Mundo, os elefantes portugueses"; o español tiña por cabecei-
ra: "O Elefante, portador de valores eternos"; e así sucesiva-
mente... Naquel 'chiste' aplicábaselle a Rusia o tomo: "O Ele-
fante, invento ruso", e a Francia: "A axitada vida sexual dos
elefantes". Non embargante, eu coido que se debería aplicar ao
pais transpirenaico o traballo nomeado: "O elefante, invento
francés".

É ben coñecido que os (mal) chamados Galos teñen o rancio
costume de se apropiar a 'invención' das cousas máis dispares,
e de ocultar cuidadosamente todo aquelo que podería servir de
argumento contrario. Así, Jules Verne é considerado por eles o
"inventor" do avión submarino, esquencendo traballos moito
máis científicos, ou os dibuxos de Leonardo da Vinci. Moliére,
foi, craro, o creador do "Don Juan". E eu conservo celosamente
un texto que sostén que América foi descoberta no século nove
polos bretóns!...

Isto non é grave "per se", senón polo papanatismo de moi-
tos intelectuáis non francos que beben nas fontes deste país e
que máis logo espallan estas mentiras e estes mitos polo mun-
do adiante, inducindo ao erro ós desexosos de saber e ás men-

 tes curiosas. Así, non é raro leer que o músico Josquin "des
 Prés" ou que o queixo Emmenthal son franceses; e moita xente

pensa que foron eles quen "inventaron" o yogúrt (en detrimen-to  dos búlgaros)oua Revolución (enterrando a memoria de
Spartacus e dos lrmandiños e dos Comuneros e de tantos ou-

tros).
Fernando Díaz-Plaja, nun dos seus libriños adicados aos "pe-

 cados capitales" di que Francia posúe "a máis grande buguina
 do mundo", e fálanos da arte que teñen de se autoatribuir todo 
aquelo que lles peta, e de darlle bombo, e de lanzalo ós catro
ventos, ata que a mentira instalase coma se fora verdade.

Tomemos un exemplo ó azar: a GUITARRA.
Os españoles tamén pensan que é un "invento" español. E,

por razón da sua evolución, chámase dende o século dezasete
 "chitarra spagnuola" ou "Spanish Guitar" a un determinado

tipo de instrumento, conservando os ingleses o termo "Spanish
guitar" pra guitarra crásica e folklórica, diferenciándoa da "eléc-
trica".

Evidentemente, NON É un invento español, nin árabe. A Gui-
tarra, coma tódolos instrumentos musicáis, é o resultado dunha

 larga e laboriosa evolución escomenzada nos países mesopotá-
micos tres mil anos denantes da nosa Era, e nesta evolución
participaron os Persas, os Exipcios, os Hebreus, os Árabes, os
Gregos, os Romanos, os pobos europeos medievais, e as na-
cións existentes no Antiguo Mundo dende os séculos quince e
dezaséis.

Mais "voilá": os franceses levan unha tempada lanzando a
bola: a guitarra é francesa. E xa levo escoitado ou lido a trola
en diversos textos de diversos países.

Vamos a botar unha ollada ós argumentos empregados.
No ano 1556 pubrícase en Poitiers un libriño chamado: "Dis-

cours non plus mélancolique que divers, suivi de La Maniére de
bien et justement entoucher les Lucs et les Guiternes". "Luc" é
"Laúde", e "Guiterne" é "Guitarra". No texto introductivo o au-
tor dí que: "toda a nosa xente (ou sexa: os franceses) puxéron-
se a guitarrear, de tal maneira que hoxe atopades máis guita-
rristas na Francia que na España.



MARÍA DE FELIPE



O laudista/guiternista franco xa cae na técnica típica da "bu-
guina": primeiro, rebaixa aos "outros" (en cantidade) pois os
franceses son "máis"; segundo, esquence o que non Ile intere-
sa: nesta época, en Italia a guitarra facía verdadeiro furor.

Os "eruditos" franceses recollen iste texto e citano coma
proba irrefutábel e suficiente (I) da supremacía franca no terreo
guitarreiro. Hélene Charnassé e France Vernillat no seu libro
(cheo de erros) "Les Instruments á Cordes Pincées" (P.U.F.,
1970) fanse eco destas teses, e máis da atribución aos francos
da primeira publicación feita pra Guitarra, que seria a "Briefve
et Facile Instruction..." de Adrian Le Roy (Paris, 1551). Os dous
argumentos foron recollidos por práticamente tódolos france-
ses que adicaron os seus esforzos á Historia do instrumento,
entre eles Robert Vidal quen fai pouco fixo unha serie de pro-
gramas nun medio de comunicación hispano, asombrando coa
noticia ós guitarras cispirenaicos.

Bon: a PRIMEIRA vez que a Guitarra vé pubricada música
feita expresamente prá ela é cinco anos denantes do libro de Le
Roy, e foi un crego españól: Alonso de Mudarra, quen a incluíu
no seu volume "Tres Libros de Música en Cifras..." impreso por
Juan de León, Sevilla, 1546. Item máis: o italiano Melchiore de
Barberis ("il divino Padovano") pubrica unhas "Fantasie per so-
nare sopra la chitarra" na sua "Opera Continua", Venezia, 1549:
dous anos máis cedo que o libro de Le Roy. Nos libros pubrica-
dos en Paris polo propio Le Roy. (que foi editor) plaxiáronse
descaradamente moitas obras da Opera Continua de Barberis,
ademáis.

Agora que a Guitarra está de moda, é mui "snob" adxudicar-
se o seu mérito; pero vexamos o que pensaban os propios fran-
ceses fai séculos:

Pierre Trichet deixou manuscrito un "Traité des Instru-
ments" escrito no 1630, no que di: "A 'guiterre' ou 'guiterne' é
un instrumento moi empregado polos franceses e polos italia-
nos, pero ainda máis polos españoles, quen foron os primeiros
en poñela de moda, e que saben tocala moito máis tolamente
que calisquera outra nación (...) con mil xestos e movementos
do corpo tan grotescos e ridículos canto a súa música é estrana
e confusa. Non embargantes, atopamos mesmamente na Fran-
cia cortesáns e cortesanas que percuran imitar aos simios (sic)
españoles, amosando así que eles prefiren as importacións es-
tranxeiras aso seus propios productos nativos".

"Chauvinisme", sóavos?.
Un pouco máis tarde, o crítico François Raguenet viaxa ó

traveso de Italia, deixandonos unha envexosa "Comparanza en-
tre a música Francesa e a Italiana" (editada no 1702) na que,
referíndose ás xentes do pobo romano que cantaban e tocaban
a guitarra na Piazza Navona, asegura que: "acompañaban as
suas voces tan afinadamente, que rara vez atopamos unha mú-
sica mellor nos nosos artistas franceses". Si pensamos que os
italianos en cuestión eran aficionados populares, que Raguenet
foi crítico, e que se refire aos franceses "artistas", a conclusión
é crara.

No ano 1982 fúndase en Francia unha sociedade baixo mo-
destísimo nome: "Centre International de Documentación et
d'Information sur la Guitare", que publica un folleto fotostático
esporádico chamado "Guitarothéque".

Nun destes panfletos inclúese un texto de Jean-Pierre Jumez
chamado "Vous avez dit 'Guitare'", que ven tamén traducido
ao ingles por Mary Criswick co nome "France and the Guitar".
O traballo de "información" do Centro refléxase no feito de que
xa atopéi referencias ao artigo devandito en diversos lugares.

Recollendo tódolos tópicos xa citados, Jumez conclúe "in-
formándonos" de que: "A guitarra chamada 'clásica' é tan fran-
cesa coma española, e, probablemente, máis francesa".

Apóiase ademáis no feito de que de un dos libros editados
por Pierre Phalése vendéronse no século dezaséis 3.600 exem-
prares... esquecendo desgraciadamente que o editor Phalése
non foi francés, se non flamengo, que os seu libros estaban
escritos en latín, que a sua imprensa tiña coma sede a cidade
de Lovaina, e que en fin cando traduce un dos seus libros pra
guitarra non é ao francés, senón ao inglés.

Jumez dá como "principáis figuras desta época" (o século
XVI) catro nomes: Le Roy, Ballard, Morlaye, attaignant. Curiosi-
dade inesperada: os catro son franceses; o derradeiro non es-
cribiu pra guitarra, senón pra laúde; os dous primeiros son edi-
tores; e Morlaye (aluno de Alberto da Ripa, mantovano amigo
do infábel Pietro Aretino), o que fixo plaxiar as obras italianas
en uso, entre elas as do xa citado Barberis. De novo o "efecto

buguina"; e esquence tódolos demáis guitarristas da época,
cuia simple enumeración sobrepasa os límites deste espacio.

Tamén cita con orgullo a escola de construción de guitarras
e de laúdes de Lyon (outros franceses citan a escola de Stras-
bourg, argumento certo no senso de que nestes séculos efecti-
vemente en Lyon e mais en Strasbourg houbo notorios cons-
tructores... a fírgoa do argumento está no feito de que desde os
tempos de Carlomagno (cuia capital, Aachen, que nós chama-
mos Aquisgrán —do latin "Aquae granae"— estivo en Alemaña
e non en Francia) as vilas de Lyon e de Strasbourg NON PER-
TENCIAN a Francia, senón ao "Imperio" xermánico. En realida-
de, un español chauvinista podería reclamar ises nomes, pois
con Carlos V o Imperio tiña a súa capital en Toledo.

Non vos riades, pro vouvos dar nomes da máis coñecida
destas dinastias de constructores que os franceses se autootor-
gan: Ulrich, Kaspar, Wedelin, Moises e Magnus Tieffenbrücker
(chamados en Italia "Duiffoprucgar"); ren pode soar máis fran-
cés, non é?...

Jean-Pierre Jumez acapara máis méritos na evolución do
instrumento: "é na Francia, arredor de 1780, onde aparece pola
primeira vez a guitarra de seis cordas simples (...) en particular
as do constructor François Lupot en Orléans". É ben certo que
o abandono das cordas "dobres" facéndoas simples, e máis o
aumento dunha sexta corda baixa (as guitarras desta época ti-
ñan cinco ordes) foron innovacións importantísimas. Tamén é
certo que os estudosos de organografía atribuiron o "descobre-
mento" da sexta corda, ben ao alemán Jakob Otto, con taller en
Weimar (a Duquesa Amalia de Weimar foi unha apaixoada da
guitarra) na derradeira década do século dezaoito, ben á dinas-
tía italiana dos Fabricatore, con obradoiro en Napoli dende
1770/1780; e isto podería dar a prioridade á guitarra feita por
Lupot e datada no 1773 (isto non o sabía Jean-Pierre) que se
garda na Smithsonian Institution de Washington... O malo é que
corenta e un anos máis cedo, Joseph Friedrich Bernhardt Kas-
par Majer, no seu libro "Neu eróffneter theoretischer und prak-
tischer Musik" de 1732, xa non describe unha guitarra de seis
cordas, coa sua afinación e máis varios exemplos da música
que se tocaba nela, escritos en tabladura italiana, o que nos fai
pensar que xa preexistía naquel País, e tamén tira por terra a
tese francesa. Por si todo isto fora pouco, un simple recorrido
por diversos museus amósanos guitarras de seis ordes do sécu-
lo denanterior, feitas por Giorgio Sellas (Venezia, S. XVII), An-
dreas Ott (Praga, 1650), loachim Tielke (Hamburg, 1692), etc.
etc.

En fin Jumez "infórmanos" de que o construtor franco René
Lacote: "contrue pola primeira vez un instrumento culo largo
total é de 96'5 cm., no ano 1852 (...) José Torres, en Sevilla,
inspírase nela". Bon, "José" non se chama José, senón Antonio
de Torres Jurado; escomenza a fabricar guitarras no obradoiro
de José Pernas en Granada no ano 1850, instalándose en Sevi-
lla desde o 1854 ata 1869; unha "segunda época" discurre den-
de o 1880 ata 1892 con obradoiro en Almería. Queda fora de
toda discusión o feito de que Torres non tivo ocasión de ollar a
guitarra de Lacote; e que foi Antonio de Torres quen, desde o
1850, estabelece a lonxitude das cordas en 650 milimetros, co
que o largo total da guitarra aumenta e toma as dimesións ac-
tuáis, ademáis de outras innovacións na estrutura interna da
caixa pra mellorar a calidade e o volume do sonido. Item máis,
cando facemos referencia aos construtores que, ainda no século
vinte, non adoptaran istas medidas e as suas guitarras eran o
modelo antigo, se chaman "o modelo romántico FRANCÉS",
non porque Francia comprendera nunca o romanticismo, senón
porque ainda continuaba apegada a sua tradición napoleónica.

Pra rematar o comentario do texto da "Guitarothéque": di-
nos tamén que os fillos de François de Fossa (militar, e guita-
rrista aficionado, de Burdeos) emigraron a América por razóns
políticas no século dezanove, e que, instalados na Arxentina,
son os "precursores do extraordinario desenrolo da guitarra na-
quel País".

¡Xa sabedes!; si hoxe as Milongas, as Zambas, os Pericóns,
os Tangos, etc., se punteian e acompanan na Guitarra, é gracias
a uns gabachos que baixaron nas praias de Bós Aires fai escasa-
mente un século. Sen eles, ¡non habería folklore guitarristico
na Arxentina!...

Considero que rebatir ista falcatruada sería insultar ao lector,
e remato constatando cómo a serpe se morde a cola, e tras
descobrir América os franceses, levan aló a Guitarra, que é, qué
duda cabe, un (outro) invento francés.



Avelino Muleiro Garcia
a filosofia

na galiza

A década dos anos oitenta parece vir marcada polo pulo e
polo manifesto entusiasmo dos filósofos galegos. Afinal parece
ter chegado a Galiza un despertar insólito e un amañecer insos-
peitado que ao longo de moitos anos, e creo que de séculos,
non se puxera de manifesto no campo da Filosofía.

E penso que o bon desta nova situación radica fundamental-
mente na sua mesma orixe e na maneira que veñen surxir todos
estes movimentos filosóficos. Podemos comprobar, desde logo,
un espíritu aberto, e ao mesmo tempo crítico, dos filósofos ga-
legos cara a aquilo que poda supor interese, novidade ou avan-
zo dentro do mesmo coñecimento filosófico. De todos son ben
coñecidos e xeneralizados os comentários sobre a inxente canti-
dade de actividades que se están levando a cabo no território
Galego a base de encontros, xornadas, simposiums, aulas aber-
tas, etc., sobre a mais diversa temática filosófica.

O panorama filosófico Galego podemos apresentalo baixo
dous aspectos claramente definidos nestes momentos: 1) a filo-
sofia Galega; e 2) a Filosofia en Galiza.

1. A FILOSOFIA GALEGA

No que se refere ao primeiro apartado teño que dicer que Galiza
está falta dunha tradición filosófica, se exceptuamos casos moi
isolados e non sempre ben definidos e precisos. Deste xeito
quero lembrar os esforzos de alguns compañeiros, profesores
de Filosofia, que pretenderon levar a cabo a publicación de al-
guns libros de texto de filosofia para alumnos de B.U.P., baixo
o enfoque dunha filosofia elaborada con textos de pensadores
eminentemente galegos, mais que non sempre os intelectuais
ali traídos poden ser apresentados ao mundo da cultura como
filósofos enxebres. Asi aparecen citados, entre outros, Rosalia
de Castro, Cabanillas, Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pe-
drayo, Losada Diéguez, Villar Ponte, Castelao..., personaxes ben
coñecidas do mundo da cultura galega pero non precisamente
no campo da filosofia. E isto é unha proba convincente de que
aquí non temos uns claros devanceiros filosóficos.

Temos que ser sinxelos e admitir a nosa pobre aportación
histórica a esta vella forma de interpretar o mundo e de ver as
cousas e as persoas no mundo, forma peculiar á que chama-
mos Filosofia.



Unha das poucas excepcións que neste campo temos en Ga-
liza ven datada polo século IV, xustamente cando o priscilianis-
mo aparecia en España como unha seita nova que se opuña ao
cristianismo ortodoxo através de presupostos filosóficos funda-
mentalmente aristotélicos. Galiza púxose ao dia non recente
chegado movimento filosófico cando expresas mostras de libe-
ralidade e de receptividade cultural. Testemuño diso son as pa-
labras que escrebeu na sua História de Galiza B. Vicetto:

"El priscilianismo se infiltró, pues, en la gran masa del pais;
y el cristianismo se conmovio, minado por aquellas doctrinas
disolventes. Entonces toda la intelectualida de Galicia afluyó a
la controversia; período de gran actividad razonada que consig-
namos como una gloria en las páginas de la historia patria.

Epoca fue ésta de gran efervescencia en la vida de nuestro
pueblo: los obispos y los sacerdotes, los nobles y los pecheros,
hasta las mujeres en fin, todos se lanzaron a la gran lucha de
las ideas; y arraigándose más y más el priscilianismo en Galicia
salvó las fronteras, se extendió a Lusitania, la Bética, la Carpeta-
na y otras regiones de España" (Hª de Galicia; pag 174, Tomo
IX)

Moi caro houbo de pagar este esforzo, pois a partir destes
momentos non topamos novos movimentos nen personaxes fi-
losóficas de valia. Galiza estivo case sempre dominada e gober-
nada políticamente desde fora e submetida xuridicamente a leis
sempre ríxida e severa. Isto condiciona profundamente o desen-
rolo intelectual e científico do noso pobo.

A vida filosófica, como di B. Vicetto (Historia de Galicia tomo
VIII pag. 157-158) "era rutinaria y no se elevaba a las altas cues-
tiones que producían las gloriosas elucubraciones de los desco-
munales genios de un Newton, o un Descartes, o un Galileo. El
elemento teocrático, invisible para nuestros pensadores, los se-
guía paso a paso, y los cubría con su malla de pesado plomo...
En filosofía, nadie podrá salir de aquel rutinario y vacio escolas-
ticismo, y confiando en sus propias fuerzas, lanzarse a una inda-
gación atrevida y poderosa de los eternos principios de la razón
y de los profundos secretos de la conciencia; porque semejante
trabajo, tachado al punto de heteredoxo y de herético, lo hubie-
ra llevado al punto a los calabozos inquisitoriales, al tormento y
a la muerte".

Por iso, e apesar da antiga puxanza do xénio peninsular, nos
non temos desde a reconquista neo-xermana nome nengun que

opor no campo da Ciéncia, non xa aos de Newton, Descartes
ou Galileo, nen sequer aos filósofos e sábios de segundo orde.

Quizá as excepcións deste escurantismo intelectual e filosó-
fico dentro de Galiza podan ser, tomando o termo filosófico nun
senso amplo, o frade ourensán Benito Xerónimo Feijoo, o filó-
sofo e xurista lucense D. Juan Francisco de Castro, que se
amostraron como homes destacados no século XVIII, X. Vicente
Viqueira e A. Amor Ruibal (S. XIX-XX).

2. A FILOSOFIA NA GALIZA

Canto ao ponto dous, referido á filosofia en Galiza, teríamos
que considerar duas etapas ben definidas e precisas: unha Ion-
ga etapa anterior ao ano oitenta aproximandamente, e outra,
máis curta pero máis importante, a partir dese mesmo ano.

Antes do ano oitenta case non hai nada na Galiza que mere-
za a pena subliñarse. Máis ben hai unha total despreocupación
e desleixo por quen poden facer algo pola filosofia no noso
pais e sobre todo apréciase unha absoluta neglixéncia por parte
da Universidade Galega que se amostra medievalista nos seus
plantexamentos filosóficos e tranoitada na sua organización ad-
ministrativa e burocrática. Neste senso quero salientar que a
Universidade Galega non propiciou nunca un ambiente adecua-
do para promocionar e inculcar a investigación, cousa que si
ocorria en nutras universidades españolas polos mesmos tem-
pos; e así os teóricos responsábeis, catedráticos ou chefes de
departamento da faculdade de filosofia, propuñanse metas de
promoción persoal e relegaban a investigación a algún que ou-
tro libriño ou artigo co que xustificaban as subvencións para a
investigación e co que pretendían salvar aparentemente un

pouco a sua imaxe e o seu status social. Houbo algunha que
outra excepción que se salvou desta penúria intelectual como é
o caso de Montero Moliner, home traballador e valioso, mais
que só estivo un ano na Universidade galega, e pouco pudo
facer polo desenrolo da filosofia na nosa terra.

De modo xeral podemos afirmar que o único que sobresaía
na universidade galega era a mediocridade e a vulgaridade.

Nos departamentos de Filosofia promocionábanse e defen-
díanse movimentos filosóficos pasados de moda habia moito
tempo e axudábanse, polo contrário, a aquelas persoas que
cantaban e ensalzaban as grandes xenialidades do pensamento
escolástico. Talvez por iso, de acordo coa socioloxia e psicolo-
xía dunha época histórica pasada, a relación existente entre o
chefe de departamento e os restantes membros era na universi-
dade galega de amo-servo ou señor escravo.

Neste ambiente as tensións eran frecuentes e case contínuas
polo que a investigación ficaba relegada a un segundo plano.
Os orzamentos dos departamentos xustificábanse con traballos,
non sempre científicos e estritamente filosóficos, de acordo co
capricho do señor chefe de departamento. Esa falta de liberda-
de condicionou a moitas persoas que traballaban ali e a case
todas condicionounas no enfoque da temática en que investiga-
ban.

E asi pódese resumir a longa e triste época escura da facul-
dade de Filosofía da universidade Galega. Apenas aparecen pu-
blicacións periódicas de filosofía e as poucas que surxen xiran
case sempre ao redor do ruibalismo, movimento filosófico pro-
mocionado desde a cátedra oficial e sobre o que deben toparse
centos e miles de follas escritas na universidade galega durante
as décadas dos anos sesenta e setenta.

Outra das causas neste retraso que levamos no mundo da
filosofia hai que encontrala na falta de vieiros para un forte de-
senrolo filosófico. En Galiza faltaban, ate hai poucos anos, revis-
tas e publicacións especializadas en temas filosóficos que propi-
ciasen un espallamento do pensamento autóctono. Mentres Ca-
taluña tiña revistas como Convivium ou Taula de Canvi, a re-
xión valenciana tiña Teorema, Madrid manifestábase através de
Crisis ou Anales do Seminario de metafísica, Asturias tiraba a
revista Sistema, Revista de Ciencias Sociales e Basilisco, Sala-
manca publicaba Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno,
Córdoba expresaba o pensamento na Praxis, etc. etc. Galiza se-
guia dormida. Deste xeito botábanse tamén en falta grupos uni-
versitarios constituídos ao redor dalgun mestre, cousa que si
había noutras universidades españolas, que ofreceran iniciati-
vas, suxeréncias ou promovesen algun que outro movimento
filosófico.

Desde o ano oitenta para aqui as cousas cambiaron radical-
mente no que se refere a preocupación, espallamento e interese
pola filosofia. As causas deste cámbio poden ser moitas e moi
diversas. En primeiro lugar hai moitas máis persoas interesadas
especializadas en filosofía. E a razón deste aumento de filósofos
no noso pais radica no feito de que Galiza dispón xa dunha
faculdade de filosofía, cousa que non ocorria antes, e polo tanto
hai mais posibilidades de que xente con vocación filosófica bus-
que a sua especialización en Galiza sen se ver obrigada a ir a
Barcelona, Madrid, Salamanca ou Valencia, como acontecia an-
tes.

