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ENTREASEIVAEAFLOR

Vede aquí, caros lectores de poesía, un libro qlle nace
colno o movemento ascendente da seiva _acción máxica
que toca a vibración da vida e do ternpo: do ser- e a belcza
instantánea da flor que trae a luz, a fonna e o sentido clunha
linguaxe xerminal que, a través do verso, esa mirsica sempre
azulada, crea unha identidade precisa e real.

Yolanda Castaño é autora feliz dunha poética que ilurni_
na, desde a súra sensibilidade textual, o espazo humano da
experiencia: tensión adolescente e 1úcida, rimbaudiana; alnor
en figuras temas de posesión e ausencia, contacto surrealista
de imaxe e sírnbolo que nos sorprende na textura do poema.

A poesía referve aquí e queima o labio silencioso do lector.
A poesía de Yolanda Castaño chega como unha esponta_

neidade de fonte, unha visión que no espello da lingr.raxe pro_
duce unha tiescura admirábel, poderosa, entre tanta paisaxe
morta que adoran e pisan os poetas decadentes de letra e espí_
rito. A nosa autora eleva as pálpeó¿.as entre a seiva e a flor da
razón poética. Exporse con toda a alma ao abismo, ver máis
alá, ollar o pozo branco e iluminado que levamos dentro.

A poesía é un risco que se cone, unha brasa viva levada
na palma da man, no fondo do alento. E respirar con todos os
poros. Escribir nas espirais do sangue. Ser nun entusiasmo
transparente.

Yolanda Castaño cruza hoxe a liña do horizonte que to_
can os seus poemas. A viaxe será intensa. Xurdirán novos ilo_
rizontes. O Poema avanza borrando toda sombra, iluminando
o tempo" Porque sabemos que a nosa poeta coñece a grall
E,moción, o ardente signo da poesía que lnarca, palabra a pa_
labra, as páxinas do futuro. Alí estará ela.

MIcueI- ANxtI FEnNÁN VEII,ri



I
ESTA PRESA

{-¿.eaneo,{ concreta e inmediata de xeografías precisas'

Preamares frutais cimbreantes' Océanos

de canela lambendo vales. Vaporde dunas' Movemento'

Il trerner de anticiPación.
Nunha aroutada definitiva
resarcir e atestar tantas carencias de anos.

lnquebrantablemente abrir as compoftas'

Tantas mans apreixadas á forza e tantas

exclamacións acaladas.
Irremediablemente abrir as compoftas'

Cánto choramos de impotencia estirpida naquela
gaiola inane.

lndlspensablemente abrir as comportas.
Tantás palabras contidas tantos bicos silenciados'

lnconixiblemente abrir as cotnpoftas.
Esperlar ó fin á inspiración gozosa.

lndornablemente abrir as colnportas.
E cleixarnos levar... cleixarnos levar até o gusto extraordinario

dunha tenrura brutal.

Incvitablernente abrir as comportas'
Despois de tantas apertas apagadas tantas

sumerxidas.

lnesqucciblemente abrir as comportas.
E, notar agora nesta vaga de secura e neste

naufi'axio iie area como alé ataíz inaceptada do meu cotpo

entre o desfogue e a arnbición te chama'

Inesgotablernente abrir as comportas.
Erguerse a saciar esta alba saborosa

ent"re ondas de aceite e gargalladas de laranxa temperá' Coma

dous nenos que somos.
Il unha e olltra vez abrir tódalas fiestras abrir



tódalas port¿ls.
Vornitar tantas cousas que garclantos tanto terrpo.Labirintos dc xogos c esa danza lerrible

E cunh_a ledicia extasiada. Voar.. 
dulr cspectáculo cie sonrbr.as.

E incriblemente abrir as conrportas.

Nolt slrbiall()s LlLtc its
r'' u i,, t n,, iu' ;; il; .,-"'i:;i,'" ;,:ffij; : "Ji"T],Tu x a dcn d e

alr¡i¡' ¡¡t aur.,.,¡ro,tur.

