
 

 

 
 
Na casa da infancia non había libros. O primeiro que tiven foi un para ir á escola. Meu 

pai comproumo un día en que chovía moitísimo. Cando chegou con el na súa Lambretta, os 
dous, pai e libro, estaban enchoupados, así que tivo que se facer con outro exemplar, que xa 
correspondía a unha edición diferente. Eu tiña unha querencia especial polo pobre libro 
estragado, como se fose un dos cadelos abandonados que tanto me facían chorar. Por iso, 
cando por fin souben debuxar unhas cantas letras, recompuxen pacientemente a súa capa, 
cartón macerado pola agua: Leyendas y narraciones del herrero. Non é só que non tivese nin 
idea de cando escreber un erre e cando dous; é que aquela palabra do final era para min un 
puro enigma. Tiña ouvido falar de ferreiros e ferradores, mais herrero era só música, 
suxerencia, a porta de entrada a un mundo próximo ao da poesía. Non comprender o 
significado libertábame das limitacións da lóxica e facíame pairar sobre o espazo e o tempo. 
Era o mesmo misterio das cancións que cantábamos saltando á corda, o das palabras en 
inglés ou alemán nas revistas que traían os emigrantes. 

 
Así evocaba eu hai poucos anos o meu encontro inicial cos libros e coas palabras. Estes 

días, dándolle voltas ás circunstancias que me trouxeron até aquí, lembreinas e púxenme a 
desenredar un pouco o fío do novelo. Agora vexo que dese coup de foudre co libro como 
obxecto procede a miña incapacidade para me desfacer deles, de aí que moitos teñan 
acabado nunha especie de casa de acollida compartida con algúns felinos; tamén que para 
ficar ensarillada para sempre nas palabras só había que engadir uns cantos ingredientes: que 
pelón, na época en que a miña mestra Toñita xa me tiña ensinado os sufixos aumentativos, 
fose paradoxicamente o mesmo que careca, o cal non facía máis que aumentar o misterio (e 
como se pode resistir unha cativa ao misterio?); que unha cantas operacións me retivesen 
na casa e na cama longos meses (cantos escritores infantís teñen nacido da soidade e do 
aburrimento!). 

Falo de escrita, mais eu fun primeiro, evidentemente, ávida leitora. Misterio, 
aburrimento e uns pais que se botan a comprar libros para os fillos. A Biblia, unha 
colectánea de Xulio Verne, a colección RTV. Era xa no inicio da pubertade, en Vigo, e o que 
máis me impactou foi La busca, de Baroja, que inxenuamente tentei copiar nun amago de 
noveliña. 

Foi nesa cidade onde, só uns anos despois, me tomou por asalto a literatura para 
sempre. Entre ecos da Revoluçao dos Cravos e do golpe de Estado contra Allende, nun 
cuarto usurpado ao irmán con vistas ás illas Cíes, unha adolescente solitaria, exiliada xa dos 
lugares da nenez e dalgunha das persoas máis amadas, educada polos pais cunhas 
expectativas que sobardaban amplamente os límites do feminino, caía no fascinio de 
Neruda, e Vallejo, e Rosalía. Os primeiros poemas imitan torpemente a paixón vital e a 
exuberancia de Pablo Neruda. 

Estaba aínda mui lonxe do ponto en que me encontro aquí, convosco, e non só 
temporalmente: escrebía adoito, mais sen lle prestar moito interese, pois o que anseiaba en 
realidade era ser pintora; alén disto, a lingua en que compoñía os poemas xamais me iría 
levar a ser homenaxeada, nun acto de xenerosidade louca, por ningunha Asociación de 
Escritoras e Escritores en Lingua Galega. De familia galego falante, por ambas as partes, eu 



 

 

pertenzo á primeira xeración de nenas (non os nenos, aínda) de Culleredo educadas en 
español para mellor estarmos armadas fronte á vida, que é o que cuidaban facer os adultos. 

 
Non vos quero cansar estendéndome excesivamente no percurso. Moitas persoas e 

circunstancias me teñen traído até aquí, mais algunhas foron determinantes. Foino coñecer 
sendo adolescente a Moncho Valcarce, o cura das Encrobas e de Sésamo e Sueiro. Con el 
tomei conciencia deste país, a Galiza, e da súa opresión, que era e é tamén unha opresión de 
clase. Mudar de lingua, na escrita e na vida, era inevitábel. E os poemas foron deixando de 
ser exercicio solipsista para neles coexistiren a reflexión existencial, cun certo tremendismo 
adolescente, e a mistura de indignación e esperanza que a situación do país me provocaba. 