Por outra banda, e como consecuéncia dun recoñecimento
político das Iiberdades en todo o território español, avivouse a
crítica e fortaleceuse a imaxinación e a intelixéncia sobre os
máis diversos aspectos da realidade. Consecuéncia disto son
os cada vez mais numerosos congresos e encontros de filósofos
organizados por toda a xeografia española. Os filósofos galegos
acoden a moitas destas reunións filosóficas, traendo as noveda-
des e os últimos movimentos nacionais e internacionais surxi-
dos no mundo da filosofia. Esta despregadura de encontros filo-
soficos aumentou considerabelmente en Galiza onde se están a
consolidadr certos congresos como o de Pontevedra (semana
galega de Filosofía), organizada pola "Aula Castelao". Semina-
rios permanentes como o de Lugo. As recentemente celebradas
l as Xornadas de Filosofía en Vigo, organizadas polo grupo Alet-
heia, ou os mesmos cursiños sobre Aristoteles, a Filosofia do
Renacimento, etc., que organiza a universidade galega. Non
cabe dúbida algunha que a Filosofía en Galiza está pasando po-
los mellores momentos da sua história e penso que é agora
xusto o momento de artellar, consolidar e promocionar unha
filosofía galega. Partindo do que temos na nosa cultura debe-
mos facer o esforzo de xuntar todas as vontades para presentár-
monos perante o mundo da cultura coa nosa filosofia, que pode
ser, tanto pola temática como polo enfoque, un verdadeiro
acontecemento histórico para Galiza.



XENTE
deVIENA Ramiro Fonte

A lección foi primeiramente aprendida nun fermoso libro de Ja-
nik e Toulmin sobre o filósofo L. Wittgenstein. Nese, alén da
análise dos lindeiros da linguaxe e da realidade, tecíase o rum-
bo das xeracións que, como se fosen pontes sobre o río Danu-
bio, vencellaban o século XIX co XX; a época que derrubaba os
sinais do Vello Imperio coa da funcional modernidade dos edif-
cios de Loos. Agora sei que é imposible falar daquel tempo que
un no ten, nin sequera, cronoloxizado, sen que acudan á mente,
é dicer, á páxina, unha cantidade de nomes que representan os
mitos cotiáns de moitos de nós. De todos os que esconden o
rostro baixo a solapa da modernidade. Dos que procuran un
lugar de silencio, que algo disto ten que ver co que pensaba o
autor do Tractatus. Dos que se aventuran polo difícil camiño da
literatura ou das artes. En definitiva, trátase das referencias e
dos actos dos literatos, músicos, pintores, filósofos que confor-
man un cadro nítido, de transparente estatura, non sometido á
color apaixonada, deformante e inflamada doutro ilustre vienés
que foi Oskar Kokoschka.



Celebrada Viena e renunciada Kakania; quen repase estes
rostros que, desde as cuadrículas dun mural múltiple nos con-
templan coma unha ameza de boa parte dos maiores pensado-
res do século, ten aquí o xesto das súas mellores xentes. A
Viena que deixa unha guerra pra entrar noutra é unha especie
de xudería ilustre. De Hermann Broch a Elías Canetti. De Arnol
Shönberg a Alban Berg. A música de Viena desfacíase entón da
cousa cortesana do vals. A literatura alemana habería de pasar,
dunha vez por todas, polos designios da cidade.

¡Canto Ile debemos a aquela Viena¡ ¿E esta, quizais, a única
das cidades de Mitteleuropa que permanecen no noso corazón?
Sabemos que Milos Forman tivo que procura-la forma da cida-
de perdida na calexas e nos palacios de Praga. Algún paseaba
para poder establece-lo diálogo das conversas pródigas. Qui-
zais aquilo que aprenderamos nun dos máis amenos libros so-
bre filósofos, deu paso á segunda visión de Viena que debe
permanecer connosco. Esta débese, sen dúbida algunha, á ter-
ceira parte da autobiografía de Elías Canetti, titulada O xogo de
ollos. Nela cobran vida alguún destes homes xa enunciados.

Agora que o aforismo é moeda de uso corrente e ousado,
botemos man dalgún dos prodixiosos aforismos do escritor se-
fardí, xa que el mesmo foi discípulo dun grande cultivador des-
te xénero esquivo, dun grande vienés —Karl Kraus— do que se
conta que a xente chegaba a paga-la entrada nun teatro por Ile
escoita-las súas sucesivas conferencias ou o seu drama titulado
Os derradeiros días da humanidade. Canetti asiste, por vez pri-
meira, a escoitar a Kraus na lectura 300. Pero estábamos con
este último autor, coa súa sabiduría aforística herdada, en certa
medida do outro. "As cidades morre, os homes introdúcense
máis aínda dentro da terra". Pero non llelo apliquemos, polo de
agora, a aquela que merece estas nosas reflexións. Falabamos
da visións dos ilustres vienes que aparecen en O xogo de ollos.
De Broch di que era un home que respiraba. De Alma Mähler, á
que non deixa moi ben librada, que era unha intrigante muller
que adornaba os seus salóns co talento alleo. De Musil certa
vanidade que nunca perdonou ó autor que Ile mencionase o
nome de Thomas Mann. Do admirado Karl Kraus que, alén da
súa reciume intelectual, facía particións culturais co mesmísimo
Bertold Brecht.

Volveremos a Wittgenstein, que era un vienés britanizado. É

ben coñecida a súa máxima de que "do que non se pode falar,
o mellor é ficar calado". Pero, a pesar de todo, o que o filósofo
estaba recabando era un lugar para o silencio. O silencio como
enunciado posible. Deste debe quedarnos tamén a fermosa po-
sición da escaleira, que nos volve a dicir que o aforismo é labor
moi difícil, ademais de falarnos de certa renuncia á que debe
estar, en todo momento, disposta a actividade intelectual.

Si, os límites da razón son os da linguaxe e había que poñe-
la linguaxe a cuarentena filosófica. Pero era o idioma alemán o
que medraba na súa capacidade para nomear tódalas cousas,
para muda-lo paradigma de tódalas literaturas. Dicíao Broch re-
ferido ó seu alegórico Virxilio: "Pai meu, décheslle nome ás
cousas, están no teu poema". Tratábase, a pesar das aparien-
cias, da lingua alemana e non do latín; desa mesma lingua da
que Canetti di nos seus diarios unhas das máis fermosas pala-
bras que deben servir, tamén, para ama-la lingua nosa. "Hoxe,
co afundimento de Alemania, todo isto mudou para el. A xente
de alí vai saír moi axiña en busca da lingua que Iles roubaron e
derformaron. O que nos tempos de extrema enaxenación a
mantivera pura, terá que abandonala. É cedo que segue vivindo
para todos nós e que tera que vivir sempre só, responsable de
si mesmo como instancia suprema: pero agora débelles ós ale-
máns a súa lingua; mantivoa limpa, pero agora terá que se mar-
char con ela, con amor e gratitude, con intereses e intereses de
todos".

Por suposto que o telón de fondo destas palabras era a Se-
gunda Guerra. A súa fermosa clave pode estar naquel persegui-
do que comparte, pero tamén ama e escribe, a lingua do seu
perseguidor. Daqueles tempos quedóuno-la primeiroa imaxe
sentimental de Viena. Tratábase dunha famosa película que re-
presenta unha moi importante encrucillada interxenérica; fiel
reflexo, polo mais, destes apuntes que escribimos. Tiña o son
dunhas pegadas na inmensidade mollada dunha praza baleira;
o miñar dun gato e os sinais dunha despedida no xardín. Era O
terceiro home, capítulo expresionista de ingleses e americanos.
Mistura de novela negra e crónica social. Os que contemplaban
a cidade eran —cómo nón— Orson Welles e Graham Green,
principalmente. Xiraba entón a Roda da Fortuna do Pratter. Vie-
na, corazón vulnerado de Europa, estaba dividida. Pero o que é
peor, desgarrada.



MARÍA DE FELIPE



astroloxia
NOVELA E LIBERDADE

Teresa Barro

«What is character but the determination of incident? What is
incident but the illustration of character?»

Henry James, "The Ad of Fiction"

A Astroloxia é a álxebra do espírito, unha matemática que tanto
se pode aplicar ao estudo do Universo como á análise da vida
individual e colectiva ou da eséncia e existéncia humanas.

Hoxendia, xa cuase todo o mundo parece saber que, ade-
mais do signo solar de cada un, existe tamén o Ascendente.
¿Que ten a dicernos ou suxerirnos o Ascendente, por exemplo,
respeito á vida e natureza humanas?

O Ascendente dun mapa natal é o gran do signo zodiacal
que está subindo polo horizonte no instante en que nacemos, o
comenzo da primeira casa, da primeira esfera de experiéncia.
En termos interpretativos, reflecte a entrada no mundo da per-
soa, os seus comezos, a formación que recebe nos primeiros
anos, hábitos, xestos e personalidade xeral, o modo "instintivo"
de enfocar a vida. E marca o inicio do camiño da independéncia.

A casa primeira do zodíaco é o domícilio natural do signo
Áries, cuxo planeta rexente é Marte. Todos participamos da na-
tureza de Áries na maneira de comezar a viver, ainda que en
cada caso particular esa natureza colla o estilo do signo que
está nacendo polo horizonte. Áries é, en eséncia, o signo do
pioneiro, do loitador, do mestre e sábio, do heroi. Non quer
dicer, nen moito menos, que todos os nacidos baixo este signo
teñan estas características, como fai pensar a astroloxia vulgar.
As enerxias son ambíguas e precisan dirección para funciona-
ren ben; quen debia ser heroi e sábio queda máis das veces
feito ovelliña submisa e rutineiro que vai para tras en vez de
abrir camiños para o futuro.



Mais, en termos xerais, e aplicando e matemática mental a
toda a humanidade, a menxase astrolóxica di que o home, o
ser humano, o adam Andróxino, nace como heroi, pioneiro e
loitador.

O que pasa é que os sistemas autoritários encárganse mes-
mamente de esmagar este impulso primeiro e de inculcar a
obediéncia como única virtude; non se trata de educar, senón
de domar, amansar e submeter; non interesa despertar a vitali-
dade interior, senón sustituila por unha vivacidade superficial
que non resistirá o paso do tempo; non se trata de adestrar
para andar polo mundo, senón de ensinar a compracer, primei-
ro aos pais e despois a todas as autoridades. Os nenos, anima-
liños de circo. Estes sistemas ensinan a farafullar e a charamus-
car, pero o lume non prende. E, como estan pensados para fa-
vorecer aos que xa están ben situados, que non queren que
nada se moya, atrasan. O resultado lóxico e matemático é que
este home submetido a un proceso de vasalaxe e non a unha
aprendizaxe de heroi, non chegará a ser humano e quedará ve-
xetando no nada, como un vello intransixente e tirano que nun-
ca foi novo porque Ile faltaron a liberdade e vitalidade precisas
para selo, e que ficou envolvido nunha roupaxe de hábitos e
teimas que o deixaron amarrado, momificado e fosilizado antes
de principiar a viver.

O home non só ten direito á liberdade, senón que ten a obri-
ga de ser libre, ou de facerse libre, e de loitar pola liberdade de
toda a humanidade. Sen liberdade non pode haber criación, o e
ser humano naceu para ser criador. Mas, para selo, hai que se
submeter a rigorosas aprendizaxes e esta mensaxe está moi
clara en toda a sabedoría mítica, lendária e literária. O heroi
pasa moitos anos da sua vida aprendendo a selo, educándose
para esta tarefa: a Lancelote educanno as Damas do Lago, a
Rei Artur educanno Merlirn e xentes que non son da sua familia
nen da sua raza, a Aquila educanno Fénix, que Ile ensina a arte
da elocuencia e as artes da guerra, e o centauro Xirón, que o
adestra na arte de curar; Palas Atenea educa a Prometeu...

Nen a represión autoritária nen a criatividade "espontánea"
e infantil son campo de cultivo axeitado para a crianza deste

heroi-pioneiro que debia ser todo ser humano, como principal
protagonista da vida neste planeta. O autoritarismo anula ese
potencial; o fillo da ditadura, sexa política, familiar, relixiosa ou
social, caracterízase por non querer aceitar responsabilidade
nen saber amar a liberdade. Está viciado; quer que Ile digan o
que hai que facer, prefere unha visión reducida da vida e anda
sempre buscando dogmas de fe nos que descansar para non
pensar. O fillo da ditadura ve a vida como o preso desde a ca-
dea, con invexa pero sen ánimos e sen se saber enfrentar a ela.
A liberdade parécelle que seria poder facer o que Ile peta, mas
non entende da liberdade humana. Este "preso" terá tendéncia
a velo todo en termos de mando, obediéncia e escalafón. Que
as ditaduras políticas vaian sempre acompañadas de burocrá-
cias parasitárias non é casualidade. As ditaduras crian pasivida-
de e parasitismo, porque o impulso inicial que pode facer ao
home, o lume interior, está apagado e anulado; ese pseudoho-
me non saberá facer mais nada que porse en ringleira, contento
de ser un número, respeitar ás "autoridades", na espera de che-
gar ás "autoridade" algun día, mandar e aguantar. Outra cousa
non Ile entra na cabeza.

Pero a falsa "naturalidade" tampouco pode funcionar, por-
que a criación é moi difícil. Se este "Áries", este home nacido
para loitar e criar, non se educa axeitadamente e permanece en
estado de analfabetismo intelectual ou emocional, somente sa-
berá usar a sua enerxia para bourear e argallar ás tontas, e será
igualiño que un neno rallante, déspota e insofríbel, que é como
somos todos cando nos deixamos ir e non nos formamos ben.

Este "Áries" que levamos todos dentro, este modelo de per-
sonalidade humana, deberá incorporar as virtudes esenciais da
sua polaridade Libra, sen perder a sua coraxe innata: a arte de
non loitar coa forza bruta, senón co entendimento, a sensibilida-
de e o refinamento, a arte do equilíbrio e, sobretudo, a arte da
xustiza, da ecuanimidade e de saber respeitar os direitos dos
demais... e os de un, que tamén son importantes. Sen isto, esa
personalidade que teria que chegar á casa sétima, a esfera sim-
bolizadora da unión con outros e do trato co público, sendo
atraente e tratábel, chegará descomposta, destemperada e inca-
pacitada para toda relación de igual a igual.

A vida é unha viaxe, distinta en cada caso, e o equipamento
con que comezamos é do mais importante. Se saimos xa carga-
dos con malas que non nos deixen mover, encollidos, con
medo de todo, sen querer aprender nada, sen vitalidade interna,
como viaxeiros deses que van de viaxe á forza, por poder dicer
que estiveron nos sitios, e pasan por eles cegos e xordos, a
viaxe será unha desfeita. As familias e ambientes en que nace-
mos non debían ser lastre e pesada carga, senón axuda e apoio
para ese camiño que todos debemos aprender. Mentres esa en-
trada no mundo non se faga en condicións mais axeitadas á
eséncia humana, o potencial da humanidade seguirá frustrado.
O heroi ten que chegar a poeta ao final do percorrido, e está
claro que nen a vida de rebaño nen a de circo levarán a ese
destino. Un carácter mal feito e chafullado dará lugar a episó-
dios chafulleiros e desaxeitados.

Entre o protagonista e os acontecimentos dunha novela ou
unha obra de teatro ten que haber harmonía e coeréncia, e niso
consiste en gran parte a criación artística. Se o protagonista se
malogra, a obra non será boa. Hai novelas en que os protago-
nistas nacen xa sen forza, meio mortos, como errados. Na gran-
de novela, en troca, o protagonista (que por algo se chama "o
heroi") parece ter vida própria„ unha vitalidade interior que o
leva a viver con grandeza e coeréncia, que Ile dá categoría hu-
mana, moita mais da que teñen a maioria dos seres reais que
viven no mundo. Non só iso, senón que acada inmortalidade
moitas veces e segue vi vendo nas mentes dos homes para sem-
pre. Asi teria que ser o protagonismo humano. "Escreber" unha
boa novela e facer de si e da sua vida unha obra de arte. E o
autor desa vida, como o autor da obra, non a poderá facer acei-
tando, imitando e repetindo o que Ile deron; precisa conseguir
paso a paso a sua liberdade para dar a nota única que só el
pode dar e que, se é a verdadeira, enriquece para sempre o
tesouro da humanidade e a harmonía do cosmos.

Londres, abril do 86



Alberto Glez. Alegre

Nunha ocasión un compañeiro meu, paleógrafo cativo, transcri-
biu un texto que principiaba "saibades que..." por un xa ines-
quecíbel "saiba Dios que...", cuxa rotunda normalidade muito
nos ten feito rir. Pois ben, saiba Dios que estamos hoxe ante un
artista dos chamados de tomo e lomo, cun sentido da aprendi-
zaxe verdadeiramente fora dos tempos, case oriental, cuxos re-
sultados non encontrarán eco nos suplementos dominicais,
pero as meniñas dos espectadores afeitos algún acougo acha-
rán. Será louca a procura de quen quera facer de Xulio García
Rivas só un mais dos buscadores de ouro.

As suas paixases, imaxes muitas do infinito, son tamén ex-
presións que privilexian a indagación propriamente pictórica e
apoucan o discurso baseado no iconográfico. Innumerábeis ve-
laduras que moven progresivamente as cores son o soporte no
que corren as cintas vexetais, aquelas que o vento e a luz mo-

ven nos ollos do artista, na sua memória da realidade; impre-
sións vexetais feitas dunha vez, cunha xestualidade caligráfica,
evidéncia dunha nídia personalidade no manexo ben da espátu-
la ben do pincel mesmo. Dixen personalidade por non dicer ma-
xistério, por non bater coa modéstia do pintor en soedade que
leva case catro anos sen facer exposición algunha.

Unha pintura como a de Xulio García Rivas, que atende pri-
meiro que nada á luz á matéria, á pincelada, ten necesidade
dunha estructura básica na que se soster. Tal arquitectura ven
xeralmente dada pola aparición de elipses, círculos ou rectán-
gulos, tamén liñas horizontais que construen interiormente o
cuadro, que fan posíbel a acción libre da cor, o ir e vir da pintu-
ra, ¡da pintura! O debuxo mesmo, unha cana, unha enredadeira
illada no espácio, pode tamén facer de soporte ou de coluna, e,
cando as paixases tenden á abstración total, como no seu admi-



rado Hernández Pijoan, son as liñas dos bastidores nos dípticos
e trípticos as que veñen a armar o cuadro. Tamén nestas obras
o orientalismo teórico dilúese un pouco en favor da conquistas
dos action painters (Kline, Motherwell... que por outra banda
tampouco eran nada alleos a aquela vea oriental), cos que gar-
da contactos, sobor de todo no que se refere á execución expre-
sionista.

A sua pintura garda relación coa obra dalgun dos "moder-
nos", especialmente coa liña que pasa por Broto e Grau, que
pode chegar nalgún caso a Franquesa e tamén a cedas paisaxes
de Miguel Angel Campano; orabén, sendo tan moderno como
cadaquén, Xulio García Rivas sepárase do "espirito dos tem-
pos" entre algunhas outras cousas en que, mais que un indivi-
dualista da época, é un solitario, a sua obra é dun mismo inti-
mismo impresionante, de intensa concentración, que se fai ex-
plícita nunha pintura que non pode ser lida dun golpe, senón
que flue de dentro a fora e vibra dun extremo a outro, que com-
bina os fondos infinitos cos fugaces movimentos daquela enre-
dadeira que tamén o ollo do espectador move.

Cedo que isto poderíase dicer de toda a pintura, de toda a
arte, pero a mistura de equilíbrio e proporción co xesto espon-
táneo e fluinte na obra de X.G.R. debe obrigadamente activar
unha boa parte da nosa atención.



queremos ser vetados polos aulos
( desexamos ser indesexábeis ) Antonio Uxio Mallo 	 Miguel Anxo Murado

Co gallo do Congreso Internacional do Pen Club na megápolis
neoyorquina o pasado xaneiro tivemos ocasión de ser feitos
sabedores de que nos USA existen unhas guías oficiais de per-
soas ás que non se Iles permite o ingreso no democrático me-
gapaís. Nun artigo de Jorge Gutman ("La libertad de ignorar,
Trabas legales y represalias ideológicas en los Estados Unidos",
17-abril-1986) ampliáronse logo dados relativos ao AVLOS (Au-
tomated Visa Lockout System) e máis ao millón (sic) de nomes
introducidos na inquisitorial computadora polos nostálxicos
dos bos e vellos tempos macarthianos.

A lista yankee de "indesexábeis" non é senon unha sintomá-
tica mostra das fobias, neuroses e pantasmas daquel país, e
non pode por menos de nos lembrar outras listas semellantes,
elaboradas con análogo escrúpulo polos máis diversos réximes,
sempre en defensa da verdade absoluta do imperio: a Grecia
dos coroneis, a Arxentina de Videla, a España de Franco, o Chile
de Pinochet... todos eles —folga salientalo— excelentes amigos
dos gringos.

Había xa tempo que estas cazas de bruxas semellan dixeri-
das polo paso inexorábel do tempo e afundidas nun sinistro
ridículo pola evolución da cultura mundial. Mais non é así, ao
que parece, e este novo "índice" do pentagónico AVLOS trae-
nos agora o cheiro podre dos xuíces de Galileo ou Servet, das
masacres de cátaros, das distopías de Huxley e Orwell, dos es-
pacios kafkianos onde se moven Torquemadas, Fouchés, ldia-
mins, Bokassas, Jomeinis, Stroessners...

Se houbo talvez un tempo no que os estudantes soñaban,
nos seus momentos de megalomanía, con seren inmortalizados
polas onomásticas oficiais de próceres obtendo un premio No-
bel, a inclusión nunha Real Academia ou o doutorado honoris
causa por algunha vella universidade europea, a máxima aspi-
ración de todo intelectual ambicioso, agora, centrase sen dúbi-
da en lograr a sua inclusión no AVLOS, irmandado no seu ban-
dulo de MITicos chips con Grahan Grenne, García Márquez, Ne-
ruda, Darío Fo, Czeslav Milosz, Ernesto Sábato, Luis Buñuel, Er-
nest Mandel... e así até ¡un millón!.

Pasar á historia en tan variopinta e grata compaña constitúe,
certamente, un raro e delicado privilexio.

É por ilo que os abaixo asinantes desexan ser vetados como
indesexábeis, e fan un chamamento a tódolos intelectuais do
mundo para que, eles tamén, reivindiquen perante as autorida-
des competentes dos USA o dereito a seren incluídos no
AVLOS, refusando así o dubidoso honor de ter permiso para
poñer os pés en chan usano.



EVA HELENA
ABANDONADA

Na quietude da alta noite e mentres sinto como chegan, ainda
obscuras, as azuis, fugaces horas do mencer, achega-se-me a
voz que perdura nun poema tan antigo como a língua. E é un
poema, singular como talvez outro nengun, que ten disposto
muitas luces e acendido co seu brillo ainda perene o fulgor mais
íntimo das mentes que o estudaron, dos iris que puxeron a sua
ollada sobre o texto. Falo, claro está, da cantiga de Meendinho.

Todo o mundo sabe que Meendinho é autor dun único poe-
ma: a célebre barcarola que alude á ermida de San Simón. E
todo o mundo sabe que Meendinho conforma, xunto con Mar-
tin Codax, o par poético que a tradición manuscrita liga á paisa-
xe da ria de Vigo. Un mesmo mar que baña a praia dos seus
versos. Un mesmo céu, portanto, o que escintila por enriba de-
sas ondas misteriosas.