ConnEnaabraiaratarde
rardín escul'o onde desaugue

anos laborados
cara ese berce 1ácteo e violento por eurbclrcar tatrtas

sírpetas culpas
ataf'egados sen rnáis deste estremeceurento c esta

urxencla,
Xa non podcrá o osíxeno relegantos a otttr¿rs nlarxes,
c as araxes té¡rcdas scrán tan loiras...
Xurdir arrenegados, ftu'tivos inenlres pct'scgucnclo vésperas.
Esfarrapar as ecuacións, creclos tnudos, decoros toqles insulsos

/e mil paxaros
arlordazados durante tanto tcmpo.

Asistiremos ó consutno concluíntc dcste
degoiro conntovedor.

No clegaxo das pedras o río será
tan sorprendentcrnente loiro.

clonradameute loira. nesa

lur-llinosas tarelas das deidadcs
para achegar as razóns qLre aínda non teñen nofiIc.
Apurar dunha vez cs¿l fonte c'le loucuras e froitas
cos ollos ben alzados a este

cco inmarcesible.
Cristal incanclescente clest¿r

inmarcesible uncnci¿r.
Dcsafíos dc pel

l-l í1

iratria clos sensos ent-eitizados.

atributo ardente de ciclos e marés
/e concicncias c

Voaren"los encoi dunha nube tan

tarde dos tentos enmeigados,
e seranlros encourendadas
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8Es¡n leite.
Veludo albar na epidenne Ienisirna ciese túnel almado
entre o ar alleo e o cerne do corpo.

Un beixo longuísimo.
Aloulniño impausado gutural e branco
mesmo até deixalo asomar liquidisirnamente ás
comisuras frescas da boca rosa.
Lene paz

fluidamente suculenta.
Co pracer tnonto e a textura incrible
Donda paz exquisita

de dimenslón gorentosa.
Qué seda branca acougada bicando-con suavidade
as parcdes ávidas da gorxa.
Aínda qr-rc ás veces as

présas ávidas da sede
me fagan apurala como menciña milagreira

nesta enfermidade dc f-astío tenninal.
Máis rápido. Máis rápiclo. O vaso enreiro.
Quéroa toda xa anegándomc o

Non importa xa o osixeno rr,r".:rurt]:*r";,
magnitudes fríxidas
Apremante gaiola imantacla
Branco solaz sixiloso e espléndiclo
Cloftinaxe de ph:mas lácteas
Diálogos de caricia licuada
[Jn beixo ininterrornpido

É corna
beber leitc.

ABECEDARIOS BALEIROS

Ae¡cgoenlos de azar amargurado.
Beixos de baldíos balorentos.
Carnposas cansas de cinza cega.
Chairas de churnbo chaguazoso.
Dor de debuxos desfigurados.
Esvaemento de esperanzas ebrias.
l"-umes fuxidos de fogaxes fríxidas.
Gándaras de galaxias grises.
Hecatombe de herrnéticas herdanzas.
ldiornas de idades inaprensibles.
Lentura lene de lánguida laceira.
Mares de macias mágoas mancadas.
Nubes de náufraga nudez.
Outono de olladas orfas.
Poeira de pedra prateada.

Queixume de quietude queda.
Recendos raros de relentos rotos.
Saraiba de sorrisos secos.
Templos temperáns de torpes tentos taponados.
Universos de utopías últimas.
Vales de vagos vapores vagabundos.
Xardíns xementes de xarope xélido.
Zodíacos de zume zugado que zozobra.

l6
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CÁNrn ledicia abranguimos entón,
cando a tarde era

inaprazablernente nosa, e: o amor era cofila un xogo...
e nós eramos os nenos qLle somos para
trenzarnos en gargalladas de pracer,
e o leito era unha randeeira
para lil c sclñar conta nen()s cativos.

E o amor cra un xogo diveniclo e precioso.