Xa teño contado en moitas ocasións que a decisión de argallar un libro e publicar non foi 
miña. A finais dos setenta a miña amiga Isabel Balaca, que tiña sido secretaria do propietario 
de La Voz de Galicia, comezou a levarme ás tertulias na casa de Francisco Pillado Rivadulla, o 
mellor director que tivo o xornal. Fíxolle coñecer os meus poemas e un día Paco 
organizoume unha encerrona. Andaba polo país o inmenso Luís Seoane e convencéronme 
para eu lle ler os meus versos, que tiña escritos a man en cadernos. De alí saín, bastante 
abraiada, con dúas encomendas: recitar os poemas de Lonxe, de Lorenzo Varela, que 
acababa de falecer, nunha homenaxe do Ateneu da Coruña e levarlle ese mesmo día a 
Seoane un libro que publicaría, por decisión del, Ediciós do Castro. A noite anterior á 
homenaxe Seoane morreu subitamente. Foron a súa viúva, Maruxa, e Isaac Díaz Pardo os 
que se ocuparon de que Entre lusco e fusco existise. 

Esa foi a miña entrada no mundo literario. Non coñecía aínda outros poetas da miña 
idade, nin lidos nin en persoa. Lera a Rosalía, Castelao, Lamas Carvajal, Elipsis e outras 
sombras de Ferrín, xa nos anos de Vigo. Tamén A esmorga, e antes Los miedos, baixo a 
impresión provocada polo encontro con Blanco Amor nunha feira do libro coruñesa. Era a 
primeira vez que tiña diante un escritor de carne e óso, aínda que non soubese mui ben 
quen era. 

Blanco Amor, Luís Seoane, Lorenzo Varela, Dieste. Este último era tamén grande amigo 
e contertulio de Paco Pillado. Rifoume unha vez por afirmar nun poema de Entre lusco e 
fusco que tiña podre a alma. Como podía dicer tal cousa unha rapaza tan nova! Mais aínda 
así acolléronme el e Carmen Muñoz na súa casa, na que tamén había tertulia. Os vencidos 
da guerra, os exiliados. Escoitar de viva voz a defensa do cuartel da Montaña; a fuxida a 
Franza entre ringleiras de mulleres, nenos, vellos e soldados feridos; as angueiras en México 
e na Arxentina e a loita por sobreviveren. 

 
A vida ten sido xenerosa comigo en amigos e en mestres. Foi decisivo nos meus anos de 

formación Ricardo Carvalho Calero. Tiven a sorte de coñecer a Seoane unha semana antes 
da súa morte e a don Ricardo un ano antes da súa xubilación. Fun a súa aluna o derradeiro 
curso en que impartiu aulas na vella faculdade de Mazarelos. Con el o humilde idioma 
familiar recuperado convertíase no da espléndida lírica medieval e abríase a un mundo que 
pasaba polo Alentejo e chegaba até o Brasil. 

Pouco sabíamos entón os seus alunos de Carvalho, aínda que impresionaba, polo menos 
a min, ter como libros de estudo a súa Gramática e a súa Historia da Literatura. Mais, claro, 
tíñase omitido a si propio nela... Algúns fómolo coñecendo de perto nos anos seguintes. En 



 

 

tanto o “holding”, como el dicía, o silenciaba, eran as asociacións culturais de base ou esta 
mesma AELG as que solicitaban a súa colaboración. Tivo a xenerosidade de nos considerar 
“colegas”, esa palabra de que gostaba tanto, como se fose posíbel estar á súa altura. 

 
Findo xa. Sempre tiven claro o que para min significa(ba) dar aulas de literatura ou 

analisar a obra de outr@s. É tentar transmitir o deslumbramento, contaxiar a paixón, 
confirmar que a literatura axuda a viver e transforma a vida. É ademais, cando da nosa 
literatura se tratar, oferecer o que á miña xeración lle foi escamoteado e negado, as 
palabras nas que facer niño para logo botármonos a voar. 

O de escreber poesía é xa outro cantar, máis sinuoso, ás veces quebrado en ecos, case 
sempre contraditorio. Confeso que cando escrebo non penso en vós. Ando a procurar un 
espello que me reflicta, a min no mundo ou contra o mundo, sen piedade e que revele o que 
aínda nos sei mais talvez é un fragmento de verdade. Quero coñecerme e coñecer, e que ese 
coñecimento fale coa voz de sangue. Non me importa agradarvos ou que me entendades, 
porque aínda non me entendo eu. Estou no alén das fronteiras e dos xéneros, como un 
gromo que reventa nun continente novo, no que todo está por nomear. Teimo en achar a 
palabra exacta, como se fose eu quen a inventase, cousa miña. Mais anda Dieste a 
susurrarme no ouvido que hai que aspirar a construír unha lingua que poida ser falada por 
unha estatua, os viciños de Arzúa ou de Bergantiños a facerme o galano do seu léxico, as 
devanceiras a carrexar paxes de palabras que quizais non sabían escreber. Estou soa e en 
lexión perante o espello. Planeaba un soliloquio e véxome, ao cabo, dialogando convosco. 
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