Ocorre-se-me pensar, mentres luces de farois habitan o obs-
curo pano marítimo e un odor de breu se achega até os meus
lábios, que o central neste poema é a conformación dunha illa
na conciéncia da muller. A illa é o refúxio (Jung) contra o amea-
zador asalto da maré do incosciente, quer dicer, a síntese de
conciéncia e vontade. Seguimos nisto a doutrina hindu pois a
illa é concebida nela (Heinrich Zimer) como o ponto de forza
metáfisico no que se condensan as forzas da "imensa ilóxica"
do oceáno. Por outro lado a illa é símbolo de isolamento, de
soidade e de morte. A maior parte das divindades das illas te-
ñen carácter funerário. Como Calipso.

Frente á conciéncia desa illa, o oceáno: a movilidade perpé-
tua, o carácter informe das áugas, a grandiosidade. Na sua tota-
lidade, e frente á gota, o océano é un símbolo da vida universal
frente á particular. O océano é considerado tradicionalmente



como orixe de toda xeración. A ciéncia confirma que a vida co-
mezou no mar. Tamén, o océano pode ser asimilado ao incons-
ciente colectivo do que surxe o sol do espírito.

Mas na voz da rapariga hai ainda un terrível lamento que
deixa mudo o corazón e fai tremer esta soidade da alvorada: o
lamento que subliña a sua caréncia dunha barca.

Inumeráveis referéncias literárias poderian probar que a bar-
ca é o berce recobrado (e o claustro materno). A palavra carna-
val (Carrus Navalis) refere-se, segundo alguns etimólogos, a
unha procesión de navios, asociada ás ideas de orxia, travestis-
mo, retorno temporal ao caos primixénio, para resistir á tensión
ordinária que impón o sistema.

No subtil lirismo medieval devemos supor unha elegante
asimilación de vários cultos. Asi, en Martin Codax, tan próximo
a Meendinho, convive o profano (E bañar-nos-emos nas ondas)
co relixioso (Eno sagrado en Vigo).

Como escreveu Bataille en L'Erotisme, "a transgresión exce-
de sen destrui-lo a un mundo profano do que ela é complemen-
to. A sociedade humana non é somente o mundo do traballo.
Simultánea —ou sucesivamente— o mundo profano e o mundo
sagrado compoñen-no, son as duas formas complementárias.
O mundo profano é o dos interdictos. O mundo sagrado abre-se
a transgresións limitadas; é o mundo da festa, dos soberanos e
dos deuses".

En Meendinho encontramos os dous mundos. Por unha ban-
da a illa, a ermida, o altar; por outra banda o oceáno, o barquei-
ro que se invoca, o remador.

Unha vella história grega aporta-nos curiosas coincidéncias:
Calipso era unha ninfa. A Odisea conta como amou a Ulises

e o retivo xunto a ela durante dez anos oferecendo-Ile en van a
imortalidade. No fundo do seu corazón Ulises sentia o afán de
voltar a Itaca e non se deixou seducir. Calipso habitava unha
profunda gruta que tiña várias salas que davan a xardins natu-
rais, un bosque sagrado con grandes árvores e manantiais que
fluian polo céspede. Pasava o tempo fiando e tecendo coas suas
criadas, tamén ninfas, que cantavan traballando. A rogos de
Atenea, Zeus enviou a Hermes a Calipso coa orde de libertar a
Ulises, e ela cumpriu-na con pesar. Deu-Ile madeira para cons-
truir unha barca e provisións para a viaxe ao tempo que Ile
indicava cales eran os astros que devian guiar a sua navega-
ción.

Algo antigo e misterioso une a história das duas mulleres. O
mar, sempre presente, é a testemuña necesária. En nengunha
das duas histórias o amor resulta consumado. Illa, ermida, virxi-
nidade.

Outro formoso mito grego que aporta a sua vagaxe clarifica-
dora é o de Ariadna abandonada por Teseo. Despois do episó-
dio do labirinto do minotauro en Creta en que Ariadna entrega-
ra a Teseo un novelo para que pudese encontrar a saída do
labirinto éste deixa-a abandonada na illa. Os mitógrafos per-
guntan-se polo motivo desta deserción: uns aseguran que Te-
seo amava a outra muller; outros que abandonara á xoven por
orde de Dionisios que, ao ollá-la ficara apaixonado por ela. Tal-
vez, a voz que chega a min na noite está ainda inzada do fulgor
de Dionisios que percorre cos seus lábios cada sílaba deses ver-
sos imortais.

A Odisea (e incluo aqui tamén o mito de Teseo) é, en realida-
de, a epopeia mítica da navegación, como vítória sobre os dous
perigos fundamentais de todo navegar, a destrución (triunfo do
océano, do incosciente) ou retroceso (regresión,estacamento).

Meendinho fai, como Homero, unha louvanza xubilosa á na-
vegación mas, a diferenza de Calipso, a amiga de Meendinho
non aspira a reter ao seu amigo na illa senón a vencer o mar na
navegación conxunta dos seus amores. Acaso sexa éste un ma-
tiz fundamental.

Hai, por tanto, na cantiga de Meendinho, e como xa Lapa
ten afirmado para a cantiga de amigo en xeral, unha atitude
feminina de natural actividade que en nada se corresponde coa
postración da muller grega. Estaremos, sen dúvida, diante dun
novo aspecto a salientar por parte dos teóricos do noso atlantis-
mo.

Centrando-nos xa na figura da muller, das catro tipoloxias
fundamentais que, segundo Jung, o símbolo da muller ten en-
xendrado en toda a tradición (a saber: Eva ou o instinto; Helena
ou o sentimento; Sofia ou ciéncia e Maria ou virtude) a voz da
nosa amiga revela-nos unha muller entre o instinto e o senti-
mento. Eva Helena talvez fose o seu nome. Nada hai nela de
científico ou virtuoso.

Por outra banda, sentir-se abandonado é, esencialmente,
sentir-se abandonado do "deus en nós", da componente eterna

do espirito, proxectando-se nunha situación existencial ese sen-
timento de extravio, que tamén posue relación co labirinto: ficar
só nun mundo que é equivalente ao caos.

Auséncia, pois, de reunión, de reconstitución do disperso,
maximamente exemplificada no mito exípcio de Isis recompon-
do o corpo despedazado de Osiris, símbolo por exceléncia de
retorno á unidade primixénia. Aparece en formas menos puras
como a de Sigfrido recompondo a espada rota que o ferreiro
non pode soldar e que el fai e desfai. Como Bataille di en L'Ero-
tisme "a reprodución pon en xogo seres discontínuos" ou ainda
"o que revela experiéncia mística é unha auséncia do obxecto.
O obxecto identifica-se coa discontinuidade, e a experiéncia
mística, na medida en que temos en nós a forza para operar
unha ruptura da nosa discontinuidade, introduce en nós o senti-
mento de continuidade".

Eva Helena abandonada lamenta-se da sua discontinuidade,
enleva a voz dos seus adentros na procura da reunión, da re-
constitución do disperso: "A donde te escondiste/amado y me
dejaste con gemido..." (S. Juan).

Mentres, a noite segue indo silenciosa rumo á praia ainda
distante da alvorada. A balada de Meendinho vai perdendo-se
entre o son do vento triste. Abril morre e só me deixa estes
anacos de palavras.

Cariño, 29 de Abril de 1986.



MARÍA DE FELIPE



O segredo da pedra figueira
de Mª. Xosé Queizán Mª.Carmen Panero Menor

"Rirás, chorarás, gozarás, vivirás con toda a xente como o paxa-
ro que aleda cos seus trinos ao mozo tristeiro, como o pranto
pola amiga morta, como a música que inspira a danza na rome-
ría, como o remedio da curandeira, como o sorriso do compa-
ñeiro, como a palabra da escritora [...] asistirás a todo este
pobo, durante séculos..."

—"O Segredo da Pedra Figueira", de Mª Xosé Queizán-

-...Como a palabra da escritora

Falaba Simone de Beauvoir da sua fortuna de ser escritora pois
isto permitíalle expresarse e máis expresar o mundo en derre-
dor.

Mª Xosé Queizán ten xa unha história que acredita nela tal
fortuna repartida en distintas pescudas literárias: o relato breve
sobre a vida contemporánea, a novela histórica, o ensaio en
torno da condición feminina.

Co O Segredo da Pedra figueira ofrécenos mergullarnos no
Mito e na Fábula, contribuíndo á conformación da corrente fan-
tástica pola que moi frecuentemente decorre hoxendía a Litera-
tura Galega. Mito e fábula de muller e de galega, criación e
herdanza, a un tempo, da promesa de asistir ao noso povo du-
rante séculos.

A novela. Estructura poética. Recorréncia e concentración

Trátase dun conto ou narración breve que ha caracterizarse por
unha forte concentración de acción, espazo e tempo.

Ocorre que o lendário povo de Tule decide, tras ver invadi-
das as suas terras nórdicas polos feros Lúrpios, embarcarse
cara o sul, para asentárense na antiga Galiza dos Pindos que
figura nos planos dos seus sulcamares como un país de águas
amábeis e frutos cálidos, e tamén firme frente ao mar como o
granito.

A história céntrase nunha rapaza que se fai moza cos sábios
consellos da sua avoa en tanto que sortea os perigos da trave-
sia para acabar ben disposta a receber do máis fondo do novo
chan o seu segredo que, muller libre, voluntariamente, decidirá
gardar para viver para sempre entre os seus na terra que se Ile
entrega.

Lazo, o seu nome, é todo un símbolo entre o mitolóxico da
sua procedéncia e a realidade que ela elixe. So que, mentres "a
neve e os costumes de Tule comezaron a alonxarse do pensa-
mento dos asentados poboadores" ela quedará, ás veces, "cis-
mática e abstraída".

Arte e suxestión, o conto aproxímase á Poesía. O tempo da
ficción transcorre, recorrente, "en mortes de sol" —sete, vinte-
duas, nove... mortes de sol pasan durante a travesia— até que,



proba final de merecimento, os de Tule logren trespasar o Se-
pulcro Solar, xunto da Findasol, "unha urbe para a xente per-
derse, como o sol, e como el renacer remozada, inédita", e ali,
xunto dela, cando xa son quen de contar os renaceres, aséntan-
se. Pero antes do ponto final, apoteósicamente, nun cúmulo de
tempo que transcorria lento antes, asisten ao asombro dese re-
xurdir solar sobre o próprio túmulo, o lugar onde se confunden,
como por un momento, xentes e línguas, culturas e divinidades,
precedendo ao remanso final en que, ledos e confiados, atopan
o seu ser e a sua palabra.

As estacións do ano son, poeticamente, no libro símbolos
do paso da vida. Os de Tule desembarcaron no dexelo primave-
ril, en xeada procesión, e son recebidos por un sol de estio que
Iles abre unha vida plácida e nova. Atrás deixaron o nobre vello
Ostrogota para quen "a chegada do próximo inverno coincidiría
cos primeiros síntomas da morte".

O espazo, como o tempo, engárzase en suxeréncia poética.
A vella metáfora que identifica ao mar coa Morte e ao rio coa
vida son lugares que os de Tule "pisan" perigosa ou esperanza-
doramente. O mar —a morte— espreita na travesia, na tormen-
ta ou na calma. O Surcamares Maior que os trasportara é devol-
to ao mar, surcamortes no mar que separa aos demáis dun pa-
sado destruído: na nova vida os surcamares convertiránse en
mariñeiros das rias. Por algo Lazo non nacera xunto ao mar e
sabía pola sua avoa que "as augas dos ríos vanse pola terra e
volven polo ceo... coa chuvia".

Do ritmo —en fin—, acabado poéticamente por moitas pasa-
xes, dan boa fe as palabras citadas ao comenzo.

—Persoaxes

Miguel Delibes (*) define a novela como "un home —unha mu-
Iler, aqui, unha paisaxe, unha paixón", entendendo paixón por
acción ou movimento das personaxes cara unha meta en que
se encontrarán realizados por lograren as suas expectativas vi-
tais: asi topan os de Tule, digamos, a Terra de Promisión.

Estes, homes e mulleres dun lendário país do Norte, están,
en primeiro lugar, dotados dun nome que ou ben está cargado
de suxeréncia simbolizadora (Sensatanai, Alucínio, Nadonomar,
Marpésia, Isolal) e connotación das sua várias personalidades,
ou ben están feitos dos ecos doutros tempos como compre
nunha história fantástica (Ostrogota, Goitila, Marpésia, Medo-
pa)

Seguramente pola exixéncia de concentración, un trazo úni-
co da sua expresividade é o que se nos dá a coñecer: os ollos,
a mirada, que, común a todos eles, constituí un elemento de
unidade do relato. De Sensatanai tan só coñecemos un rasgo
físico, uns ollos que "foron adquirindo a viveza da fria e contí-
nua observación, a profundidade da reflexión e a luminosidade
do razoamento"; os ollos de Alucínio eran "espirrados" e "pa-
recia que se Ile saín das órbitas"; o Surcamares Maior "en
lugar de ollos semellaba ter pontas aceradas, tan pequenos e
incisivos se Iles foran quedando ao escudriñar tantas veces os
mares e as sombras"; cando a aventura da Illa dos Tesouros,
"pontas de cobiza asomaban nos guiños de moitos ollos"; na
Custodiante "somente os ollos daban realce a aquela materia
árida", ollos que Lazo sentiu que Ile "penetraban no corpo, co-
ñecíanlle os sentidos e podian mesmo lerlle o pensamento".

Ademáis, en boa correspondéncia coa era prelóxica á que
pertencen, os seus corpos están feitos de Natureza: "O anciano
Ostrogota despedíaos cun lene aceno da sarmentosa man"; o
Surcamares, na perigosa aventura que el relata do mar encal-
mado, disque a "viviu como unha árbore máis que coma un
home". Cando todos se asentan na nova terra, sustituen "os
brancos matices de neve dos seus ollos nórdicos polo cromatis-
mo dunha terra vizosa e dun mar tornasolado". Os cabelos da
Custodiante "parecían pálidas lianas dunha floresta".

Lazo, a heroína, é o exponente do seu povo e a protagonista
do libro. É ela que deberá toparse a sí mesma nunha ficción
que é xusto a exemplificación de tal proceso de modo que o
seu ser pode suxerir unha reflexión sobre a condición humana
como se espera da boa novela.

Nela concéntrase os rasgos que nos amostraban aos de-
máis. Xa nos referimos antes á simboloxía do seu nome. Ade-
máis dásenos conta da expresividade dos seus ollos "de mirada
nostálxica", "grisallos". A natureza tamén configura o seu cor-
po "que subía como a garza entre as pedras" e que "se deixaba
anegar polo vento dos cumes, sentíndose pedra entre as pe-
dras" coas que comparte arrogancia. A sua mirada fora feita
polos biduenos.

Faise na história da man dos sábios consellos da Sensatanai,

aprende a amar o estudo e a desenrolar a intelixéncia, a con-
templar o mundo e a bucear en si mesma, a respeitar aos de-
mais e a defenderse con prudéncia e valor, a rexeitar a cobiza e
mais a soberbia, a comprender que hai cousas que non teñen
explicación" e a "ter os ollos ben abertos para aprender algo
todos os días".

Afinal "atópase disposta para todos os achádegos". O pri-
meiro plano na narración, ocupado durante a travesía, polos
ensinamentos da avoa, trasládase neste ponto á accion de Lazo
que para entón xa sabe dominar o medo "porque a curiosidade
é máis forte que o medo"; imaxinativa, intelixente, fai Arte da
Natureza "respetando as carqueixas como se fosen rosas e os
croios como acabadas esculturas "Por esa razón —dise— foi
elexida". Pero, o máis importante, posui a libre e voluntária de-
cisión sobre a sua vida: renúncia á divinidade que se Ile prome-

te na Pedra Figueira para pór os pés na terra, para ser unha
muller do seu tempo. O mito, a fábula faise nella espello da vida
real.

A Custodiante da Pedra Figueira ensínalle a Iíngua primexé-
nia. "A Palabra —dille— é a Verdade" . ¿Asi pois, non é a Poesia
o Segredo que, "cismática e abstraída

,

 , vai gardar para sem-
pre?

Outros elementos da temática, os modos da narración e o estilo

Fica, despois do antedito da construción da novela e da criación
de personaxes, resaltar alguns aspectos que, na miña opinión,
son claves ou ponto de partida da mesma, tanto respeito da
temática de fundo como da particular voz da escritora.

Cabería facerse nas conclusións unha pregunta que nos
pode dar a pauta: ¿E "O Segredo da Pedra Figueira" un conto
infantil, xa que fabulado en torno dunha nena? Atrévome a de-
cir, en palabras dunha feminista do noso tempo, que se trata
dunha historia feita "en favor das nenas"; diría máis: en favor
das nenas galegas. Pero a imaxe de Sensatanai que Iles conta
vellas lendas aos nenos e as nenas seguidas con atención polos
maiores, cando poden descansar das suas tarefas, ilustra a res-
posta.

A dignidade da muller e o amor a Galicia latexan, sinxela e
emotivamente no fondo da novela, tan próxima ao poema
como vimos. As xentes de Tule vivían alá no seu lexendario
país en pe de igualdade. Este tema é suxerido cunha naturalida-
de que o fai verosímil: por exemplo cando o vello Ostrogota se
despide deles que, por un momento, se sinten orfos de xuices
e conselleiros, dilles "para iso levades a Sensatanai"; o coidado
de Lazo confíase ao pai, mentres a nai parte para a conquista
da nova terra. Polo demáis, homes e mulleres toman parte por



igual nas asambleas de goberno de Tule e a defensa do pobo
está nas mans de bizarras guerreiras tanto como de pertrecha-
dos cabaleiros. Non en vano os seus devanceiros eran "os es-
posos das Amazonas"...

O mundo novelesco cobra vida propia pola habilidade de
ser narrado a través da acción ou da contemplación dos propios
persoaxes, de tal xeito que os vemos cantar ou tremer, precipi-
tarse ou reflexionar, encadearse ou escoller a sua propia vida.

A voz da narración, aparentemente externa aos feitos, testi-
muña o que estes Ile parecen ou asegura o que, sen dúbida, é
por eles evidente. Pero intérnarse no relato de xeito sotil: os
epítetos emotivos adicacos á paisaxe dannos unha mostra do
que decimos: "esa terra verde, surcada por pequenos ríos que
regaban ribeiras vizosas e amenos vales protexidos por altas
montañas e cheos de frutas aromáticas. O mar lambía as costas
e entraba, como linguas ondulantes, pola terra onde se sereaba
formando acolledores lagos marinos moi ricos en peixes con
couraza". Outras veces, o uso do epíteto sirve de contrapunto
humorístico: os bramidos do vello dragón de Tule eran "fanfa-
rróns", Sensatanai "fachendosa" e Findasol unha urbe "dispa-
ratada".

Contrapunto ofrécenos a linguaxe fantástica, aprendida nas
"runas" e os "vellos cánticos dos bardos" e "os amuletos", coa
linguaxe coloquial cotidián: dise, por exemplo, que "quen canta
os seus males espanta" ou ben, "Avoa, qué cachaza tés".

Imáxes tan fermosas como a das mozas de Tule penteando
os seus longos cabelos no espello de lagos de cristal contrastan
con outras terroríficas como a do descuartizamento do rei Goiti-
la ou a calma do mar sentido como un polvo pegoñento.

De particular relevo, pola sua orixinalidade, son algunhas

fantásticas trasposicións ou metamorfoses, terríbeis como a das
mulleres da illa Lobeira ou divertidas como a dos ollos dos fillos
do Sol Nacente, que os teñen achinados a causa do brillo solar.

A narración anímase lentamente nun dobre plano de fanta-
sía, a ficción da viaxe padecida na navegación xunto das histó-
rias que nela se contan cargadas de indícios e referéncias. En
cámbio, no momento máis álxido, sucede todo rápido e caótico,
en acumulacións enumerativas, que xa citamos antes ao referir-
nos ao tempo en Findasol.

Por fin, Literatura na literatura, o sentimento da lingua resér-
vase para o final. "Non existe o que non ten nome". A Pedra
Figueira garda o segredo da Palabra, para que os de Tule, coa
língua primixénia, acaben de conformar o seu ser própio. A pa-
labra formando parte da terra, dunha terra de doces revesti-
mentos do granito: tamén da Pedra Figueira surxen os salguei-
ros.

Ainda encol do Mito

"Sistemática, teimosa, incesante o home —a muller— volta ao
mito da xeira prelóxica... desce arreo ao pasado ou mergúllase
nel coa esperanza de atopar obxectos esquecidos, mundos de
porvir, actitudes lonxanas reflexadas no tempo ou non infindos
espellos do tempo", di outro poeta de hoxe na introducción aos
seus poemas (*)

Así a Palabra do Segredo da Pedra Figueira ...Como a pala-
bra da escritora.

(*) "Encuentros con Miguel Delibes". Camp de L'arpa, n° 81.

(*) VAQUEIRO, V. A Fraga Prateada. Edt. "Galaxia" Vigo 83.



KAFKA a bruma e as caréncias
Román Raña Lama

Mallarmé postulou, como é fama, que o mundo existe para che-
gar a ser un libro. O mesmo parece acontecer con Kafka: viveu
para trasladar á escrita desazonadores pesadelos que afinal non
o redimiron de os de padecer. Escreveu con frenesi e sen vaida-
de; plasmou na súa obra o sinuoso infortúnio(A Metamorfose),
a turbación metafísica (Amerika), o instrutivo encontro coa dor
e coa fraxilidade (O Castelo); imaxinou un mundo de culpas
brumosas e de punicións insondáveis (O proceso). Tuberculoso
e tímido, pudo ou quixo ser outro; foi, dolorosamente, kafka,
Cando estava a ponto de morrer encargou ao seu amigo Max
Brod a imolación dos seus escritos. Destruir un livro significa
devastar o universo que o xerou. Grazas ao feliz desacato do
xudeu, hoxe podemos desentrañar as suas enganosas encruci-
lladas e redixir estas notas que pretenden ser, simplesmente,
unha leve aproximación ás suas punxentes obsesións.

Ninguén duvida que o romantismo supuxo a primeira revo-
lución moderna das artes e do pensamento. Fillos da escisión
entre o home e a natureza, observadores do desamparo do ser
humano como indivíduo, os románticos puxeron fin ao home
tutelado (por Deus, por autoridades e leis non discutidas), libe-
rando-o das amargas e primitivas ataduras. Mas esa liberación
foi, simultaneamente, unha condenacion. O home fixo-se libre
e solitário, e precisamente esa liberdade e esa soidade conduci-
ron-no á tribulación e á angústia ontolóxicas. Diante destas pri-
vacións, o artista romántico procurou fuxir de si, ser outro, via-
xar no tempo e no espazo. As ficción kafkianas supoñen unha
culminación destas tendencias e unha inauguración. Por un
lado incrementan a nítida desolación dos románticos; por ou-
tro, instauran una crítica que nos desgarra, pois excluia toda
posibilidade de fuga ou de bonanza. En Kafka a evasión é impo-
sível, o home ve-se cindido dos outros homes, é un extraviado.
Toda época edificou os seu infernos: Dante construiu un com-
péndio medieval de castigos irreparáveis, con devastador rea-
lismo; Nietzsche vislumbrou-no alucinante en Zaratustra; Kafka
desvelou-nos seus aprobiosos romances. O seu labirinto é o
noso; a sua desorientación pertence-nos. Estamos perdidos
nun íntimo extravio. A vivéncia tráxica dos románticos, no escri-
tor checoeslovaco, transforma-se en terrível sen-sentido.