De I'norar partidas uas qlle ninguén perdía
trastontando cerimonias e potntenores encollidos.
As lnesuras fbrmais estouraban en

bombas de conf'eti c fbgos de aftificio.
E o amor era unha festa viva

¡tara estes n(]nos que sornos.

O leito cra un tiovivo dc cristais de cores
c soltabamos os cabalos e vclabamos tan alto.
e tiñamos por toclo son as nosas
risas lrescas dc sucre.
E todo era xogar...
e non había nonlas...
E non precisabamos lrcrcar xoguetes prohibidos.

Lonxe de actos respectables c graves, uniionnaclos.
Compoñiamos feiras cnchidas cle sorpresas,
nubes de bicos coloristas e cancións ievoltas

cn clialectos infantís.
A fantasía er¿l ult lrar xencroso

A tarclc era leda... 
cargado de caramclos'

e ti eras tan neno...
f'abricando castelos suaves na arxila
E todo eran carruseis de gargalladas

Cando o amor era coma un xogo
para estes nenos quc somos.

espida da bcira.
fosforescerrtes.

l8 l9



A VESPERA QUE NUNCA T,-HEGA

E aquí estou eu xaceutc nese anclén senlleiro
dunha hora tristc e indefensa,
e defónnanse os reloxos porque na néboa deste oco irnpune
semella que nltnca chega ese nrañá onde aparezas.

llai unha lnarusía pruínte
tras a f'enda de xéneros de flores.

E,stou fatigada e parecc
quc ltlu-rca chegas mañá.

Os minutos trastornados dcmoran múrsicas dc seda
rlas quc cantar as tllas palabras e decorar o reluxio

deses imperios iacustres.

Teño griscs as llalts ncstc luar desvelado e abatidci.
cada día e cad¿r noite acósalre o r"nonstro implacablc-
cle que nolr vén esa r'éspera

do día no qlle chegucs.

Sob're paisares cle siluctas desdcbuxadas todo se vistc
deste arnargo sobresalto e esta

llrpaclencla.
Nr-rnca chegas mañá.

E o mañá nunc¿r chega.
No cadaleito clcstes

¿rreais, os uteus brazos ex^traviados por non
/poder charrartc.

Qué atcrradora sentencia a infrnita prcsenza clo hoxe.
Nunca chegas mañá.

Entre o ceo derrubado toclo son Íturos baleiros pola
máis grande ansencia

Nesta agarda qrrc hoxc é infinita
srnto unha seca friaxe que me cala ató as entraijas.
e nos pasos un lento estrorccel-das pombas
porque non chcgas nunca
porque non chegas nllnca.

21
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AUSENCIA

AÍNon así poclo recollcr os peiraos da mernoria que quedan para
abrazalos na seitura.

O teu recendo de fiasco de vidro, améndoa no beizo e
ollar de fresas escarchadas.

Gorecerámonos das chuvias prctas de nubarróns guturais en
evasión sirnbiótica cara enderezos confr-lsos de lume branco
rnentres ti preguntabas quén eras, qué tirnbre silvestre de oncla

/insondable, na
ordcnación abafada por metraxes clespóticas.

E, eu neuralxia sedente cantaba unha canción mui triste de
/hcroes esquecidos.

Arestora nas

coleccións de flestras apartaclas, de escapularios

improvisados cuestionarios de proporcións
/leigos e de

estou botando de menos o teu recendo de fiasco baleiro de
/vidro, neno bonito de ausencia sentida e

brazos de flor.
Agardando a que escalnpe esta secura triste c

sorprendentc
diríxome ós especialistas, ós afortunados propictarios de

razóns estatísticas

¡rara sabcr qué lbi, de ónde é que saíu esta
fe que me colleu por soryresa.

E o día no que chegues voltaremos a fuxir para roubar un

tcrnos decatailo aínda. 
beixo e xogar a querernos sen sequera

Saber que si, que somos nós.
Que tanto te boto de menos, criatura allea e rnarabillosa do
ollar de fresas escarchadas e

brazos de flor.