O universo kafkiano delata unha asombrosa orixinalidade.
Mas esta constatación é fragmentária, existen certos autores e



personaxes que o prefiguran. Os acres dédalos do centro-ero-
peu (castelos, audiéncias, colónias penitenciárias) xa foron visi-
tados por De Quincey ou, en pintura, por Giovanni Battista Pira-
nese coas suas prisóns metafísicas. Tamén Orfeu e Sísifo, que
padecen un destino circular e lacerante; Lao Tse que contem-
plou o mundo e o nada con igual perplexidade; Moisés, que
non alcanzou as terras de Canaán; alguns aspectos inextricáveis
de Nathaniel Hawthorne; parcialmente Dante e Leibniz. O censo
non é exaustivo, acaso tampouco sexa exacto; porén serve para
termos a noción de que na literatura achamos ilustrativas afini-
dades entre escritores distantes no tempo e no espazo, que nos
contaxian os seus mundos e que se esclarecen reciprocamente
sen eles o teren procurado.

A primeira penúria que encontramos no autor checoeslova-
co é que deixou inconclusa a maior parte da sua produción.
Forneceron-se teorias do porqué deste feito. Algunhas tentaron
unha explicación biográfica; outras, digresións de tipo ético;
por último, algunhas inclusive quixeron ver unha incapacidade
no escritor para culminar o artifício narrativo, ou sexa, trataria-
se dun defeito de talento. A explicación deve ser mais substan-
cial. Muitos literatos viveron atormentados coa ideia de execu-
tar un livro que fose cimo dos seus sórdidos desvelos e ousa-
dias. Asin Virxílio que sofreu arduamente por unha obra que
non pudo concluir; ou Marlcom Lowry que, durante traballosas
auroras e ásperos sol-postos, redactou várias veces o mesmo
romance até que, incrédulo e aflixido perante o resultado, optou
polo lento suicídio do alcool. A paixón etílica de Lowry, corroi
penosamente a Kafka. Alén disto, a esta actitude normal agre-
ga-se un matiz filosófico. En A Grande Muralla da China, un
exército secular e sucesivo pretende a construción de unha ar-
quitectura interminável; os climas e as xerazóns non concluen
ese plano abnegado e fútil. O proxecto de kafka é análogo, o
seu labor é infinito. Seguindo a Pazménides, o ser é acabado e
sempiterno, dura porque é ser e non pode non-ser. Os textos
aparentemente inconclusos do checoeslovaco son e, portanto,
están completos e perviven. Examinando esta certeza extraimos
a primeira caraterística do noso autor: a patética revelación da
infinitude.

Curiosamente, como xa vimos, a obra mais divulgada do
centro-europeu é a de aquelas inacabadas singraduras roman-
cescas, non obstante esta sectária preferéncia incorre nunha pa-
tente limitación. Preterir ou eliminar as concisas mestrias que
entrañan os seu contos equivale a unha notória e inexplicavel
mutilación. Nestas curtas exposicións achamos a alma do artis-
ta en interorizadas vicisitudes. Lendo-as apreciamos que son
catro as imposibilidades que caracterizan e definen todos os
escritos literários do noso autor. A primeira delas é a imposibi-
lidade do heroi. O checoeslovaco é o mais conspicuo represen-
tante do que se deu en chamar unha "epicidade defraudada",
quizá foi el que a inagurou, despiedosamente. Nas suas longas
narrativas incorre no mesmo erro que o tipo heróico tradicional,
son exactamente o seu reverso. Se antes existía un culto do
guerreiro invulnerável, do protagonista egréxio, se antes Ama-
dis era un cortés cavaleiro de espada e flor; como Roldán, bata-
llador inumerável, como Sinbad, que navegou o desdeñoso
mar; Ulisses que se enfrentou aos deuses e aos oráculos;
Gama, elevado por Camões á infatigável dignidade dos belico-
sos conquistadores; Galaaz, que alcanzou o anelado Grial;
como todos eses venturosos e heteroxénos herois que povoa-
ron as antigas literaturas; agora o declinio destes heroismos
comeza con Cervantes cando nos plasmou un fidalgo escuálido
que se cria cavaleiro andante e via nas pousadas torres e nos
moiños xigantes encantados.

Kafka opera con tortuosa énfase: os seu protagonistas son
seres sen estirpe, apenas os coñecemos polas siglas; os seus
actos resultan torpemente infrutuosos ou absurdamente infa-
mes (un home que non consegue trespasar unha porta, outro
non coñece a persoa que Ile encomendou unha tarefa...); son
seres de alta frustracións, névoa que nos lega apenas bruma
vulnerada. A atmósfera en que estes cidadáns abstractos actuan
comunica a hórrida sensación de padecer perversidades ineluc-
táveis. As personaxes kafkianas non infunden humanidade ple-
na, porén é inegável que produz no leitor unha incómoda per-
cepción que o asedia e o fai rebelar-se ou encolerizar-se. O fin
último das prosas de Kafka é o de suscitar esta lícita insurrec-
ción.

A segunda imposibilidade kafkiana é a do círculo. De modo
contrário ao que caberia esperar por Nietzsche que amava a
eternidade e que sofria en si todas as dores do mundo na sua
alma solitária, o círculo é imposíbel. O checoeslovaco non acre-
ditava na potestade da volta, co cal o seu desvalimento é total,



diamantino e niilista. Para corrobar esta dedución basta con ler
magnifico texto intitulado Prometeu. Nel achamos a fadiga

do coñecimento, do padecer e do amar, é un xigantesco cansa-
zo do ciclo e do home na sua xenética eternidade. Trata-se de
un Sísifo que se esgota de se-lo, que abandona a rocha ou que
se esquece de porqué está á sua beira; ou a rocha xa é areia e
non pode ser transportada por ninguén porque non pesa e non
é castigo; ou, finalmente, a montaña acabou sendo unha chaira
e Sísifo non pode subi-la e sen montaña, sen pedra, sen Sísifo
que se descuida, os deuses que perden a consciéncia do seu
suplicio ou que sinxelamente morren; sen todos eses elemen-
tos sucintos non hai nen alegoria nen memória. Todo aboca ao
absoluto vazio. Afinal a literatura, como Sísifo e a rocha, é un
modelo de futilidade.

En Unha Menxase Imperial estamos perante o acuciante pro-
blema da imposibilidade de avanzar no espazo, de chegar a al-
gures. O argumento exemplar desta prosa é como segue: un
monarca moribundo delega nun servidor miserável un despa-
cho que deve transmitir a alguén lonxícuo. Para iso o súbdito
deve percorrer distáncias infraqueáveis, verbigrácia, do leito á
porta, desta ao corredor e asin de maneira infinda, "mas cando
finalmente atravesase a última porta —mas isto nunca, nunca
sucederia—, ainda Ile faltaria cruzar a capital, o centro do mun-
do, onde a sua escória se amontoa prodixiosamente. Ninguén
poderia abrir-se paso através dela, e menos coa mensaxe de un
morto".

Neste párrafo xenial sentimos a presenza de Zenón, cando
forzosamente declarava: un móbil non se move nen no lugar
en non se encontra (Diógenes, IX, 72, DK 29 B4). Esta mística
opinión foi refutada pedrestemente pola prosa arisca de Artistó-
teles na seguinte formulación: "Dai que as cousas finitas canto
á cantidade non podan ser alcanzadas nun tempo finito; e si
podan se-lo, en troca, as cousas infinitas segundo a sua divi-
sión, xa que tamén o tempo é infinito neste sentido" (Física,
239). Quer dizer, Áquiles alcanzará a tartaruga, a flecha chegará
ao corazón do home en desamparo, porque asin o quixo un
grego de infeliz veracidade.

A cuarta imposibilidade Kafkiana é a de superar o tempo. O
tempo, árdua madeixa de soidade, fruto fuxido, ritmo antigo;
todos os dilatados e opostos elementos confluen no seu fluir
irrevogável, todos os autores, ainda sen queré-lo, esbozan, ro-
zan ou encaran a sua natureza intanxível. Somos seres de tem-
po, movidos pola sua forza imparável, anelamos a sua deten-
ción, que o seu rigor vacile, que non nos soñe, que nos desabi-
te, que nos deixe nus, na antiga intempérie, na intempérie doce
da Bíblia e de Adám. Protágoras alegava dous motivos para
non podermos saber da existéncia dos deuses: a obscuridade
do tema e a brevidade da vida humana. Kafka levou ao último
grau esa inóspita sentenza. En A aldeia mais próxima atinxiu o
esplendor da perdurabilidade, a causa de porqué os seus escri-
tos non están acabados e o seu pavor polo espónsorio:

O meu avó soía dizer-me:
—A vida é incrivelmente breve. Agora, ao lembrá-la, parece-

me tan condensada que, por exemplo, cuase non comprendo
como un xoven pode tomar a decisión de ir cavalgando até o
povo mais cercano sen temer (e descontado por suposto a má
sorte) que ainda o lapso de unha vida normal e feliz non alcance
nen para comezar semellante viaxe.

Aqui está sintetizado o problema do tempo. Copiosos auto-
res, intérminais histórias pretenderon acercar-se ao seu difícil
centro. Acaso só Heráclito o definiu con madura nitidez: o Tem-
po é un neno que xoga aos dados. A quen pertencen os dados?
Que rosto asume ese neno inverosímil? Estas exíguas pergun-
tas circulan en boca de filósofos, enchen livros que nos sobrevi-
ven, cristalizan en novos e punzantes enigmas. Somente o mis-
terioso Heráclito intui a metáfora fluvial e idealista do perpétuo
tránsito, revelando asimesmo despreocupación polo asunto.

Lemos a Kafka e notamos como mana a confusión, fulgura
oo lúcido delírio, as personaxes surxen en neblina, opacamente;
madura a angústia, alguén é agredido na sombra; é a sombra
abstracta do pesadelo que flaxela vertixinosamente, que con-
culca a luz e outorga escuros, a obscuridade que inunda todos
os recantos con sólida obstinación. En Kafka perdura un agóbio
inconcreto, na sua prosa non achamos o amor, nen sequer o
amor indeciso no seu diálogo coa alva; polo contrário, encon-
tramos unha aflición radical que se incrusta no horror. Mas isto
sucede, como xa comentamos, nas obras longas. Nos seus rela-
tos curtos non raro aparece a soidosa ironia e o riso, duas for-
mas de repentina iluminación, ou sexa, de felicidade. Dirá-se
que é unha trégua; porén non é menos esencial que as suas
exaltadas catástrofes.



UN POETA
IRLANDÉS Vicente Araguas 

de expresión propia

Para Brian Hughes quen me levou á illa de Mr. Heaney.

Pouco coñecido nestes eidos Seamus Heaney é, non obstante,
peza clave na lírica actual en inglés, Máis aínda o seu libro "Sta-
tion Island" leva vendidos máis de 60.000 exemplares. O que
tratándose dun poeta non precisamente fácil ou sensibleiro non
deixa de semeller milagrosamente máxico. Mais o feito está ahí
e podo testificar como os libros de Heaney véndense nos quios-
cos e tamén nas librarías dos aeroportos irlandeses. Algo extra-
ño acontece, pois, ao redor da obra deste poeta de corenta e
sete anos —Seamus Heaney naceu en 1939, en Mossbawn,
North County Derry, Irlanda do Norde— que vive a cabalo entre
Dublín e os Estados Unidos e que ronsel de Moore, Wilde, Joy-
ce, Yeats, Kavanagh amplifica na súa voz a fonda poética de
Irlanda.

Seamus Heaney nun principio influido por R.S. Thomas e
Ted Hughes, logo por Wordsworth e os tamén irlandeses Yeats
e Patrick Kavanagh, ten unha obra amplia, maiormente en ver-
so: "Death of a naturalist", "Deor finto the dark", "Wintering
Out", "North", "Fiel Work", "Selected Poems 1965-75", "The
Rattle Bag: An Anthology of Poetry", da cal o último título é
"Statión Island".

Seamus Heaney pertence, xunto con Derek Mahon, Michael
Longly e James Simmons ao "Group" ou poetas norirlandeses
desvencellados da poesía "inglesa" e que xurdira en Belfast á
sombra da Queen's University.

A poesía de Heaney está fundamente marcada polo telúrico.
A pegada da terra vese ben presente en toda a imaxinería agrí-
cola —lembranzas da nenez do poeta coexistente, ademáis,
como toda unha teoría de "raigames": familia, eidos, orixines
culturais e lingüisticos...— adobiada cun trasfondo urbán e de
atención aos amigos —de outra banda motivo recurrente na
poesía en inglés actual ás persoas en xeral, ás pequenas cou-
sas.

Nos últimos anos a poesía de Heaney foi, progresivamente,
implicándose ante os acontecimentos político-militares do Nor-
de de Irlanda.

Ao libro "Statión Island" (1984) pertencen os seguintes poe-
mas que traducín fuxindo de toda tentación "recreativa".



Sloe Gin

The clear weather of juniper
darkened into winter.
She fed gin to sloes
and sealed the glass container.

When I unscrewed it
I smelled the disturbed
Tart stilleness of a bush
rising through the pantry.

When I poured it
it had a cutting edge
and flamed
like Betelgeuse.

I drink to you
in smoke-mirled, blue-black, ,
polished sloes, bitter
and dependable.

"Xinebra de endrina"

O claro tempo de enebro
escureceu en inverno.
Ela alimentou con xinebra ás endrinas
e selou o recipente de vidro.

Cando descorchei
olín a quietude aceda
e revolta dun mato
erguendose a través da despensa.

Cando a verquín
tiña un frío cortante
e chameaba
cal Betelxeuse.

Bebo por ti
en endrina pulidas,
negriazuis
amargas e seguras.

Widgeon	

for Paul Muldoon

It had been badly shot.
While he was plucking it
he found, he says, the voice box-

like a fluet stop
in the broken windpipe-

and blew upon it
unexpectedly

his own small widgeon  cries.

"Cerceta"

Para Paul Muldoon

Fora malamente abatida
e mentres que el a derrumaba
atopou, seica, a caixa da voz-
como un flautado
no roto gaznate-
e soplou nela
e inesperadamente
a súa propia cercetiña
chora.

The Railway Children

When we climbed the solpes of the cuiting
We were eye-level with the wite cups	
Of the telegraph poles and the sizzling wires.

Like lovely freehand they curved for miles
East and miles west beyond us, sagging
U nder their burden of swallows.

We were small and thought we knew nothing
Worth knowing. We thought words travelled the wires
In the shiny pouches of raindrops,

Each one seeded full with the light
Of the sky, the gleam of the lines, and ourselves
So infinitesimally scaled

We could stream through the eye of a needle.

"Os nenos do ferrocarril"

Cando gaveabamos os taludes da fendedela
tiñamos os ollos ao ras das copas brancas
dos postas do telégrafo e os chirriantes aramios.

Cal maravillosa man ceibe curvánbanse durante millas
ao leste e millas ao oeste alén nós, combándose
baixo o seu peso de anduriñas.

Eramos pequenos e coidábamos que non sabíamos nada
que pagara a pena saberse. Pensábamos que as palabras ían polos cables
nos saquiños brillantes das gotas de choiva.

Cada un de nós medraba comprido coa luz
do ceo, o escintileo dos carrís, e nós mesmos
tan infinitesimalmente escalados.

Eramos quen de pasar facilmente polo ollo dunha agulla.



ENTREVISTA
con Mª Pilar Garcia Negro

Cláudio Aguiar

O pasado 17 de Abril, na cidade da Coruña e organizada pola
Agrupación Cultural "Alexandre Bóveda", celebrou-se unha
conferéncia sobre "O mesianismo na literatura brasileira" que
proferiu o escritor e xornalista brasileiro CLAUDIO AGUIAR.

O escritor vinha acompañado pola pedagoga e escritora bra-
sileira Célia Salsa e pola catedrática de Língua e Literatura Por-
tuguesa da Universisdade de Salamanca Pilar Vázquez Cuesta,
membro da directiva da nosa Asociación. Cláudio e Célia tive-
ron tamén ocasións de coñecer Santiago de Compostela e ou-
tras cidades galegas, e froito desta sua estadia entre nós é esta
entrevista que nos pareceu de interese para os leitores de Nó.
Digamos somente que Cláudio Aguiar, nado en 1944, foi escolli-
do en 1977 pola crítica especializada de Recife o mellor autor
teatral do ano.

A sua novela Caldeirão (Rio de Janeiro, 1982) obtivo prémio
nacional "José Olympo" de Brasil, en 1981 e o Prémio Nacional
de Literatura do Ministério de Educación e Cultura do Brasil, en
1982. Nos anos 1983 e 1984 participou en encontros e debates
sobre literatura latino-americana en universidades de Suiza,
Alemaña, Franza, Bélxica, Holanda e Portugal. Ten sido califica-
do por Jorge Amado como un escritor de indiscutíbel vocación
servida por un grande talento e recibido unánimes críticas elo-
xiosas dos principais xornais e revistas literárias do Brasil.

P.—¿Cal é o momento actual da literatura brasileira?
R.—A situação atual da literatura brasileira não difere muito

das outras literaturas latino-americanas. Há uma tendéncia á
formação dos fenómenos que poderíamos chamar de "ilhas
culturais" —expressão que não significa que haja manifesta-
ções a nível regionalista mas que as expressões mais importan-
tes a nivel literário não encontram um canal de difusão a nivel
nacional. É muito comum ainda hoje falar em literatura do Nor-
te, literatura sudista, caracterização meramente geográfica,
quando na verdade a nível estético não há nenhuma inferiorida-
de, quer do Sul, quer do Norte. Em termos de oportunidades
editoriais, há uma espécie de busca dos grandes centros como
Rio de Janeiro e São Paulo, a fim de que ali divulguem as suas
obras e, curiosamente, possam ser conhecidos no país. Agora,
isso não significa que nos Estados mais afastados dos centros
culturais do Brasil não existam importantes escritores ou poetas
praticamente silenciados em função de meras dificuldades edi-
toriais ou de uma política editorial brasileira.

P.---¿Cais son as razóns que o levaron a tratar o tema do
mesianismo na sua novela Caldirão?

R.— O messianismo me chamou a atenção em dois aspectos
fundamentais: 1) a minha origem nordestina, uma região ainda
hoje muito influenciada pelo messianismo e 2) uma atividade
jornalística desempenhada há mais de vinte anos, que me colo-
cou desde a juventude cara a cara com os mais agónicos pro-
blemas sociais brasileiros. O resultado dessa experiéncia me-
ssiánica vivida por uma comunidade: o sagrado e o social apa-
rentemente conflitantes obrigaram ás autoridades governamen-
tais a destruir uma comunidade, confirmando assim como
aconteceu no século XIX em casos semelhantes, em que a
questão agrária no Brasil, tanto ontém como hoje, continua sen-
do um problema que exige solução .

P.—¿Acreidita nunha relación cultural efectiva entre a Galiza
e o Brasil?

R.—Sim e me surpreende o fato de que ainda tal intercâmbio
não exista de forma positiva. O Brasil tem sido, há muitas déca-
das, um país de imigração, en quanto que a Galiza é um país de
emigração. Bastaria esta coincidência histórica para justificar
tanto lá como aqui a articulação de um amplo programa de
intercâmbio cultural. Por outras razões de ordem académica,
tive a sorte de estudar o fenômeno migratório entre a Espanha
e Brasil, e a Galiza aparece como um dos países que mais con-
tribuiu para a formação da comunidade hispano-brasileira.
Atualmente, mais de 200.000 emigrantes espanhóis do Brasil
—sem computar um considerável número de emigrantes de 2 a

e 3 a geração— vivem no Brasil e com certeza seria um contigen-
te facilmente atraído, sensibilizado, para uma política de inter-
câmbio cultural, sem falar no natural interese que nós, brasilei-
ros, temos em especial pelo mundo galego.

P.—¿Que impresións leva da sua visita á Galiza?
R.—Especialmente no meu caso visitar a Galiza é, de certa

maneira, voltar ao Brasil, nâo apenas em função da facilidade
com que compreendo falar galego mas principalmente pela afi-
nidade com que nós, brasileiros, temos com os hábitos, os cos-
tumes, etc., que já assimilamos em função do processo emigra-
tório ao Brasil. A cidade onde vivo, Recife, tem uma influencia
portuguesa marcadamente minhota e o Minho, em grade medi-
da, é também Galiza. Se o rio aqui pode ser visto como urna
fronteira, em Pernambuco significa a união entre brasileiros ou
pernambucanos e o mesmo povo que ali chegou e ficou para
sempre. Esta sensação de proximidade só faz com que diminua
a distância que nos separa.
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EXILIADOS
anecdota dramática nun acto

Jenaro Marinhas

PERSONAXES

Non convén a unha personaxe dramática os-

tentar algunha nacionalidade determinada. A

única nacionalidade que conven a unha perso-

naxe dramática é a do teatro. Se eu apresento

estas como galegos en Alemaña, Holanda, In-

glaterra ou calquer outro pais, igual poderían

ser portugueses, gregos ou turcos, que muitos

deles encontrei no formigueiro da Europa prós-

pera. O que non poderían ser, por razoes ben

ás vistas, alemaes, holandeses ou británicos na

Galiza.

Son cinco: Alcina, Bieito, Manuel, Selena e

Franz, tudos en anos de xuventude.

ESCENARIO

Antesala ou recebidor dun pequeno aparta-

mento. Pouca mobilia, a estreitamente necesa-

ria e que se deduce da acción funcional e mo-

desta. Porta de entrada que pode situarse no

fundo e algunha outra porta lateral que condu-

ce ao interior.

EPOCA

Polo ano 1956, morando eu brevemente en Vie-

na, en casa do profesor Paul Flögl, escrebin o

esquema desta peza unha noite na que o sono

tardaba en chegar. Via desde a xanela do meu

cuarto do alto da Naafgasse brillar, lá embaixo,

as aguas do Danubio a res do Prater e a nora

altaneira á luz do luar, parada como unha gran-

de roca sen fio de tempo que fiar. Sen eu ser

un emigrante pensei en tantos que sendo-o es-

tarían a aquelas desoras indormentes, sentindo

rillar o dente da saudade nos entramados da

alma. Pode situar-se, maismenos, por aquel

ano o acontecer desta sinxela anédota dramáti-

ca.

VESTUARIO

A chamada Alcina veste de roupa da casa, Ma-

nuel discreto uniforme de porteiro, os demais

roupas de paseio.

CUASE LEMA

"Galiza é unha galiña tola que pon os ovos fora

do corral". (Selena, escena sesta).

(Escena I. Do interior ven Alcina a abrir a porta

de entrada pola que pasa Bieito e Alcina fecha

de novo)

Alcina.—Oh! Bieito, xa estás aquí.

Bieito.—Muito cedo?

Alcina.—Non, muito cedo, non; pero eres o

primeiro.

Bieito.—Así debe ser, non te parece?

Alcina.—Claro que sí (Beixan-se) Estou arran-

xando tudo na cociña. Acomoda-te por aí.

Bieito.—En labores de cociña non ando mui

esperto; pero se algún outro podo eu facer...

Alcina.—Non é necesario.

Bieito.—Cuantos seremos?

Alcina.—Poucos, os mais íntimos, espero

que non tardará en chegar Selena. Prometeu

que viria cedo para me axudar nos preparati-

vos. Supu-se que sería ela cuando tu timbras-

te.

Bieito.—Se prometeu, non falla.

Alcina.—Seguro que non.

Bieito.—Esta festa nosa de despedida para

ela non será unha festa. Ha de sentir-se muito

abandonada despois da nosa marcha, cuase

somos os seus únicos amigos.

Alcina.—Si, porque os españois, sobre todo

as mulleres, refúgan-Ile o trato. Censúran-nos

a amizade que Ile prestamos. Para eles nunca

Magdalena foi digna de enxugar os pes de Xe-

sus.

Bieito.—Ven na prostitución - o pecado sen

redención posivel. Os galegos, como a xente

destas terras, somos neso mais comprensivos.

Alcina.—A familia de Selecta non-o é.

Bieito.—Sempre ha de haber exceicións. Son

inxustos, porque Selena está plenamente redi-

mida e por outra parte nunca foi o vicio o que

a levou por aquel camino que andou con noxo

e con vergoña.

Alcina. 

—

Non era para menos.

Bieito.— Luitaba por non apodrecer como un

naufrago que non se deixa levar pola corrente

e agarrou-se ao cabo que Ile tendín con cuanta

forza Ile restaba.

Alcina.—Por iso é que ela aprecia-te muito.

En verdade o que por ti sente é algo mais que

un aprezo, eu digo que é amor. Anda segreda-

mente namorada, estou segura, porque neso

muller non engana a muller.

Bieito.—Disparatas, Alcina, é a gratitude a

que Ile dira o aprezo que me ten e no que eu

Ile correspondo porque penso que o merece, é

boa e limpa por mais que a teña encontrado

naquel bordel inmumdo, desdeo primeiro mo-

mento di-me conta de que aquel non era o seu

sitio. Logo despois pude confirmar cuan certo

estaba, cuanto ela tiña sofrido naquela vida.

Pobre Selena! Nun pais estraño, sen traballo,

sen quen Ile botara unha mao de amigo. Tudo

a empurrou para a esterquira. Pero saiu sen no-

doa e ben merece que os demais perdoemos o

que ela non se perdoa, que tudos esquezamos

aquel breve pasado que ela non pode esque-

cer.

Alcina.—Nen pode esquecer que foste tú que

atirou dela para fora daquel pozo de zurro.

Bieito.—Calquer home dereito en vendo

unha compatriota naquel estado hubera feito o

mesmo.

Alcina.—Calquer home, non. Un home como

tu que nada reclama pola mao que tende. Ela

nunca olvida a axuda que Ile prestas-te e cuan-

do te mira eu surprendo amor na sua mirada.

Ama-te tanto cuanto a si mesma se dispreza e

é capaz de manter unha distancia porque non

te luxe o seu contaito, Polo ouro do mundo non

consentería en luxar-te.

Bieito.—Alcina!

Alcina.—Non te preocupes que non sinto ciu-

mes nen temos algún, sería ridículo, maismen-

te agora cando vamos a afastar-mo-nos para

sempre. Ela, por sua parte, non se sentido dig-

na de ti, conforma-se con que sexas para min.

Bieito.—Seremos o un para o outro alá, na

nosa terra que nos parece a mellor terra do

mundo apesares da sua pobreza, do seu atraso,

do seu abandono de sí e, o mais pior, da resi-

nación suicida da sua xente.

Alcina.—Que nos vai a importar tudo iso se

estaremos unidos de por vida.

Bieito.—Ha de importar, Alcina, ha de impor-

tar.

Alcina.—Volvo á cociña que o tempo corre e

o labor non se dá feito de por sí.

(Vai-se. Escena II. Timbra á porta, abre Biei-

to e entra Manuel, o porteiro, que porta unha

mala nova)

Manuel.—Isto que trouxeron agora para Alci-

na.

Bieito.—Alcina, é Manuel que trae-te unha

mala.

Alcina.—(Desde dentro) Si, que deixe por aí.

Comprei-na onte porque non sei de onde apa-

rece tanta cousa para levar.

Manuel.—Cando será a partida?

Bieito.—Mañá polo mediodia. Hoxe daremos

un xantar de despedida para os amigos. Supo-

ño que subirás a tomar un corpiño.

Manuel.—Sen dúbida. Quen pudera regresar

tamen! Non sabes cuanto o deseio; pero polo

dagora ainda non é posibel, aquelo é unha mi-

seria. Desde aquí podo manter unha casa con

decencia, dar estudos aos fillos, ingresar algún

diñeiro no Banco. Haberei de resistir algun

tempo mais.

Bieito.—Para os que deixástedes muller e fi-

llas ha de resultar mais dura a resistencia.

Manuel.—Iso de non poder ver como van

crescendo os fillos é o que mais doe, cuando

regresas xa estan criados e custa convenceres-

te que aqueles mozos grandotes, aquelas mu-

lleres feitas, son os teus fillos, aparecen como

estraños. En certo modo son-no, a vida e me-



dios tan diferentes cria-nos outros hábitos, ou-

tras convivencias, sedenta outros recordos que

non son compartidos e se en regresando reata-

mos a vida en comun, sempre estará alí o nó

có seu bulto duro e apertado recordando que

isa vida foi quebrada, estará como un nó que

separa o que trata de unir.

Bieito.—Estas un filósofo, Manuel.

Manuel.—Porque cada noite, mentres espero

o sono que a veces tarda en chegar, sopeso as

consecuencias desta longa ausencia.

(Escena III. Chega Selena pola porta que fi-

cou aberta despois da entrada de Manuel)

Selena.—Bon dia, Bieito; bon dia, Manuel

Benito e Manuel.—Bon dia, Selena

Selena.—Onde anda Alcina?
Bieito.—Por aí adentro, atafegada na cociña

Manuel.—Baixo ao portal, deica logo

Bieito.—Esta acordado, esperámos-te para

un brindis

Manuel.—Sen falta.

Selena.—Deica logo

(Escena IV. Foi-se Manuel. Pequena pausa na

que Bieito e Selena non encontraran algo que

se dicer)

Selena.—Vou onde Alcina, supoño que che-

go con tempo para botarlle unha mao.

Bieito.—Xa me dixo que prometeras vir cedo

para iso.
Alcina.—E veño, claro que veño, algo mais

retrasada do que quisera, pero non muito.

Bieito.—Queda-vos tempo sobrado para arra-

nxar tudo a contento de todos, o principal é iso

que haxa contento.
Selena.—Si, eu sínto-me contenta de ver-vos

Bieito.—Alcina!
Alcina.—Non te preocupes que non sinto ciu-

mes nen temos algún, sería ridículo, maismen-
te agora cando vamos a afastar-mo-nos para
sempre. Ela, por sua parte, non se sentido dig-
na de ti, conforma-se con que sexas para min.

Bieito.—Seremos o un para o outro alá, na
nosa terra que nos parece a mellor terra do
mundo apesares da sua pobreza, do seu atraso,
do seu abandono de sí e, o mais pior, da resi-

nación suicida da sua xente.
Alcina.—Que nos vai a importar tudo iso se

estaremos unidos de por vida.
Bieito.—Ha de importar, Alcina, ha de impor-

ta r.
Alcina.—Volvo á cociña que o tempo corre e

o labor non se dá feito de por sí.

(Vai-se. Escena II. Timbra á porta, abre Biei-
to e entra Manuel, o porteiro, que porta unha

mala nova)

Manuel.—Isto que trouxeron agora para Alci-

na.
Bieito.—Alcina, é Manuel que trae-te unha

mala.
Alcina.—(Desde dentro) Si, que deixe por aí.

Comprei-na onte porque non sei de onde apa-
rece tanta cousa para levar.

Manuel.—Cando será a partida?
Bieito.—Mañá polo mediodia. Hoxe daremos

un xantar de despedida para os amigos. Supo-
ño que subirás a tomar un corpiño.

Manuel.—Sen dúbida. Quen pudera regresar
tamen! Non sabes cuanto o deseio; pero polo

dagora ainda non é posibel, aquelo é unha mi-
seria. Desde aquí podo manter unha casa con
decencia, dar estudos aos fillos, ingresar algún
diñeiro no Banco. Haberei de resistir algun
tempo mais.

Bieito.—Para os que deixástedes muller e fi-
llos ha de resultar mais dura a resistencia.

Manuel.—Iso de non poder ver como van
crescendo os fillos é o que mais doe, cuando
regresas xa estan criados e custa convenceres-
te que aqueles mozos grandotes, aquelas mu-
lleres feitas, son os teus fillos, aparecen como
estraños. En certo modo son-no, a vida e me-
dios tan diferentes cria-nos outros hábitos, ou-
tras convivencias, sedenta outros recordos que
non son compartidos e se en regresando reata-
mos a vida en comun, sempre estará alí o nó
có seu bulto duro e apertado recordando que
isa vida foi quebrada, estará como un nó que
separa o que trata de unir.

Bieito.—Estas un filósofo, Manuel.
Manuel.—Porque cada noite, mentres espero

o sono que a veces tarda en chegar, sopeso as
consecuencias desta longa ausencia.

(Escena III. Chega Selena pola porta que fi-
cou aberta despois da entrada de Manuel)

Selena.—Bon dia, Bieito; bon dia, Manuel
Benito e Manuel.—Bon dia, Selena
Selena.—Onde anda Alcina?
Bieito.—Por aí adentro, atafegada na cociña
Manuel.—Baixo ao portal, deica logo
Bieito.—Esta acordado, esperámos-te para

un brindis
Manuel.—Sen falta.
Selena.—Deica logo

(Escena IV. Foi-se Manuel. Pequena pausa na
que Bieito e Selena non encontraran algo que
se dicer)

Selena.—Vou onde Alcina, supoño que che-
go con tempo para botarlle unha mao.

Bieito.—Xa me dixo que prometeras vir cedo
para iso.

Alcina.—E veño, claro que veño, algo mais
retrasada do que quisera, pero non muito.

Bieito.—Queda-vos tempo sobrado para arra-
nxar tudo a contento de todos, o principal é iso
que haxa contento.

Selena.—Si, eu sínto-me contenta de ver-vos
felices; pero triste, con muita tristeza, porque
vos perdo, porque perdo o único que me facia
levadeira ista vida de ramo esgallado do pro-
prio tronco, temerosa de defrontar a vida impo-
sibel que me resta por vivir sen animo de nin-
guen.

Bieito.—Pois, non, Selena, mira para frente
con confianza e non te poñas triste na nosa fes-
ta de despedida.

Selena.—Que festa será para min se ficarei
de corazón partido sen amigos con quens com-
partir tantas saudades, perdida nun labirinto

sen saida. Algo me compensará saber da tua...
(retificando) da vosa felicidade, porque eu vos
deseio tuda a felicidade do mundo ainda que
nada reste para min.

Bieito.—Ben o sabemos, Selena, e ha de res-
tar para ti, que tamen nos queremos ver-te al-
gún dia feliz. Se até hoxe non encontras-te
mais que homes brutans que te trataron como
a unha escarradeira, algun virá que te presente
ese amor que tu mereces.

Selena.—Pode vir; mas polo momento non-o

deseio nen o busco
Bieito.—Conven buscar algo para o manti-

mento da vida
Selena.—Ainda sabendo que non se vai a en-

contrar?
Bieito.—Ainda así.

(Escena V. Entra Alcina que beixa-se con Se-

lena)

Alcina.—Oh Selena, sabia que non tardarías.
Selena.—Algo me retrasei; pero xa estou

aquí disposta a axudar-te no quer que sexa. Te-
rnos que organizar unha festa das boas, unha

festa que deixe recordo de durar.
Alcina.—Iso mesmo, queremos deixar un

bon recordo entre todos.
Bieito.—Como de todos levamos un recordo

grato
Alcina.—(Para Bieito) Bieito, amor, queres

chegar-te á pastelería a recoller a tarta que dei-

xei encarregada?

Bieito.—Pois non? Agora mesmo. Se falta al-
gunha cousa mais me dices, que tamen podo

traguer.
Alcina.—Non, xa teño tudo: bebidas, ciga-

rros, fiambres... non falta nada. Parece-me que

non falta nada.
Bieito.—Até logo.

(Escena VI. Foi-se Bieito, Selena acaricia a
mala que está posta nun recanto)

Selena.—Felices vos, que regresades
Alcina.—Tu non tardarás.
Selena.—Si, eu sí. Eu non regresarei nunca,

por mais que a saudade me roa, por mais que
con envexa infinita vexa como se van todos...
Eu non podo volver. O corazón deseia-o pero a
razón ha de mandar e luito arreo coa tentación
decindo-me unha e outra vez: "Non podes vol-
ver, non podes volver" para que fique ben gra-
bado no meu cerebro e non acabe a tentación

vencendo.
Alcina.—Non digas eso, non vexo por que

non has de poder volver, é cousa de un dia de-

cidires-te.
Selena.—Ninguen me espera; pior ainda, es-

péran-me con rancor, incomprensión, despre-
zo. Até con odio, porque tuda a familia sínte-se
empestada pola miña peste.

Alcina.—Foron-lles contando con demaisía,
muito dano fai esa xente rexoubeira que goza
proclamando o mal, era arrincar-Iles a lingua
que merescían; pero tudo pasa, verás como
tudo pasa.

Selena.—Non pasa todo, algo non pasa nun-
ca, cuando unha muller cai non se Ile permite
pór-se en pé nunca máis. Cuando muito de
xoellos, e de xoellos ha de andar o resto dos
seus días. Pero eu, na miña terra, entre dous
meus, non ando de xoellos, Alcina. Nunca me

verán de xoellos!
Alcina.—Non esaxeras?
Selena.—Non, as cartas foron-me devoltas

sen receber. Nen pais nen irmaos queren saber
cousa de min; pior que se morra, para os mor-
tos sempre dicen algunha misa, rezan un rosa-
rio, poen unha flor.

Alcina.—Non te atormentes matinando no
que xa foi, o que pasou vai lá, dixa-o ir embora
e mira para o que pode chegar, ainda pode ser



salgo bon, algo que te faga esquecer ou recor-

dar con menos amargura.

Selena.—Non espero tanto ben da vida; mas

que cousa terá ista vida que ainda sen esperan-

za queremos vivi-la? Ruin como é levo-a adian-

te sen nunca pedir o alivio da morte. Eu xamais

sería capaz de tirar-me a un rio, tragar unha pe-

zoña ou facer nada para acabar con esta carne

que tantas penurias nos dá. Que terá a vida que

tanto nos prende?

Alcina.—Ten o imprevisto e basta-Ile con iso

(pausa) Vamos a ir arranxando algo?

Selena.—Si, que preciso de bulir, atafegar-

me en calquer cousa para anular o pensamen-

to. Cuando vai ser a boda?

Alcina.—En cuanto que cheguemos, se for

posibel ao dia seguinte: pero será mui acelera-

do, tres ou catro dias despois poderá ser.

Selena.—A él faras-no feliz, seguro que o fa-

rás feliz porque non vé por outros ollos que os

teus. E tú?

Alcina.—Eu tamen, Selena, surprendes-me

con esa pergunta, non será que póes en dúbida

o meu amor por ele.

Selena.—Non, non é eso, eu sei que nunca

te unirías a ningún home sen amor; pero ta-

men sei que amas-te Franz, apesares de que o

teñas rexeitado. Sendo así que el te ama e tu

gostabas dél, por que motivo rexeitas-te o

Franz?

Alcina.—Non é facil de esplicar. Certo que

gosto de Franz; pero aceita-lo a él implicaba

aceitar outra muita cousa: aceitar esta terra

para o resto dos días, aceitar unha familia co

que nunca me poderia comunicar aberto e so-

bre tudo, aceitar, se viñesen, uns fillos que non

vería enteiramente meus. Por mais que levasen

o meu sangue, terían outro xeito de ser, outra

fala, outros costumes que nada terían que ver

comigo, que xamais eu darei asimilados. Non

sei se compreendes o que quero expresar:

frente a eles sentiría-me como a galiña que

hoube-se empolado uns ovos de pata, a galiña

esperimentará extrañeza vendo sair do ovo

aquelas aves doutra especie; pero eu sí, eu ha-

bia de sentir.

Selena.—É unha razón, unha razón que non

entendo ben; pero ten gracia.

Alcina.—Achas graciosa, pois é muitísimo se-

ria. Cuaqueando unha linguaxe estraña que

nunca conseguirei balbuciar, vería crescer os

meus fillos como parrulos estraños que non te-

rían recebido de min mais que un calor de incu-

badora.

Selena.—O ves tu así agora porque tes posi-

bilidade de recuperar o que te é proprio, de re-

tornar ao medio en que te criaste.

Alcina.—Galiza é o meu poleiro mais firme.

Selena.—Galiza é unha galiña tola que pon

os ovos fora do curral

Alciana.—Que decias?

Selena.—Nada, nada, estaba como a falar

para o meu saco.

(Escena VII. Timbran á porta, abre-a cualquera

das mulleres e entra Franz, en mao un pequeno

paquete).

Alcina e Selena.—Olá, Franz

Franz.—Alá, miñas amigas. Tudo corre ben?

Alcina.—Sen novidade

Selena.—Ves-nos a axudar a dispor a mesa

do convite?

Franz.—Non me nego; pero ao que veño é a

traguer este pequeno presente de despedida

para que levedes un "souvenir" deste bon ami-

go
Alcina.—Ah! muitisimas gracias. Tu, sempre

atencioso como non hai outro. Vai ser unha rai-

ña a muller que te leve.

Franz.—Deixei-me levar unha vez e aparta-

ron-me a un lado como a trasto que non serve.

Alcina.—Non así, Franz.

Selena.—Se pode saber o contido?

Alcina.—Abrimo-lo. Ou non, mellor deixa-lo

así até que volva Bieito, porque será para no-

los dous, non é así?

Franz.—Así é, non podía ser doutro xeito.

Alcina.—Pois recibamos a surpresa xuntos.

Vou-no colocar no comedor, onde él o vexa ao

chegar.

(Escena VIII. Vai-se Alcina levando o paqueti-

ño, deixando tras de sí un pequeno silencio)

Selena.—Tu tamen eres dos invitados

Fanz.—Sou, e non faltarei

Selena.—Non faltaremos. Por nada do mun-

do faltaríamos.
Franz.—Somos os preferidos, tanto que sen

contar coa nosa compañía eles non farian festa

ningunha.

Selena.—Pero non será festa para nós. Tu e

mais eu non nos vamos a sentir muito alegres,

mas trataremos de non anubiar a alegria dos

demais, especialmente a dos noivos.

Franz.—Por que dices iso?

Selena.—Vamos, Franz, non te fagas de no-

vas, non trates de disimular que comigo non

val, sei cuanto ama Alcina, tanto como eu ao

Bieito; pero é forzoso resignar-mo-nos, non ha

outro remedio. Eles van-se levando a sua felici-

dade... e tamen a nosa. Non é así?

Franz.—Non furgues na ferida, non quero

pensar en que hoxe a verei por última vez, que

nunca mais a miña mirada ha de encontrar-se

coa sua como nun beixo a distancia, pero que

a min causa-me unha emoción tan intensa

como se de un beixo de boca a boca se tratar.

Hoxe, e nunca mais!

Selena.—Que ben te compreendo, meu po-

bre Franz, e como te compadezo e compade-

cendo-te é a min mesma que compadezco. A

tua ferida é a miña ferida, a tua dór é a miña

dór.

Franz.—Eu teimaba por gardar en segredo

este amor, esta pena grande que levo escondi-

da. Como tu descubris-te?

Selena.—Porque gardo un mesmo segredo

de amor e de pena grande que non se pode

dicer, e porque sou muller.

Franz.—Ha de ser por iso último, porque eu

nunca acertei a albiscar na tua alma unha des-

ventura parella da miña. Non tiña ollos par mi-

rar para fora de mi mesmo. Non via en ti mais

que a amiga boa e querendosa. Agora, despois

da tua confesión parece-me estar ante outra

Selena diferente, parece-me que de agora mes-

mo te coñezo, que te vexo por primeira vez.

Selena.—E como é que me ves? Gaño ou

perdo na tua consideración?

Franz.—Sempre te considerei con estima,

non é tanto cousa de gañar ou perder como de

cambiar de lugar é como se unha figura que

estaba na confusión do fondo de repente avan-

za-se ao primeiro plano. Acaso te vexa con

mais ternura, menos indiferente, menos extra-

ña.

Selena.—Tudo iso dou por gaño.

Franz.—Doravante, cuando xa leixados dos

nosos amores imposibeis, se crucen os nosos

pasos, saudarémo-nos como dous irmaos xe-

meos, porque a mesma desventura nos arrola-

rá no seu regazo frio. Regazo de mai inóspita.

Selena.—E, mirando o un para o outro a si

mesmo ha de ver-se como no cristal dun espe-

llo empanado pola humidade.

Franz.—Así será. E continuaremos o camiño

sen mais, sen dar unha fala, sen volver a cabe-

za?

Selena.—Algunha vez me procurarás porque

serei a única persoa con quen poderás confi-

denciar acerca dela. Algunha vez te procurarei

porque unicamente tu prestarás ouvido ás mi-

ñas lamurias de amor perdido.

Franz.—Neses encontros deixaremos de sen-

tir tan punxente a soledade en que vamos ficar

despois desta noite.

Selena.—Noite prolongada, sen amañecida.

Franz.—Sen sono nen soños

Selena.—Mas con recordos a revoar con azas

de morcego.

Franz.—Selena, se cuando a dor da ausencia

me traspasa-se mais asanado eu te chamo,

acudirás? Prometes acudir?

Selena.—Como non, Franz, se eu estarei tan

precisada de suporte e de consolación como tu

mesmo. Sempre acudirei, non dubides. Unica-

mente sostidos o un polo outro xa poderemos

manter as nosas vidas en pé.

Franz.—E acaso camiñar, tamen camiñar. Se-

lena, poderemos camiñar de par tu e mais eu

após desta noite?

Selena.—Vai ser unha noite terribel, quen

sabe o que pode esconder a negrura desta noi-

te, quen sabe que resto de nós acordará mañá;

pero espero que sí, quero crér que sí.

Franz.—Te-mos que anceia-lo muito para

non tombar; para non vir-mo-nos abaixo como

arvore seca.

Selena.—Eu anceio-no desde agora mesmo

con todas as forzas que de milagro manteño

sen se render.

Franz.—A desventura é mai sen calor no re-

gazo; pero ainda así igual irmana, igual enfeixa

os acollidos nél.

Selena.—O frio, a fame, o medo... son ligadu-

ras que lastiman

Franz.—Mas ligan forte

Selena.—É triste non poder compartir mais

que miserias

Franz.—Se non temos en mao cousa que dar,

demos a mao por fria que esté, que de mao

con mao pode ir nacendo un calor.

Selena.—Oh, Franz, se pudera ser!

Franz.—É apretar.

Selena.—Eu o quero, se tu o queres.

Franz.—Acompasar os nosos pasos?

Selena.—Por un mesmo camiño, ainda que

non conduza a ningures, ainda que sombras ou

fantasmas nos acompañen.

Franz.—Non resta outro remedio que intenta-

lo

Selena.—Franz!

Franz.—Selena!

(Ambos abrazaron-se, non con paixón, mas

con ternura. Chaman á porta e cuando aberta

por deles entra Manuel visivelmente anonada-

do. Escena IX)

Manuel.—Por onde anda Alcina?



Selena.—Por aí adentro. Que sucede, Ma-

nuel, que pareces trasmudado?
Franz.—Non pareces traer cousa boa.
Manuel.—Unha desgracia, unha desgracia te-

rribel.
Franz.—Fala, que foi?
Manuel.—Bieito, Bieito que...
Selena.—(alarmada) Bieito, que?
Manuel. —Un accidente.

Franz.—Grave?
Manuel.—De Morte, de morte certa

Selena.—Onde? Como?
Manuel.—Perto daquí, en volta da esquina,

una camión atropelou-no. Levan-no para o hos-
pital nunha ambulancia; pero non haberá nada

que facer, ía morto, eu vin que ía morto

(Selena deixa-se cair nun sillón abandonan-

do-se a un pranto silandeiro)

Franz.—Como llo diremos a Alcina.
Manuel.—Haberá que face-lo. Será duro;

pero é obrigado. Vai decir-llo tu, Franz, ela (por

Selena) ben ves que non está para iso.
Franz.—Si, vou a onde ela, non sei como llo

direi, que palabras encontrarei que menos a

lastimen. Pobre da miña Alcina!
(Vaise. Escena X. Selena esplode en salou-

cos)
Manuel.—Vamos, Selena, non te poñas así,

trata de serenar. Todos sentimos a desgracia,

todos estamos consternados.
Selena.—Si, todos; pero eu por todos xuntos.