22
23



T ER¡ 
"ur" 

neno e beraba por ser alguén tnárs'

Non pensaba Perder unha soa
proporclon.

Falaba de tantas cousas'

E lnesmo diante dos seus pais dicía uns tacos 
terribles.

O neno medrou e trocou rtun calvo deloirado con

corenta e oito anos e un soldo tazoable'

Non perdeu un só partido de fútbol coas

,upuiillu= de feipa por riba da mesiña'

21



A recepcionista gorda e vella e vestida de negro guinda
xento soniso de complicidade. Rebaixa parva no prezo.
centos tres. Televisor en branco 

" n"gro. Día dezaseis.
de cor indefinida. Persiana que chía r'rn pou"o.

Non sabía que as fcstas da alma tivesen data e
piso e número e metros cadrados.

Os individuos de sorriso dirixido e deprendrdo r.it*o}
logo nadaban a eito na mesta dimensión de fumes, bru

un no*
Dous-

Colcha tecnicolor, sombras mareantes, co'fusión. Eles dous non ,* uf;
ran nunca antes. El fixouse no seu escote e ela no seu pantalcin
vaqueiro" Licor corenta e tres con coca-cola.

Cánto se bicaron nun recanto a

demostración de

carón dos bafles mesfiro como
/se fose unha

-)o
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Nos arquivos abstractos de príncipes que montan a cabalo per-
seguendo metáforas e tréboles fantásticos hai sempre r"rnia estre-
la mui alta de invencible fulxencia que arumea inspiradamente o
camiño. Eles andan á procura de fontes puras en mananciais in-
hóspitos, ellxeñerías de besbesellor, e oér"u., adecuadas que le-
van a fenomenais castelos. Ás ,rec.s teñen a sorte de atopar incli_
cadores ou [leslno van pedir consello á aldea clos biosbardos ou
das rneigas brancas. Logo buscan nas solnbras ingredientes insó-
litos para misturar con lnoito esforzo en perolas irercadas na ci-
dadc. Traballan en adni'istracións sumerxidas clescoñecendo
razóns e probas e sinais. Tódalas tardes cantan xuntos até o de-
sazo himnos de luz gancliillados de versos fen,osísimos. van
gardando senlentes en caixiñas de carei que logo poclen canxear
por espellos an-lables e deterxentes rnetafísicos. ñin sequera te-
ñen pena por non terse mirado nunca nos raios X pero é que eles
sempre 

'riran 
a fóra, coa luz imprescindibre da iúa estrela. Ta-

món adoitan refugar; tan enxoitos rle preguntas e viaxes, obxec-
tos que cobizan coma xeados de chocoiate instalándoos en estan-
tcrías estreitas. Mesmo xogan con números, periodos, pretextos
e herdades de alr.rguer. Algúns moi novos, con vcilos r,istos pin-
tados, tentan constmír toffes rectas e bamocas.

Ignoran que a súa estrela 
'on 

é máis ca u,ha a'pola de cristal
na que sc flxo o baleiro, cun lío de tungsteno, plaiino ou carbo_
no que, ó paso da corrente eléctrica, se pon ilrcandescente pro_
ducindo luz.

O CONTRATO

CugnnoN con exactitude o impreso en vixencia inexcusable,
encheron puntllais os ocos baleiros con nomes completos,

/enderezos c
datas precisas de nacemento.

CLrmprimentaron os estritos documentos mediante

ccftificados de pedra e facturas de flore.íasfólizas 
detenninadas'

Riscaron as cuadrículas burócratas da forma máis sensual que
puideron atopar naquel bolígrafo.

Non lembro xa cánto papel de estado empregaron na escritura
'de ingreso nin cántas

sinaturas ensaiadas.
Logo fixeron con tino a

inscrición legal gozosa no
rexlstro

c antes de que vencera o prazo fbron acordar a
cota rnensual de beixos.