Eu que non querendo oferecer a meu corpo lu-
xado ao mais nedio dos homes, xa me resigna-
ba a deixa-lo ir con ela. De corazón traspasado
de coitelos aviñéra-me a dar-llo a ela; pero á
morte, non. Á morte, non! Non, Manuel, non!

Manuel.—Á morte estamos dados todos a ela

escolle o momento de levar-nos para sí

(Escena Xl. Entran Alcina e Franz, ela apoia-
se nél que a conduce collida do van. Alcina e

Selena abrazan-se)

Alcina.—Que despiadada é a morte.
Selena.—Por iso gaña sempre. Levou-no-lo a

traición, como golpe sorrateiro que atrapa

unha ave descuidada.
Alcina.—Xa non é mais para ningunha de

nós.
Selena.—Para min ha de seguir sendo o que

sempre foi: Un soño inalcanzabel.

Manuel.—Que pronto se transforma unha

festa en funeral.
Alcina.—Franz, lévame ao hospital, quero

ve-lo por última vez.
Franz.—Si, miña Alcina, eu te levo. Eu te le-

varei sempre a onde tu quiseres, sempre o arri-

mo dos meus brazos.
Alcina.—Eu me deixarei levar por ti, porque

xa non teño quen me leve a ningures, porque
xa non apetezo a ir a ningures. A onde hei de
ir? Nos teus brazos cabe todo o mundo, todo o
mundo que eu xa podo apetecer.

Franz.—Miña Alcina!
Alcina.—Léva-me, Franz.

(Van-se Alcina e Franz. Escena XII. No decur-
so desta escena Selena vai animando-se paula-
tinamente, transformando-se nunha muller
cada vez mas desenraigada, descarada, até que
ao final marcha con paso gallardoso, para de-

saparecer porta afora).

Selena.—Que dices, Manuel?
Manuel.—Nada, non estaba a dicer nada.
Selena.—Pois debias dicer algo, dí algo, o

que que sexa! Non estás vendo que enlouque-
zo? Díce-me algo! Fála-me atropeladamente, a
gritos, fála-me para que a miña razón non se
derrame.

Manuel.—Disculpa, estou abraiado, non acer-
to a dicer cousa que te console.

Selena.—Que consolo te pido eu? De que me
pode servir un consolo que veña de tí? Non se
trata diso, non te pido agarimos dos que non
preciso. Tu non estás nas tuas.

Manuel.—Non estou, non, e ben sei que nada
podo facer que te serva de algo. Has de ser tu
mesma que críe fortaleza.

Selena.—Xa arrecadei toda a fortaleza que se
poda ter, acabaron-se as vaguedades, as inde-
cisións, as dúbidas. Xa estou certa da miña si-
tuación: estou perdida. Compreendes ben?:
Perdida!

Manuel.—Non, Selena

Selena.—Estou perdida e aceito-o, é un facto
que non se remedia. Por un momento, ha pou-
co ainda, en brazos de Franz, crein ver un inde-
ciso claror de abrir de día no meu horizonte,
cuase me nascia un deseio de chirlitar como
un paxaro; mas pronto outra vez deitou riba de
min a treva da noite. Outra vez acho-me envol-
vida, atrapada pola noite mais xeada e mais ne-
gra de todas as miñas noites.

Manuel.—Veu tan de sócato, tan inesperado
Selena.—Tu crés que hemos de cumplir un

destino marcado?
Manuel.—Sería inxusto

Selena.—Anos de vida levo luitando contra
desa inxusticia e sempre me vence. Agora mes-
mo ten-me nas garras, sinto as uñas agudas
cravadas na entrañas, sinto que me leva para
onde non quero ir; pero ela pode.

Manuel.—Son figuracións, deixa que pasen.
Selena.—Revoa-me na cabeza un enxamio

de avespas a zunir e zunir a bicar e bicar...
Axóuta-mas. Manuel, Axóuta-mas!

Manuel.—Como? Apenas entendo algo do
que dices.

Selena.—Nen eu o digo para que se entenda.
que sei que por que o digo. O que acontece
agora dentro de min non é cousa que se enten-
da, é cousa que se sente. Sente-se que derruba,
raña, queima na carne e na alma, como quen
fai unha roza no monte. Despois, fume, cinza,
cinza e cinza

Manuel.—Sempre resta algunha raiz que
logo prende.

Selena.—Despois desta roza nada vai pren-
der en min.

Manuel.—Agarda que o vento barra o fume
e a cinza.

Selena.—Xa está barrida, Manuel (lanza unha
gargallada)Ves como está barrida?

Manuel.—É mellor así; pero preferibel que
fose doutro xeito.

Selena.—Non se me dou para escollar. Sabes
tu doutro mellor?

Manuel.—Pode haber.

Selena.—Sabes tu o que resta facer cuando
nos cerran as portas de saida? Lanzár-mo-nos
pola xanela.

Manuel.—Tu non farás eso.

Selena.—Descuida, que non-o farei, a miña
loucura non me bota por aí. Non teño ese valor.
Busco outro camiño, sen sangue, sen destroño
que se vexa.

Manuel.—Iso está ben. Manda se te podo

prestar unha axuda para dar con el.
Selena.—(Volve a rir con outra gargallada)

Que disparate! Axudar-me tu? Non valen axu-
das, é cousa miña. Hei de ir eu por propio pé
sen que ninguén me leve como levaron á outra
collidiña do van. (remendando Alcina) "Leva-
me, Franz". Eu non teño arrimo que me soste-
ña e vou de por min con a mesma decisión que

o que se bota pola xanela.
Manuel.—Asustas-me falando así.
Selena.—Non te asustes, con agrado ou con

noxo sei o que vou facer, o que teño que facer
porque asi está marcado para min.

Manuel.—Nada está marcado. Que vas facer?
Selena.—(Rindo con malicia) Dígo-cho? Si,

pero de ti para min: (silabeando a palabra) su i

ci dar me.
Manuel.—Pero ha pouco decias que... decias

que non tiñas ese valor.
Selena.-O de tomar pezoña, lanzar-me ao

rio, colgar-me de corda? Non, ese non teño.
Non farei nada deso. Esta vida que ves vou-na

levar adiante.
Manuel.—Burlas-te, xogas a desconcertar-

me.
Selena.—Non. Manoliño, que non estou eu

para xogos e burlas, o que sucede é que tu
pensas nun suicidio e o meu é outro, outro di-
ferente, sen sangue, sen osos quebrados nin

lingua de fora.
Manuel.—Cual, Selena? Como é iso que vas

facer?
Selena.—Non percebes? Se xa está feito.

Mira, o corpo indemne; pero está feito, é á

alma á que Ile retorcin o pescozo.
Manuel.—Esplica-te mellor
Selena.—Volvo para o lupanar, Manolo, vol-

vo para o lupanar!

(Revolve os cabelos e vai-se, risoña, dando
unha volta pola escena, acaneando as nádegas,

acenando un adeus coa mao levantada)

FIN



presenza Lino  Braxe	
( obra para títeres ) 

de OMN e de DILBORG
(O pano do teatriño será roxo, e tera no centro
un estandarte negro a maneira de gnomo ou
trasno mántico. Unha voz en off lerá a dedica-

tória.)
VOZ EN OFF:

Esta obra está dedicada a todos os povos
reais ou irreais que non precisan de deuses ou
lideres para sobreviver.

(Ergue-se o pano. Aparez un panel pintado
sobre tela ou papel. Debuxado nel, un mapa do
pais onde se desenvolve a aczón. Un actor sai-
rá do teatriño e dirixirá-se cara um micrófono
que estará emprazado en primeiro termo. Co-
meza a ouvir-se o Idilio de Sigfrido de R. Wag-
ner. O pano ergue-se lento e a voz do actor co-
menta a escena.)

ACTOR
Esta é Tradescantia. Un mundo alén da neve

e do xelo. Un país sen claras fronteiras, sen ci-
dades nomeaveis, pero con tribos, línguas e
animais imaxinados por vós para beleza deste
espectáculo.

(Sube a música de Wagner e cambia-se o pa-
nel. Xurde unha paisaxe que servirá de fondo
escénico para toda a obra. Colgados no ár habi-
tan un ave con cabeza de muller e corpo de
sapo, un cavalo con tropa de elefante e unha
seres con oito brazos. Un sol verde á esquerda
e unha lua roxa á direita. Àrvores escuras e
todo nevoento. Baixa a música de Wagner e
entran en escena o gnomo Dilbörg —miúdo, re-
choncho e simpático— e o sábio Omn —todo
él é unha barba branca que pisa constantemen-
te cando fai algun movemento.)

DILBORG.—Como todos os anos, amado
Omn, veño perguntar-te polo porvir do meu
poyo. Xa sabes que o héroe non dá chegado e
alguns convenzan a estar fartos de esperar.

OMN.—(Solene e pedante.) Non está lonxe o
dia en que os homes da tua raza se verán livres

da cólera que vos consume. Non seredes escra-
vizados nunca mais polo destino e daredes grá-
cias aos deuses eternamente. Pero non deves
ollar-me incrédulo, querido Dilbörg, a vosa
obriga é estar temerosos, vós...

DILBORG.—(Interrompe-o) Amado Omn,

cambia de ton, temo-me que o ano pasado me
dixeche o mesmo, e no anterior tamén, e así
desde a estazón Orta, na que o meu avó —co-
rria o ano 1000 antes do incéndio— veu per-
guntar-te o que eu te pergunto agora. Por iso,
amado Onm, prego-te que esta vez sexas mais
breve.

OMN.—Non te falla razón, Dilbörg querido,
pero ten en conta que un é sábio, e un sábio
deve ater-se a certas reglas, xa sabes, os bons

costumes non se poden perder asi como asi.



Un sábio é un sábio ou non o é, e non hai mais

voltas que dar-Ile. Non é certo?

DILBORG.—(Con rara indiferéncia) Sí, Sí.

OMN.—Un sábio deve ter barba comprida

como eu, non sí?

DILBORG.—Sí, sí.

OMN.—E deve ser bó e xeneroso, e non dizer

frases feitas, e non resultar vulgar á vista da

xente. Non sí?

DILBORG.—Comprendo. Pero gostaria de

que me falaras un anaquiño de por qué o noso

héroe non dá chegado. Eh, sábio, por qué?

OMN.—Non o creas, ando a preparar toda

crase de conxuros pero non estou mui inspira-

do ultimamente. Os sortilexios resultan un au-

téntico desastre.

DILBORG.—(Asustado e exixindo) Pero non

nos podes abandonar, todo o meu povo confía

en tí! Ti es quen deve venterar cando naufraga-

rá o noso guerreiro na praia do "mol" aló no

Norde. Ti es quen...

OMN.—(lnterrompendo.) Pero que teima te-

des co guerreiro esgrévio e lanzal que virá do

norde! Non vos serve un robot?

DILBORG.— Estás tolo? Tí pensas que o meu

povo ía seguer un robot?

OMN.—Non claro, é obvio... están demasiado

mediatizados. Pensemos...

(Paseian polo escena con aceno pensante. De

fondo a marcha fúnebre de Chopin. Xurde un

letreiro ao fondo do escenário que pon: AN-

DAN A PENSAR.) (De súbito o mago para-se e

fai un xesto arquimidesco.)

OMN.—Eureka! Xa o teño! Convocarei ao es-

píritu dos goidelos para que me manden un

dos seu fillos que vaga polo "non tempo" e

que baixe aquí e solucione as vosas encuitas.

Creo que é o mais práctico, e o menos fadigo-

so.

DILBORG.—Parece-me que non Ile otorgas

demasiada importáncia, e que non te decatas

do angustioso que é para o meu povo esta in-

soportável espera. Es cruel, amado Omn.

OMN.—Querido Dilbörg, penso que podíades

facer algo mais aparte de esperar, non si?

DILBORG.—Ti pensas? Se realmente sabes o

que podemos facer, di-mo estou desexando es-

coitar-te.

OMN.—Pois claro que o sei, é o meu dever.

Acaso non son un sábio, o SABIO? Daquela.

(Realiza un aceno de autosuficiéncia e dí) Po-

diades procurar ao héroe entre un de vós.

DILBORG.—Entre un de nós? Estás esquizo-

frenicamente tolo? Non ves que somos mui

baixiños?

OMN.—Por suposto que o vexo, é o voso de-

ver. Sería ridículo que os gnomos forades al-

tos! Non te parez; Dilbörg querido?

DILBORG.—Si amado Omn, pero con iso non

ves senón confirmar o que eu digo. Temos ne-

cesidade dunha forza exterior, dun poder alleo

que teña a capacidade de poder acadar, simpa-

ticamente, a liberdade para o meu povo.

OMN.—(Asentindo, seguro que sí, pero total-

mente ausente ao mesmo tempo.) Comprendo.

(Cambiando de ton) E se un de vós, subise enri-

ba de outro, ao mellor así, podedes engañar ao

destino. Ultimamente teño entendido que olla

moi ben. Se cadra pasades desapercibidos.

DILBORG.—Non me parez unha soluzón se-

ria, amado Omn.

OMN.—Sí, xa o sei. Pero resulta convincente

como excusa para utilizar as miñas artes.

DILBORG.—Negas-te pois a realizar o conxu-
ro?

OMN.—Querido Dilbörg, non me nego. Diga-

mos que me considero incapacitado.

DILBORG.—(Sacando un coitelo.)Amado

Omn, non esquecerás o que dí a leí?

OMN.—Que ía esquecer, home!

DILBORG.— E ainda así, negaste?

OMN.—Rotundamente.

DILBORG.—Entón amado Omn, non me dei-

xas mais remédio que cumprir co meu dever.

OMN.—(Indiferente.) Cumpre, filisteo, cum-

pre.

DILBORG.—Advirto-che que non sentirei re-

morsos.

OMN.—(Sentenciando e con dúvida.)Vere-

mos...

(Crava-lle o coitelo. Xogo de luzes, que a modo

de treboada,impide ver claramente o que oco-

rre en escena. Soa a Invocazón a Samiel da

ópera "O cazador furtivo" de Weber... Un mo-

neco-héroe irá-se erguendo até estar de pé mo-

mento en que cesará a música. Luz.)

DILBORG.— (Asombrado.) Quén es tí?

O HEROE.— Querido Dilbörg, non me reco-

ñeces?

DILBORG.—(Recoñece no Héroe a voz de

Omn. Asustado.) Qué?

O HEROE.—(Solene) Escrito está na profecia

que aquel que mata ao sábio, descobrirá que o

héroe, non é senón, este mesmo. Pero que só

coa morte do primeiro poderá xurdir a vida no

segundo.

DILBORG.—Pero entón, qué pasa co meu

povo?

O HEROE.—Non o sei, tanto me ten. De todos

os xeitos, agora precisades dun sábio.

DILBORG.—Mais o sábio es tí, ou non?

O HEROE.—Querido, por qué non imos liber-

tar algunhas razas da Tradescántia? Este diálo-

go comeza a adiviñar-se un tanto aburrido.

DILBORG.—Como ti digas.

O HEROE.—Entón, imos.

(Van-se alonxando cara a direita do escená-

rio. Antes de sair o Héroe fala.)

O HEROE.—Ah, por cerio, a quén teño que

libertar hoxe?

DILBORG.—Á tribo dos Velaiñovelóriovalei-

ros.

O HEROE.—Resulta cargante.

DILBORG.—Qué amado, Héroe, qué?

O HEROE.—Qué sexades tan miúdos, queri-

do Dilbörg, e sen embargo teñades uns nomes

tan inadecuadamente longos: Non sí?

DILBORG.—Sí, si.

(Saen da escena. Entra a música da obra para

piano "Transmigración" da autoría do infeliz

escritor destas liñas. Coa última nota remata a

obra. Cai o pano. Aquel duende, ou gnomo, ou

trasno de cor negra que estaba no centro do

pano, agora sorrí, mentres que ao comezo an-

daba a chorar.)

Ao niente...



NOSFERATU
Manuel Lourenzo	 ( o canto do vampiro )

Personaxes:

Tristán, o neo-doutor agonizante

Miguel, o abade, vello amigo de Tristán

Mariana, irmá de Miguel e amante de Tristán

Lucia, esposa de Tristán e filla do doutor

Doutor, pai de Lucia e acaso de Tristán

Nai de Tristán e amante do Doutor

Os escenário dos soños de Tristán.

É meia-tarde. Cantan os grilos.

ESCENA l

(Os doutores rodeian a Tristán no seu leito

de morte.)

(Cantan.)

Doutores

Alegria, alegria,

temos un novo doutor.

A vida do home é curta,

a terra come aos seus fillos,

ninguén da morte se libra,

para ela fomos criados.

Somos pó, do berce á coba

apenas vai carreira

dun can de raza, un siléncio

entre duas frase marcadas.

Tristán.—Os grilos. Sinto os grilos no xardin.

Hai que bulir, son horas. Mamá estará deitada,

xa tomou as suas píldoras. Haberá que engra-

sar a bicicleta. Miguel, Miguel.

Doutores

Somos papel de comédia,

ronsel no céu debuxado,

apenas rabo de luz

dunha esquecida cometa.

Tristán.—A bicicleta. Engrasa-na, Miguel. Hei

de ir ao rio, a festa non importa. Vai ti á festa,

Miguel. Hai barracas de tiro, hai montaña rusa.

Vai ti á festa por min. Tira ti por min, Miguel.

Doutores

Señor Tristán, o barrete.

Señor Tristán, o pergamiño.

Señor Tristán, a xeringa.

Señor Tristán, o bisturí.

Señor Tristán, o fórceps.

Señor Tristán, a serra e o coitelo.

Tristán.—É ben raro, ela non chegou ainda.

Ula tua irmá, Miguel. Ula Mariana. Quedára-

mos aqui, ao pé do amieiro. Non está. Haberá

outros rapaces, agora andará con outro. Non

pode ser, non pode ser. Ela tamén irá na festa,

hoxe todo o mundo vai na festa. Non importa,

veria a Miguel. Diría-lle Miguel que estou no

rio. Xa non podo tardar. Agardarei. De ter sido

máis cedo, bañaba-me. Agora, non. Agora a

auga corta como unha navalla.

Doutores

Señor Tristán, as chaves do seu apartamen-

to.
Señor Tristán, a placa de doutor en Medicina.

Señor Tristán, a levita, o bombin e o bastón.

Tristán.—Mariana. Mariana.

Doutores

Eis o neófito

da clase médica,

símbolo público

do risco máxima.

Mister parálises,

signore cólicos,

monsieur palúdicas.

Herr apopléxicas.

Destripa-vísceras,

escacha-omóplatos,

pincha-ciáticas,

reventa-pólipos.

Símbolo pálido

da morte gráfica

que a lei histórica

asócia ao título,

recebe sólido,

ríxido, ascético,

de nós o máxico

barrete. Amén.

Tristán.—Mariana, estás aí. Estás aí. Eres ti,

Mariana.

ESCENA II

(As seis no relóxio.)

(Aproximan-se figuras familiares.)

Nai.—Fillo, fillo, ti nunca recordas. Eu quería

que foses doutor, como Manfredo. Conta-lle,

Manfredo. Conta-lle o importante que é ter un

obxectivo na vida.

Doutor.—Conto-lle o importante, Eudósia.

Rapaz, é importante ter un obxectivo na vida.

Nai.—Conta-lle o importante que é casar.

Doutor.—Casar é importante, rapaz.

Lucia.—Eu non quero que case con calquera.

Eu quero-o para min, para min soa.

Doutor.—Cala filla. A miña filla é moi poética.

Agora anda na teima de escreber poemas de

amor.

Nai.-O meu Tristán tamén é moi poético. E

non ten chisco asi de mal mozo, decatache-te,



Manfredo. As rapazas si que se decatan.

Doutor.—Semella un pouco bobo. E por de-

mais, non ten carreira.

Tristán.—É cedo, mamá, son un parvallán. E

nunca chegarei a doutor, como o pai de Lucia.

Desperta do teu soño, mamá. Agora tiña que ir

ao rio, ás troitas.

Nai.—Ti de aqui non te moves.

Lucia.—Oh, papá, quero a Tristán para min

soa. Di-Ile que estou no xardin. Di-Ile que apa-

ño lírios para el.

Tristan.—Que me importan os lírios.

Nai.—Ves, Manfredo, os rapaces conxénian.

Están destinados, naceron un para o outro.

Doutor.—Queres dicer.

Nai.—Só temos que casá-los. E haberá que

dar-Ile unha carreira a Tristán.

Doutor.—E quen Ile vai dar a carreira. Ti estás

na ruína. Eudósia.

Nai.—Hai ruínas e ruínas, Manfredo. Con

Tristán non estou na ruína.

Doutor.—Queres dicer que el é o teu Tesouro.

Nai.-O meu tesouro, sioi. Son viúva e fiquei

sen argumentos. O meu único argumento é o

meu Tristán.

Doutor.—Ti viúva. De que me falas, Eudósia.

Nai.—Olla ben para el. Non che parez inteli-

xente.

Doutor.—Segue a ter cara de bobo.

Nai.—Eu podia dicer que na cara remeda ao

pai.

Doutor.—Que pai. Soubo-se, algunha vez

quen era o pai?

Nai.—Está ben, xa que insistes, declaro que

non fun casada.

Doutor.—O pai dese tesouro puido ser cal-

quera. Un arrieiro.

Nai.—Un arrieiro, non.

Doútor.—Pois si que ti non eras boa pinta.

Nai.—Siléncio.

Doutor.—Agora que.

Nai.—Hai nenos.

Lucia.—Papá, papá.

Doutor.—Que, miña filla.

Lucia.—Vou ao xardin, apañar lírios. Has-Ile

dicer a el que vou no xardin.

Doutor.—Si, miña filla. Ves, Eudósia. Ela si

que é unha rapaza fina e sensitiva. Agora di

que vai apañar lirios.

Nai.—Non desvies a conversa, Manfredo. O

meu Tristán remeda ao pai. El non terá o teu

bigode nen a tuas patillas, mais tampouco é fi-

llo dun arrieiro.

Doutor.—Cal é a proposta, Eudósia.

Nai.—O meu Tristán será doutor. E despois,

ou de maneira simultánea, casará coa tua filla.

Doutor.—Queres-me facer chantaxe, Eudó-

sia.

Nai.—Como pais, estamos condenados a en-

tender-nos, Manfredo.

Doutor.—O da carreira, pase, mais a boda.

Nós que vamos gañar con casá-los, Eudósia,

que falta fai.

Nai.—As cousas fan-se ben ou non se fan,

Manfredo.

Doutor.—Non sei, todo é un problema.

Nai.—O que é un problema?

Doutor.—Se os nosos fillos non son felices.

Nai.—Quen é feliz nesta vida, Manfredo?

Doutor.—Que horror, as seis da tarde.

Nai.—As seis da tarde, que horror. É a hora

do meu comprimido ou das píldoras, non re-

cordo.

Doutor.—Adeus, Eudósia.

Nai.—Adeus, Manfredo. Mandarei ao rapaz

pola receta cando acabe estes remédios.

ESCENA III

(O Doutor, no seu gabinete.)

Doutor.—Eres unha drogadita, Eudósia. Tés

o sangue envenenado.

ESCENA IV

Aprosima-se Lucia, con un ramallo de lírios.)

Lucia.—Querido Tristán, hoxe comeza a pri-

mavera. Ergo-me, almorzo e saio ao xardin. O

céu está pálido. Apenas catro lirios á beira do

estanque. Corto-os para ti. Son lírios brancos.

Poño-os sobre a tua tumba, digo, sobre, digo,

sobre o leito. Servirán para a boda, se non os

manuseias demasiado.

ESCENA V

(Na beira do rio.)

(Tristán. Lonxe, Miguel.)

Miguel.—Tristán, Tristán, ves o que eu vexo.

Tristán.—Que tarde, xa cuase non hai paxa-

ros. Ternos que bulir, ou chamarán á guarda

civil.

Miguel.—Temos que bulir.

Tristán.—Escoitas, Miguel. Que siléncio.

Miguel.-O céu.

Tristán.—Si, o céu. De repente, tornou-se ver-

mello.

Miguel.—Hai un incéndio, arden os montes.

Tristán.—Non, non son os montes, e aquilo

non é un incéndio.

Miguel.—Pois logo que é?

Tritán.—Outra cousa.

Miguel.—Que cousa, Tristán.

Tristán.—Un mistério, non sei, a refracción.

Miguel.—Ti albiscas moito.



Tristán.—Un momento.

Miguel.—Non, imo-nos.

Tristán.—O céu é un fenómeno, e os montes,
outro fenómeno. Que haberá detrás dos mon-
tes. A xente di: máis montes. E detrás outros
montes. Máis montes, máis montes. E detrás,
e detrás do derradeiros.

Miguel.—Imo-nos, Tristán.

Tristán.—Ali acaba-se todo, porque xa non
hai máis mundo.

Miguel.—Estás seguro.

Tristán.—Iso de non haber máis mundo non
o entendo.

Miguel.—Vés ou que.

Tristán.—Algo haberá. Haberá mar e gaivo-
tas.

Miguel.—Tristán.

Tristán.—Non sei. Un dia saberei todo iso.
Quero sabé-lo, quero entendé-lo.

Miguel.—Porque non llo perguntas ao dou-
to r?

Tritán.—Non, a el non.

Miguel.—Por que?

Tristán.—Está moi ocupado.

Miguel.—Imo-nos.

Tristán.—Si agarda.

Miguel.—Que é o que fas?

Tristán.—Agarda, vou coller a bicicleta.
(Aproxima-se Mariana)

Miguel.—Está-che boa. Agora, a miña irmá.

Marina.—Donde vides, do rio.

Miguel.—Arreda, levamos présa.

Mariana.—Que che pasa, Tristán, non que-
rias ver-me?

Miguel.—Agardamos por ti toda a tarde.

Mariana.—Habia festa. Ven, Tristán, axuda-
me a aganchar, desde ali ven-se as barracas e
a montaña rusa.

Tristán.—Non, agora non podo.

Miguel.—Ainda ten que ir á casa do doutor.

Mariana.—Por un remédio para unha vella.

Tristán.—A miña nai non é nengunha vella.

Mariana.—E que me dis da tua irmá.—

Tristán.—A miña irmá. Que irmá.

E quen vai ser, a filla do doutor. Non é irmá
tua.

Tristán.—Ti estás tola.

Miguel.—Arreda, Mariana.

Mariana.—Non penses, non estou celosa
dela.

Miguel.—De onde sacache que era a sua
irmá.

Mariana.—Como el sempre vai á casa do
doutor. Como ela sempre anda a correr atrás

del.

Tristán.—Levo présa, deixa-me pasar.

Mariana.—Máis tarde, no rio.

Miguel.—Ides facer as cochinadas.

Mariana.—Ti, a calar.

Tristán.—Non sei.

Mariana.—Podemo-nos bañar.

Tristán.—Verei se podo.

Mariana.—Podemos facer o amor.

Tristán.—Cala.

Mariana.—Nunca o fixeche.

Miguel.—Vés, Tristán.

Mariana.—Nunca o fixeche.

Tristán.—Agora teño que ir á casa do doutor.

ESCENA VI

(As sete no relóxio.)
(Tristán acorda.)

Tristán.—Que se fixo da nosa adolescéncia.

Que se fixo da nosa adolescéncia.

Miguel.—Estou aqui, Tristán.

Tristán.—Eres Miguel.

Miguel.—Estou aqui, co meu hábito e o meu
rosário. Rezo por ti, Tristán. Acompaño-te. Rezo

 moito por ti.

Tristán.—O hábito, recordo. Aquel dia xa le-

 vabas o hábito.

Miguel.—Que dia?

 Tristán.—O dia da miña boda.

Miguel.—Dorme. Descansa. Queres un com-

primido?

Tristán.—Si, dá-me outro comprimido.

Miguel.—Necesitas descansar, necesitas dor-mir

ESCENA VII

(Na igrexa.)
(Representa-se a boda de Tristán.)
(Aproximan-se o oficiante e os padriños.)

Nai.—Fillo, ergue-te, xa estamos os padriños.

Ves, e agora chega o abade. Estamos todos, só

falta por vir a noiva.

Doutor.—A miña filla pede que a desculpen,

non achaba o seu ramo de lirios.

Trisán.—Teño-o eu, non é este.

Doutor.—Filla, xa podes sair, o noivo ten o

ramo.
(Aproxima-se Lucia.)

Nai.—Que linda, que virxinal. Ven, filla, ven

pedir-Ile ao padriño a sua licenza.

Lucia.—Pai, dás a tua licenza?

Doutor.—A miña licenza e a miña benzón.



Nai.—Agora, fillo, ti a min.

Lucia.—Fala, Tristán, non sexas tímido.

Doutor.—Adiante, rapaz.

Tristán.—Nai, dás a tua licenza?

Nai.—A miña licenza e a miña benzón.

Doutor.—Xa está. Aproximemo-nos al altar.

Nai.—Si, imos.

Lucia.—Que emoción, querido, que emoción.

Miguel.—Aproximen-se ao altar os contraen-

tes e os padriños.

Doutor.—Aproximemo-nos.

Nai.—Xa estamos. Pode comezar a cerimó-

nia.

Miguel.—Rito matrimonial.

Todos.—Rito matrimonial.

Miguel.—Irmán, tomas á tua irmá por espo-

so.

Tristán.—Como.

Miguel.—Irmá, tomas ao teu irmán por espo-

sa.

Lucia.—Tomo.

Miguel.—Rito matrimonial.

Todos.—Rito matrimonial.

Miguel.—Xa está. Felicidade para todos.

Nai.—Manfredo, esta boda.

Doutor.—Señor Abade, canto debo?

Nai.—Esta boda non é católica.

Miguel.—A min, nada, señor, paga-me o Es-

tado.

Lucia.—Oh, Tristán, son feliz, son feliz.

Nai.—Fixo a boda de balde.

Doutor.—Iso parece.

Lucia.—Oh, Tristán, Tristán.

Nai.—Nunca entenderei ao novo clero.

ESCENA VIII

(Despois do síncope.)

Miguel.—Chut, o noivo dorme. Non hai que

despertá-lo, vaian-se todos de aqui.

Doutor.—Paso. Paso é ciéncia médica.

Lucia.—Que foi iso, papá. Deu-Ile un síncope.

Doutor.—Seria do pastel. Ou da emoción da

cerimonia.

Nai.—Fillo, fillo, Tristán.

Lucia.—Papá, non podes facer nada.

Doutor.—Isto ultrapasa a miña ciéncia, vou

pedir unha ambuláncia.

Nai.—Son unha inválida, o meu destino é su-

cumbir agora que se vai a vida do meu filio.

Doutor.—Ten-te, Eudósia, a parálise é finxi-

da. Non queria casar e agora asusta-nos con

un ataque figurado.

Lucia.—Xa veñen. Dan terror as batas bran-
cas.

Nai.—Manfredo, por favor, non fagas iso.

Tristán.—Que foi o que pasou?

Lucia.—Xa volve en si.

Nai.—Fillo.Tristán.

Tristán.—Sentin unha vertixen.

Lucia.—Abraza-me, Tristán, abraza-me.

Nai.—Xa ves, Manfredo, foi unha vertixen.

Miguel.—Sen embargo, o noivo está verde.

Lucia.—Bica-me, Tristán, amor.

Doutor.—Pois non o entendo. Todos comi-
mos brazo de xitano.

ESCENA IX

(Na beira do rio.)

Mariana.—Anda, Tristán, baña-te comigo, a
auga está quentiña.

Tristán.—Metira, está fria.

Mariana.—Iso é que tés vergoña de dispir-te.

Tristán.—Eu vergoña.

Mariana.—Veña, arrima a bicicleta.

Tristán.—E se ma rouban.

Mariana.—Quen cha vai roubar. Veña, cobar-
de.

ESCENA X

(Dan as oito.)

(Tristán acorda.)

Tristán.—Son as oito, Miguel.

Miguel.—Son as oito.

Tristán.—E xa me queren enterrar.

Miguel.—Non penses niso.

Tristán.—É polos meus pecados.

Miguel.—Que pecados?

Tristán.—As mulleres, non ser un bon mari-
do.

Miguel.—Hai tempo, Tristán, ainda podes

confesar.

Tristán.—De min xa o sabes todo.

Miguel.—Ainda podes viver.

Tristán.—E os grilos, onde foron os grilos.

Miguel.—Neste tempo non hai, agora é outo-

no.

Tristán.—E a nosa adolescéncia, Miguel.

Miguel.—Tampouco hai.

Tristán.—Está fodida esa cuestión.

Miguel.—Ainda podes viver.

Tristán.—Sabes, Miguel, agora soño moito.

Miguel.—Soñas cousas bonitas.

Tristán.—Espantosas.

Miguel.—Lucia di que esta doenza non é gra-

ve.

Tristán.—Está a miña muller.

Miguel.—Sempre á tua beira.

Tristán.—Non a vexo.

Miguel.—Ela prepara os comprimidos, ela

enxoita o teu suor.

Tristán.—Recordas o primeiro ataque. Fora o

mesmo dia da boda.

Miguel.—Unha vertixen.

Tristán.—Para o doutor aquilo era maula. El

dicia que tiña preguice da nova vida.

Miguel.—Quizais non estabas preparado.

Tristan.—Certo, se por min fora, non casaba.

Miguel.—Tampouco querías ser médico.

Tristán.—Sabes, Miguel. De non ter-me casa-

do, de non ter estudado Medicina, talvez hoxe

non estivera aqui, vendo-me esmorecer.

Miguel.—Estarias en algures, que máis ten.

Tristán.—Talvez no rio.

Miguel.—Si, talvez no rio.

Tristán.—Estaríamos pondo os armadoiros

para as troitas.

Miguel.—Iso cadra lonxe.

Tristán.—Ou ti andarias a recadear, e eu iría

no rio coa tua irmá.

Miguel.—Ainda recordas a Mariana.

Tristán.—Dicen-me que por ela estou aqui,

que teño o morbo gálico por ela.

Miguel.—Agora debes descansar.

Tristán.—Si, teño sono.

Miguel.—Queres un comprimido?

Tristán.—Non, mais non. É o falar, que me

esgota. As palabras son máis demoledoras do

que os soños.

Miguel.—Eu estarei aqui.

Tristán.—Chamou-te ela?

Miguel.—Quen?

Tristán.—A miña muller.

Miguel.—Si, foi Lucia.

Tristán.—Non importa. Ti xa estabas aqui, de

todos modos.

ESCENA XI

(Aproxima-se a Nai.)

Tristán.—De repente sentimos a voz do pasa-

do, da própria conciéncia, que nos di:

Nai.—Fillo, recordas o xardin. Filio, recordas

o xardin.

Tristán.—Non, mamá, non recordo.

Nai.-O noso xardin con estanque. Habia

margaridas e camélias. E tiña un merendeiro



moi lindo, moi antigo. Había un número grava-

do: 1898, o ano que nacera o teu avó. Ti xoga-

bas na mesa de pedra, xogabas con Lucia. Na-

queles xogos ela era a doente e ti o doutor.

Non recordas, daquela xa querías ser doutor.

Tristán.—Mentira, eu non xogaba con Lucia,

e no noso xardin non habia un merendeiro,

porque non tiñamos un xardin, porque a nosa

casa era pobre e triste, e eu non tiven un avó,

nen tiven pai, nen sequer fun neno algunha

vez, e portanto non sabia xogar.

Nai.—Tampouco recordas a brisa, a brisa nas

cerdeiras?

Tristán.—Non insistas, mamá, na nosa horta

non habia cerdeiras, só unha dúcia de leitugas

e dous pés de pirixel para os teus guisos.

Nai.—Tristán, fillo, é que non queres recordar

comigo.

Tristán.—Recordar pon-me triste, mamá.

Polo demais, teño unha urxéncia.

Nai.—Non estarás citado con Lucia?

Tristán.—Si, mamá, estou citado.

Nai.—Con Lucia.

Tristán.—Si, mamá.

ESCENA XII

(Aproxima-se o Doutor.)

Doutor.—Vés, Eudósia, o teu fillo é talmente

amoral, non ten instinto. Ti pós-Ile unha cereixa

na boca, e que fai el, ese babián sai arreando,

non entende a técnica da cereixa, non sabe que

a cereixa foi parar, por algunha razón, na sua

boca. O teu fillo é un testán, un codeso , non

falemos mais do asunto, ese mular non me in-

teresa como xenro.

Nai.—Non entendo o símil da cereixa. Que-

res-te explicar, Manfredo?

Doutor.—É ben fácil. A casa da tua pintura

non era outra que miña própria casa, co seu

xardin, o merendeiro, a data do nacimento do

meu querido avó, o notário real, a brisa a me-

near as pólas das cerdeiras. E el que fai, o teu

lamote. El nega, di que todo é unha mentira,

unha invención da nai para enredá-lo con Lu-

cia, a miña filla benamada. Non entedeu o sí-

mil. Non albiscou, detrás da tua mentira, unha

promesa para o seu futuro.

Nai.—Un momento, alto aí. Na miña casa ha-

bia xardin con merendeiro, e mais habia unha

cerdeira de brancás. O meu avó fora notário de

dona Maria Cristina. Na casa éramos dez ir-

máns, e dos dez os varóns fixeran carreira en

Madrid, e as mulleres aprendéramos as artes

da cociña e do bordado, e fóramos ben casadas

e morréramos na grácia de El Señor, rodeadas

do amor dos nosos fillos.

Doutor.—Mentira, ti morreche nos meus bra-

zos, dun amoroso infarto emocional. Canto ao

outro, nen se sabe que tiveras familia, non sen-

do unha nai artista e un pai que morrera en

Cuba panadeiro cando Ile tirara Fidel unha for-

nada de moletes recheios de bonos do Estado.

Conque, non presumas.

Nai.—Eres ruin, Manfredo. Tirar-me esa ilu-

sión a min, que cho din todo. Por ti perdin a

honra, por ti me fixen unha muller vulnerábel.

Tantos anos perdidos, tantos soños tronzados,

e ainda tés o callo de roubar-me o máis excel-

so:ver casados aos nosos fillos. Non esperaba

tal de ti. Eres un cutre, un mal amante e un mal

pai Manfredo.

Doutor.—Muller, tampouco é para tanto. Eu

din unha opinión. E a miña opinión é que esa

boda non me convence. Eles son moi distintos,

verás. Primeiro, que Lucia escrebe versos,é

unha alma sensíbel, unha flor delicada do xar-

din. Pola contra, o teu Tristán. Que é o que

sabe facer o teu Tristán?

Nai.-O meu Tristán sabe facer de todo. El

axuda na casa, vai aos recados, na escola é dos

primeiros, o mestre di que é un sábio, que Ile

teme ás suas perguntas. Ah, e na temporada

de pesca, vai ás troitas con un seu amigo.

Damo-nos cada farta de troitas.

Doutor.—Con cal amigo.

Nai.—Máis que amigo é un criado. Pobre,

chama-se Miguel.

Doutor.—Miguel, o recadeiro.

Nai.—Ah, coñece-lo. Si, é bastante popular.

Doutor.—Como que a nai é esa tola que sem-

pre vemos preñada.

Nai.—Sen embargo, a irmá é moi traballado-

ra.

Doutor.—Mariana.

Nai.—Tamén a coñeces.

Doutor.—Saberás que anda a rolos co teu pí-

caro.

Nai.--Que horror, non.

Doutor.—Si. Ven-se no rio. Esa Mariana é

moi ousada. E nada limpa. Outra razón para

non desexar a boda. Podia haber piollos, carra-

chas. Podia haber unha sífilis. Esa Mariana po-

dia empreñar do teu Tristán.

Nai.—Manfredo, non me espantes.

Doutor.—Eu penso en Lucia. Sabes cal é a

sua ocupación favorita? Apañar flores. Agora

ten a teima dos lírios brancos. Hoxe mesmo ha-

bia un no seu cuarto, varado nunha botelliña.

Lucia aloumiñaba-o, aleilaba-o, tiña para o lírio

un trato humano, ternura. Ah, e daba-Ile un

nome, e falaba con el. Sabes cal era o nome,

como Ile chamaba. Tristán.



Nai.—Iso quer dicer.

DDoutor.—Amor.

Nai.—Si, amor.

Doutor.—Lucia ama a Tristán.

Nai.—Magnífico. A cousa é clara, entón.

Doutor.—Non tan clara, miña querida Eudó-

sia. Eu diria que ainda está máis moura.

Nai.—Dice-lo por esa pícara. Oh, Manfredo,
deixa esa cuestión para min. O caso é que Lu-
cia ama a Tristán. E que Tristán ama a Lucia.

Tristán.—Eu amo a Mariana.

Doutor.—Basta, Eudósia. O teu fillo é un

mostro.

ESCENA XIII

(Dan as nove.)
(Aproxima-se Lucia, corodada de lirios.)

Lucia.—
Amor, non sentes

a auga do rio.
Cantan ao lonxe
merlos infindos.
Tremen as rufas
de medo e frio.
Choran amantes
amores idos.
Berran os coios,
Xemen os lirios,

rezan as sombras,
falan os brizos,
bailan as fadas
un baile antigo
e as augas teñen
un triste brillo.
Elas que cantan,
que son esquivo
levan na alma
como un destino.

Tristán.—Quen eres ti, unha fada?.

Lucia.—Son Lucia.

Tristan.—A tua canción é ben fermosa.

Lucia.—Eu diria que triste, sombría e triste.

Tristán.—Compuxeche-la para min?.

Lucia.—Para un sol que me estaba destinado.
O seu lume prendeu nas miñas roupas e ardin
toda. Mais el non o percebeu, el continuou o

seu camiño.

Tristan.—E o teu pai. Queria dar-Ile as grácias
por todo o que fixo. Dar-te a min, pagar a miña

carreira.

Lucia.-O doutor, no faiado, como sempre.
Ven de achar un novo libro. O meu poema, en
parte, desculpaba a sua auséncia.

Tristán.—Pobre pai, ter unha crise asi. El

sempre tan positivo, tan neutral.

Lucia.—Pasoulle o tempo. Agora adora a
noite e a cochambre dos faiados. Vive como un
morcego, vestindo con farrapos que atopa nas
uchas. Xa non é o mesmo home, agora ten-se
por un morador doutros mundos, el pensa que

é un vampiro.

Tristán. A que viñeche, esposa?

Lucia.—Sabias que éramos irmáns, ti e mais
eu?

Tristán.—Xa que máis ten. Agora sei-no todo,
desde a vidéncia da morte.

Lucia.—Sabes que vas morrer.

Tristán.—Sei que estou morto, podes deni-
grar-me.

Lucia.—Sabes tamén que morres por Maria-
na.

Tristán.—Teño no corpo as evidéncias. Sei-
no, si.

Lucia.—E non che dá noxo. Deixar-se termi-
nar por unha puta.

Tristán.—Ela non é unha puta. Non me rou-
bes a miña adolescéncia.

Lucia.—A tua adolescéncia, sempre a tua
adolescéncia.

Tristán.—Por favor, Lucia, vai-te.

Lucia.—EI morre por Mariana. El morre pola
sua adolescéncia.

Tristán.—A que viñeche?

Lucia.—A sua adolescéncia, ese asqueroso
morbo gálico.

Tristán.—A que viñeche, esposa.

Lucia.—Visitar-te. Limpar a tua cama. Ver
prosperar o mal. Oferecer-che, se ainda era po-
síbel, un sorriso. Oferecer-che a vida. Amor.
Total, por nada.

Tristán.—Agarda, non me deixas o poema.

Lucia.—É de mentira. E eu tamén son de
mentira.

Tristán.—Non te vexo. Onde estás?

Lucia.—Ti non me ves. Nunca me viche. Ti
non ves máis do que os teus soños.

Tristán.—É certo, soño moito. E os meus so-
ños son a miña realidade. Máis agora, que ago-
nizo.

Lucia.—Adeus, Tristán. Continua a soñar.
Aqui che deixo outro ración de comprimidos.

ESCENA XIV

Tristán.—Miguel, Miguel, desperta. Que ho-
ras son.

Miguel.—Hai tempo que deron as nove.

Tristán.—Non me deixes dormir. Non me dei-
xes pechar os ollos.

ESCENA XV

(Aproximas-se a Nai.)

Tristán.—Podo ir ao rio, mamá?

Nai.—Fillo, recordas o xardin. Fillo recordas
o xardin,.

Tristán.—Si, recordo o xardin, e a mesa de
pedra, e a casa grande, e as cerdeiras.

Nai.—Tamén recordas a brisa das cerdeiras?

Tristán.—Si, mamá.

ESCENA XVI

(Tristán acorda.)

Tristán.—Non podo máis, son un inválido.

Non sei correr, agora nos meus soños retroce-
do. É como unha segunda infáncia, ou talvez a
vellice, a incidéncia de morte que se me aproxi-
ma. Agora todo está mais claro, cando está
máis mouro.

Miguel.—Que podo facer eu.

ESCENA XVII

(Na casa de Tristán.)
(Aproxima-se a Nai.)

Nai.)—Porque tardache, sempre tardas.Claro,

irias á festa, collerias a bicicleta e andarias de
padexo con ese pendón, co fillo da tola, sem-
pre vas con ese trosma, non ves que é recadei-
ro, gastar a intelixéncia en paseatas, e con ese
exemplar, non tés vergoña, eu non sei o que
facer con este fillo.

Tristán.—Queres a medicina nun vaso de
auga?

Nai.—Andar con ese trosma, con un neno
dos xitanos, todos os nosos antergos foron cre-
gos ou doutores, habia que ter xuicio, e agora
esa história dos armadoiros, para que queres ti
os armadoiros, ainda se che picara algunha
troita, e sempre vés mollado, chelo de lama,
que non hai quen Ile faga dar aos zocos.

Tristán.—Boto as píldoras dentro?

Nai.-O teu avó foi notário real, os teus tios
letrados e médicos en Madrid, o teu pai, un co-
rredor de fincas ou notário, non recordo, todos
vimos de prosápia, a nosa casa tiña escudo,
éramos pobres máis honrados, que digo, éra-
mos riquísimos, do pantano á auto-via, todo
aquilo, sabes, todo aquilo era da nosa familia.

Tristán.—Agora, remexo.

Nai.—Grácias que ainda che resta a intelixén-
cia, ese don natural que che ven pola rama ma-
terna, que ía ser do teu sangue sen ese herdo
prodixioso, coida del, filio, aleila-o, el é o noso
futuro, o noso capital, atende, olla-me cando
che falo, estou a pór unha cereixa doce nos
teus lábios, olla ben, non hai unha sen duas,
agora tés que procurar a outra cereixa, tés que
perguntar, que perguntar.

Tristán..—Que queres que pergunte, mamá.

Nai.—bVou comezar polo revés, pergunto eu.

Viche a Lucia, a filla do Doutor.

Tristán.—Vin, mamá.

Nai.—Cando a viche, cando foi a última vez?

Tristán.—Hoxe mesmo, mamá, cando fun

pola receta.

Nai.—E non te convidou a merendar?

Tristán.—Si, mamá, convidou-me.

Nai.—Ti negarias.

Tristán.—Si, mamá, neguei tres veces, como

me mandaras,

Nai.—Ben feito, que se saiba que podemos,

quen pensa ela que é.



Tristán.—Se queres, non Ile falo máis.

Nai.—Iso non, fillo, que as maneiras non te-
ñen que ver cos sentimentos.

Tristán.—Entón, que Ile hei dicer mañá, can-
do volte pola receta.

Nai.—A ela, nada. Dices-Ile da miña parte ao
doutor que estimaria moito a sua visita. Agora
teño un ponto nos cadris, non, dous pontos, un
en cada cadril, e non descanso, estou doente.
A Lucia, boas tardes, non, nen iso, terá de con-
formar-se con un xesto. Non che deu a meren-
da, e iso xa a descalifica.

Tristán.—Podo-Ile dicer que si á segunda.

Nai.—Nada, nada, a esa rapaza has-Ile che-
gar, mais non por calquer método. Con un sim-
ples xesto vai servida. Mais tampouco te arre-
des moito dela, non seria discreto nen pruden-
te. Iso non quer dicer que a vaias levar de ex-
cursión todos os dias.

—Tristán.—Que horror, non.

Nai.—Que significa esa palabra, horror.

Tristán.—Nada, mamá.

Nai.—Estas píldoras son frouxas, non me fan
a metade de efecto do que os comprimidos.
Claro que, cando as tomo, tranquilizo-me. Pri-
meiro sobe-me unha cousa por aqui, chega-me
aqui, baixa por este lado, e logo, aos poucos
tempos, este mundo é unha delícia, teño coxé-
gas, que digo, non son cóxegas, é unha ilusión,
como dicer, estou na misa, e é unha misa can-
tada, un funeral, hai moitos cregos, e os cregos
son gordísimos e rin, a xente barafulla, é tal-
mente unha misa de enterro, e vai un sol divi-
no, os cregos rin, a xente ri, de quen será o
funeral, é precioso, e tanto sol, e tanta risa, é
unha caixa magnífica, moi cómoda, e ti, meu
filio, vas detrás, e hai moitos cregos, moitos
cregos, moitos cregos.

ESCENA XVIII

(As dez no relóxio.)

(Tristán non acorda.)

(Aproxima-se o Doutor, de viaxeiro románti-
co, e Lucia, portando un lirio branco.)

Lucia.—Di-me o teu nome, lírio, non, non di-
gas, eu sei como te chamas.

Se o teu nome escusache no camiño, non te
aflixas, o teu nome ha de voltar.

Si, o teu nome ha de voltar mañá, cando atar-

deza.
E ha de voltar tranquilo ao tempo dos silén-

cios,
cando o vento pousar semente de ouro nos

acibros,
gotos de sol ansiosos de frutificaren
nas pápebras da miña alma adormecida.
El ha voltar, eu sei a sua ruta.
O teu nome é Tristán, perfeito, misterioso li-

rio branco,
o teu nome na auga debuxado,
no corazón da auga, alá no fundo,
onde amor encontrou, no rio máis baixo,
el ha voltar e ali, no mesmo rio ha de afundir-

se,

entre os brizos e as lamas e os ramallos po-
dres.

Tristán.—Que horas son. Ali xogaba eu con
Mariana. Ali amaba a Mariana. Que horas son

no meu relóxio.

Doutor.-O teu branco cospido, profanado,
amorosa Edelweiss, ainda navega
polas augas revoltas dos meus baixos,
como un canto imperioso na alta noite.

Tristán.—Que horas son. El tamén. De que
nome me fala, de que noite. Agora el vive no
faiado, é prisioneiro da sua locura. Non, dou-
tor, xuro que nunca amei a flor, que nunca sou-
ben do seu corpo pálido. Isto máis ben é des-
graciada confusión. A non ser que esa flor fose

Mariana.

Lucia.—Onde os ramallos podres o teu nome

hei sepultar,
morte de vara hei dar-che por cobarde,
desde a miña xanela vexo o teu corpo pasar,
e a miña alma ri cando o siléncio te acompa-

ña.

Tristán.—Mentira, Lucia, mentira, eu non mo-
rro dos teus esconxuros, eu morro de Mariana.
Nunca te quixen, bruxa,non podes enterrar-me

cos teus cánticos.

Doutor.—Ven, ven, amada flor, non podo
máis, o rio é o meu camiño.

Abre-me gozosa o seio, amosa-me os encan-

tos
e as gadoupas terríbeis da tua máxica rexión.

Abre-me as portas, que xa o meu corazón á

par da morte
luminoso cabalga e nos tormentos se endu-

rece.

Tristán.—Non, non, que significa esta asam-

bleia. Que fixeron da miña adolescéncia. Que
horas son. Miguel, di-lles que se vaian, quero

morrer só.

Lucia.—Morte á vara para ti, que indiferente
nas alturas aprendes dos arcanxos
riso lene, tristeza que engaiola.

Monte ao lírio, non pode forma branca
na terra subsistir se amor non deixa,
se amor non deixa portos nen meandros.

Adeus, meu triste amado, meu odiado
Tristán, noivo imposível, lirio enxoito.
A ti morte de vara e a min de riso.

ESCENA XIX

(Na casa de Tristán.)

(O Doutor prepara unha xeringa.)
(Tristán, agazapado, espia.)

Doutor.—Eudósia, Eudósia. Ese podia ser o
nome.

Nai.—Onte doía-me aqui, hoxe aqui.

Doutor.—Eudósia, branca Eudósia. Non, non
sei, ela non é tan branca.

Tristán.—Mamá. Que che vai facer ese honre.
Mamá.

Doutor.—Amorosa Edelweiss da rexión
prohibida, adolescéncia da montaña, chave do
mundo hermético que o viaxeiro non ousara
traspasar. Está no libro. E agora teño-a aqui.
Meu recordo atrasado, miña Eudósia.

Tristán.—Mamá, porque Ile deixache entrar

na nosa casa.

Doutor.—Tanta xente no mundo e vou ser eu
o escolleito, o viaxeiro infeliz que se debate en
tráxicos espasmos amatórios. Que facer, que

facer.

Tristán.—Mamá, que está a facer co teu sillón
de rodas. Para onde te leva, mamá.

Nai.—Doutor, sinto no peito unha opresión li-
xeira.

Doutor.—Calma, Eudósia, serán as neuronas.

Tristán.—Que Ile fai. É terríbel, terríbel.

Doutor.—Ten-te, Manfredo. Non, adiante. O
corazón manda, a razón proíbe. Ou Eudósia ou
a casa de putas, non encontro outra saída.

Nai.—Doutor, xa non aguanto máis. A medi-
cina, a medicina.

Tristán.—Mamá.

Doutor.—Eudósia desesperada clama: a dro-
ga, a droga. E eu escoito o seu clamor. Podia
ser unha oportunidade. Eudósia esmorecente,
silenciada polas anfetaminas, e eu triunfante,
un Robert Taylor ardoroso a desblindar o mon-
te de Venus excelso, palpitante de emoción re-
cuperada. Cantas veces non o temos feito,
miña querida Eudósia.

Tristán.—Tantas veces. E logo esta non é a
primeira. Mamá, mamá.

Doutor.—Alá vou, sen remédio. Arde-Ile o

eixo. Aqui me tés, miña querida Eudósia.

Nai.—Ai, que sufoco, que delirios. Este remé-
dio si que é forte, como me fai trasudar. Cuase
non sinto as pernas. Manfredo, Manfredo.

Tristán.—É un mostro de lascivia, un energú-
meno.

Nai.—Manfredo, xa non me sinto viver, a pa-
ralización xeneraliza-se.

Tristán.—Vai-na matar, vai acabar con ela.

Doutor.—En casos, a parálise total está indi-
cada, desconxestiona as válvulas da biles. E é
máis cómoda para o empedernido amador.

Nai.—No meu caso, meu querido Manfredo,
é como a morte. Sinto que me vou poñendo
verde, ataca-me a burrámia. Atención, xa vou

non percebendo.

Tristán.—Mamá, mamá.

Nai.—Vexo o céu, con todas as estrelas. Ago-
ra, unha porta aberta. E claridade. Que animal,
nunca puxache tanto.

Doutor.—Agora, as fontes do sangue, queri-

da Eudósia.

Tristán.—Non, non.

Doutor.—Xa está, xa vou mantido.

ESCENA XX

(Tristán acorda.)

Tristán.—Miguel. Miguel.

Miguel.—As dez pasadas. Divagabas.



Tristán.—Á presa, Miguel,dá-me un compri-

mido.

Miguel.—Queres seguir soñando.

Tristán.—Alguén mataba alguén, no meu

soño. Teño que averiguar.

Miguel.—Pobre Tristán. Alguén mataba a al-

guén. Eis a primeira lei do mundo.

ESCENA XXI

(O Doutor e a Nai Morta.)

Doutor.—Secaron-Ile as fontes do sangue,

está enxoita. Non hai causa aparente, non hai

síntomas. A muller podíamos dicer que trasu-

da, mais tampouco. Habia que facer-Ile un par

de probas, o caso merecia ser tratado pola

ciéncia. Non hai temperatura, non hai pulsos.

Todo o que hai é unha seca tremenda, o cora-

zón non rega, non hai sangue nas vellas cana-

letas. Podia ser obra dun vampiro. Máis tamén

está o verde da cara, a contracción dos múscu-

los. Está viva, está moda. E se fose da miña

acometida. Imposíbel, tan forte non Ile din. Ou

da inxección. Carguei-na ben, para unha viola-

ción segura. Non, iso non xustifica o verde. O

mistério está no verde. E se mo conta. Coñe-

cendo a Eudósia podía-se pensar nunha morte

de pega, figurada. Desperta. Eudósia, non te

dés importáncia. Total, foi máis que un asalto,

unha aventura na terceira idade. Nada, non

atenta. Non estarás facendo esta cómedia para

desprestixiar-me. Queres un comprimido, Eu-

dósia. Ou mellor, una píldora, o efecto da píldo-

ra é enervante, cadra mellor coa tua morte ima-

xinária.

Nada, non acorda. Probarei doutro modo. Eu-

dósia, tés un corpo de película, colosal, respon-

dón aos aloumiños, valente e brincadeiro como

o lombo dunha poldra, e brillante, gozoso nas

acometidas. Escoita-me, querida Eudósia. Si-

mulas catalpésia, e eu entendo. Non queres es-

candalizar aos fillos. Eu entendo e admiro-te,

miña querida Eudósia. Os fillos son o máis im-

portante que temos na vida. Que non farias ti

polo teu fillo. Que non faria eu pola miña Lucia

adorada. Hai que portar-se ben cos fillos, afo-

rrar-Iles motivos de fuxida. Xa fuxirán, Eudósia.

Que foxan cando nós xa non vivamos. Non res-

pondes, Eudósia. Está ben, ofendin-te, perdoa,

non pensei que fora tanto. Segues sen respon-

der. Está ben continua dormida ou cataléptica,

unha hora máis non conta, unha hora máis nas

nosas vidas. Tristes vidas, Eudosia. Elas pasa-

ron como gatos, nun fungar, nen tempo houbo

de pensá-las. Agora talvez poidamos. Si, agora

si. Os rapaces están ben situados, viven xun-

tos, viven na nosa casa, Eudósia, xa ves que

non digo miña. Digo na nosa casa. Iso algo pro-

ba, Eudósia. Iso proba que por fin somos eu

para ti e ti para min. Quen o ia pensar, despois

de tantos anos. Non respondes. Sabes que

podo alimentar-te por sistema intravenoso, é

o meu ofício. Durarias unha semana ou máis.

Serias unha morta, enfin, do máis discreto.

Para alá dunha semana non cho podo asegu-

rar, a tanto non chegou a ciéncia médica. Vou

pedir o goteiro. Nestes dias eu poderei falar e

ti escoitar. Será unha experiéncia curiosa, esti-

mulante. Eu falo e ti escoitas. Entraremos na

terceira idade por ese camiño. Non sabes canto

ben nos vai facer. É un fino xesto pola tua par-

te, sabe que moito cho estimo. Agora terei tem-

po de contar-che a miña história, a que ainda

está por vir. É unha história fantástica, con cer-

to morbo, o que vai vir será un flaxelo sen fin

para o espírito.

Mais xa que podía facer. Un dia, de repente,

vin-me vello, habia un par de décadas que me

viña sentindo, como dicer, estraño, raro a min.

Con dicer que o meu corpo comezaba a non

dar sombra, que a miña imaxe non se reflecta-

ba nos espellos. Todo comezou por aí. Verás,

un día peguei con un libro. Que digo, peguei

co libro. Como sabes, eu gostaba do teatro,

gosto desa mentira de xogar con non se sabe

quen, talvez comigo. Aqui todos xogamos con

todos, Eudósia. Pois ben, agora eu gosto de xo-

gar contigo. Xogaremos, Eudósia, se me dás

ese pracer. Se tés a ben ser, por unha semaña,

a adorada Edelweiss, a miña réplica. Queres

ser Edelweiss para min. Grácias, amada Eudó-

sia, non esperaba eu menos do teu xélido silén-

cio. Ser home era estar secuestrado, Eudósia,

roubado pola memória. Ser poeta ainda era

cousa máis grave, era viver sen corpo, como

un sangrento fracaso. Agora quero ser actor, é

a miña opción, o que escollin. Ser actor eu non

sei o que é, tan alto non voa a miña coruxa.

Que importa, un home morre por iso. Un home

morre por iso. Un home morre de esperanza,

non de incertidumes. Un morre de arelar e de

nunca satisfacer, iso está claro. Eu, sen embar-

go, arelo e sobrevivo, as duas cousas a un tem-

po, as duas contrárias e xuntas. E sabes por-

qué. Porque eu vou viaxeiro e teño de cruzar o

rio. É o meu papel, todo consiste niso. Arelo a

flor maravillosa dos bosques teutónicos, a pe-

luda Edelweiss, branca como un nubeiro, que

se me resiste. De eu cruzar o rio, terei a flor,

mais tamén gañarei o esquecemento. De ficar,

de volver-Ile as costas ao meu delírio, máis

nunca deixarei de ser doutor e de pasar a vida

entre doentes, catalépticos, proscritos. Como

verás, un drama. Por iso preciso de ti. Estando

ti morta e eu vivo, saberás aconsellar-me. Sa-

berás empurrar-me, citar-me ali, sen eu correr

perigo de naufráxio. Quero ser desta vida e

mais da outra. Teño idade para iso. Mais que

un dilema, amada flor, era un conflito. Até que

apareceche ti. Ti, miña adorada Edelweiss, vas-

me aforrar decadéncia, decrepitude. Por iso te

imolei, por iso chuchei o teu sangue. Eu queria

ser eu e ser eu significaba encarnizar-me nou-

tros, beber doutros, beber doutros. Converter-

me unha ave da noite. Por exemplo, nun vam-
piro.

ESCENA XXII

(Tristán acorda.)

Tristán.—Miguel, Miguel, era el, o doutor, el

era o asasino, xuro que vin como a mataba,

que estás a facer, Miguel, non me vas axudar,

era el, xuro que vin como o facia.

ESCENA XXIII

(Na casa do Doutor.)

Doutor e Lucia representan unha farsa.)
(Tristán espia, agazapado.)

Lucia.—Ten-te viaxeiro, non pases os límites.

Detrás desta cortina de siléncio é a noite, o te-

rror da paisaxe deserta, o antigo Rio dos es-

queceres, tras o cal o mundo non ten cor e a

memória das cousas humanas se disolve nun

perfumo sen espellos.

Doutor.—Que pode facer, deixei casa e famí-

lia, fortuna e amigos, por seguir o rastro da tua

beleza branca, tenra flor da montaña, adorada,

perfeita Edelweiss.

Lucia.—Pensa na tua memória, viaxeiro. Des-

ta banda é o presente da flores da vida, dos

humildes escorzos que a abella pretende. Da

outra banda é o quimérico branco dos soños,

quer dicer, o retorno imposíbel, a morte que

non finaliza.

Doutor.—Estou perdido, a miña vida non ten

máis obxecto do que posuir-te. Arelo coñecer

a tua nación, morar nas broncas cavidades

onde o branco florece, ser un más entre vós,

seres terríbeis, peregrino ou errante se é preci-

so. Non me importa morrer se me aviciñas.

Mais antes di-me o non da nación terríbel.

Lucia.-O seu nome é Walpurgis, viaxeiro.

Doutor.—Como. A noite das noites, o terror

da vida interminábel. Non casa coa tua presen-

za branca.

Lucia.—Vira en redondo, volve para atrás.

Non ouses ollar os teus pés no rio. Nesta som-

bria rexión de augas silentes, de bosques petri-

ficados, o emblemático branco significa ausén-

cia de cor. Xa cho dixen, e ti ainda porfias.

Doutor.—Mais eu vexo-te, cuase te palpo, a

tua cor é rutilante, a forma, pura. Desde aqui

podo sentir o teu recendo, aloumiñar a sombra

que amorosa me procuras.

Lucia.—Träume sind Schäume, viaxeiro.

Doutor.—Queres dicer.

Lucia.—Que os soños son espuma. É un vello

provérvio alemán.

Doutor.—Este libro, filla, é ben fermoso. Non

sabia que o gardara na miña biblioteca.

Lucia.—Non estaba na biblioteca, papá, ato-

pei-no no faiado.

Doutor.—Tamén os vestidos.

Lucia.—Si, papá.

Doutor.—Que maravilla. Aqui hai de todo o

que necesitamos para as nosas veladas. Unha

história tremenda de vampiros, estes farrapos

excelsos. Poden ser un atentado contra a diária

rutina. Hemos de proseguir. Estás preciosa, fi-

Ila, de pura flor de montaña. E eu vexo-me ele-

gante, moi romántico. Non facemos a pior das

parellas. Agora as tardes van ter un novo in-

centivo, estas tardes de outono, tristonas, abo-

rrecíbeis. Grácias, polo libro, filla, e tamén grá-

cias polo hábito. Agora, deixa-me, quero en-

saiar o meu papel.

Lucia.—Papá, Tristán.

Doutor.—Ah, Tristán. Seica ves pola receta.

Tristán.—Si, señor.

Doutor.—E logo, que vai a ser hoxe. Compri-

midos, gotas, píldoras.

Lucia.—Veña, di-Ile os síntomas.

Tristán.—Ten un pálpito. E doían-lle as per-

nas.



Doutor.—Un pálpito, as pernas. Ben, ben.

Lucia.—Non queres merendar, Tristán?

Tristán.—Non, grácias.

Lucia.—Queda-te a merendar.

Tristán.—Non, grácias.

Lucia.—Hai pan con chocolate.

Tristán.—Non, grácias.

Doutor.—Negou tres veces, filia, non insistas.

Lucia.—Tristán, amo-te, adoro-te, comparo-te

con un fermoso lirio branco. Eres o sol, Tristán.

Porque te asustas.

ESCENA XXIV

(Meia-noite.)

(Representa-se o enterro da nai.)

Miguel.—Introibo ad altarem Dei.

Tristán.—Miguel, que foi da nosa adolescén-

cia.

Nai.—Siléncio, fillo.

Lucia.—Has de respeitar o enterro da tua nai.

Tristán.—Mais ela estaba viva. Foi o doutor

quen Ile chuchou o sangue, eu vin-no, estaba

ali.

Lucia.—Queres dicer que o meu pai é un

vampiro.

Miguel.—Confiteor Deo Omnipotenti.

Tristán.—Denúncia-o, Miguel. Fala da sua

maldade, ataca-o desde o púlpito.

Miguel.—Sancto, Sancto, Sancto.

Luicia.—Foi un ataque repentino, pobre vella.

Tristán.—E a cara verde, quen Ile puxo a cara

verde.

Miguel.—Ite, Missa est.

Tristán.—Miguel. Miguel.

ESCENA XXV

(Despide-se o Doutor.)

Miguel.—Agora temos outro enterro aqui.

Doutor.—Escoitas, filla, o abade di que temos

outro enterro.

Lucia.—Descansa, papá, volve ao teu faiado.

Doutor.—Eudósia estaba verde. Xuraria que

morreu envenenada.

Lucia.—Adeus, papá.

ESCENA XXVI

(Morte de Tristán.)

Tristán.—Que se fixo da nosa adolescencia.

Miguel.-O veneno xa fai o seu efecto. Está a

verdecer.

Tristán.—É meia-noite.

Miguel.—Si, Tristán, xa é meia-noite.

Lucia.-O veneno foi posto para a meia-noi-
te.

Tristán.—O veneno. Entón non era o morbo

gálico.

Miguel.—Delira. Pensa que ten o morbo gáli-

co, que morre por Mariana.

Lucia.—A tua alma vai subir, Tristán. Deixa a

Mariana en paz.

Tritán.—Xa non cantan os grilos.

Lucia.—Non, Tristán, agora cantan os anxos.

Tristán.—Ti viche algunha vez o mar, Maria-

na?

Lucia.—Eu non son Mariana.

Miguel.—Ela é Lucia, a tua esposa.

Tristán.—Vai un pouco de frío.

Miguel.—Arrouparei-te.

Tristán.—Non, metamo-nos debaixo do

amieiro. Ven, Mariana.

Miguel.—Ela é Lucia.

Tristán.—Eres Lucia.

Lucia.—Si.

Tristán.—Mentira, eres unha puta.

Lucia.—Agora insulta-me. Sempre me insul-

ta. Non me valeu envenenar á nai. Non me va-

leu facer-Ile crer que tiña o morbo gálico, pasa-

do por Mariana. Que significa para el Mariana,

que significaba. Non me valeu envenenar-te.

Non me valeu viver, para chegar a isto.

Miguel.—Son as doce, Tristán.

Tristán.—Xa sei, Miguel. É meia-noite.

Miguel.—E vas morrer.

Tristán.—Xa sei, Miguel.

Miguel.—Vas morrer só.

Tristán.—Sempre se morre só.

Miguel.—Eu tampouco estarei, de aqui a un

instante.

Tristán.—O pior é a memória, Miguel.

Miguel.—Pronto non haberá memória.

Tristán.—Iso está ben.

ESCENAXVII

(O Doutor, co cadáver de Tristán.)

Doutor.—Ese estado febril non é produto

dunha vida disipada, non é un animal coxuntu-

ral. É un herdo do seu sangue, un secular desti-

no da sua raza, neno perverso, é, por parte de

nai, crepuscular. Torpes aspiracións, grandes

morriñas. Esa xineia outras razóns non dá. Te-

des o sangue podre, vello e podre. Proba dar-

Ile o teu sangue a un apolíneo, e finará atacado

de melancolia. Non me val o teu sangue, neno

perverso, na rexión onde habito temos moito

miramento coas partículas. Eses bichiños re-

volven o líquido, tornan-no inaturábel para as

nosas libacións. En Walpurgis adoitamos esco-

ller. E sabemos abster-nos cando é preciso. O

teu sangue non val, neno perverso. E é un pro-

blema. Cal vai ser o alimento desta noite. Que

Ile vou levar hoxe á miña adorada Edelweiss

para a ceia. É un problema, un auténtica pro-
blema.
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