Non se esqueza
qllc se alnaron dende as nove corenta e cinco do vintenove de

/lnaio
até as sete e tres minutos
dun catorce de setembro.

s
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A ,ort,n¿u catástrofe caeu sobre as cabezas dos homes o rnes-
fflo ca unha acerba e espantosa treboeira. De unha soa vez miles
de corpos en traxedia estalaron cun proído esgazante até o ceme
dos ósos. Foi peor ca un andazo veloz uqt,"1o ferida punxentc
até a desesperación que asulagou dun trallazo tantos espíritos
coma se fbse un demo xigantesco. Rexos homes que estiveran
quedos ante a guena e a morte e a miseria. Naquelá inrnolación
fatal de ilusió,s gravemente fundamentadas e áe fondos alicer-
ces el era só outro máis. As mans doentes, entumecidas, sosti_
ñan a duras penas ese pranto acedo e terrible que o ateigaba até
facelo tremecer. Eran bágoas de tristura de can.axe cle impoten_
cia que marcarían a súa vida con letras de loito por sernpie qui-
zais. Coa vista alzada ao ceo pregou cos ollos ur-, porque. ñon
houbo resposta.

POETICA

Non podía aceptar que o seu equipo de

penalti decisivo.

futbol fallase no
/irltimo intre aquel

.) .1-



xeometría nova.
Crebando fumes. Ultraxando números que eran

Coli-ntrn de fonemas indecisos que penduraban de
átomos lixeiros.

Pola tarde, ao pé do meu berce, creceu un lloilte de silueta
/ondulada quc

parecía qllerer ser masaxista e mercader da
miseria dos ollos.

Alimentar unha esfera adoecida de oquedade noctunla, e

escomenzou a pilotaxe desnortada no seu xenrle cara tln
templo por atopar.

O nome xogaba co sell límite esvaído no equilibrio absurdo
/dunha recriada

renques de
/díxitos infindos.

Derrubar unha matemática accidental de teoremas fértiles.
Catedrais casuais, algún demo fermoso.
Progresión en abecedarios de arxila.
Xeracirins de lactantes

grupos nomlnals.
Atribuíndo flores e forzas e facultades a unha
maxia dialéctica de metatnorfose e

coñecemento fondo da verdade e, coll ela, da iuz.
Testemuña obrigada dun brado continuo, vexo a

cronlca de todos os días

escorregar polos
azulexos enluxados. ao enxoito resulrlo dunha

/morna scquidade

Eu facía o alnor con xanelas novidosas alén da doente mágoa de

/cobre embazado.
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Decretos de mínirnas

punruacións or".","o,Jiifuaxes 
fluviais con letras nraiúsculas e

clalada poboei lacias láminas cre sírex, sosa de imperativos ncslaguerra dc ar.neazas, con fervorosa paixón.en causasvivasefondaseccrlas
dull misticisnto leclo e ¡ragán nestcs anos qrre non lle

ESTEÉOMEUPODER

Ne nriña viria atooei
a pecira filosofal.
Fcnorncnaj alquirnia nova á que todo lle serve.r\olt nal nunteros abstractos nin minutos inútiles.E angurias fur.narentas trocan en tropels"ae'

palabras coloristas.
Por-cncima de todo quizais o único que eu teño.Fríos r'ouros arrepíos, traizóns ¿" ¿ónáo .*curidade,

rcnacendo en fonla de belezas definitivas.

frIcvación dos materiais humildes. Elevación
dos llLllli ldes materiais.

f-lonto coa capacidade, o grande poder cualitativode firxir fuxir fuxir.
escapulir dun nrunclo cn tebras
cara oLltro allco e limpo
de paz que estila ouro e pracer na síra esencia.

Voan ventos confirndidos de agradecernento cluecontan só co rcllitelite.
() az.ar quizais" non importa, está aquí.
Velac¡uí o lncu poclcr

o escudo, a condición.

( alrdo se ítropa a pctlrir lllosolal
lr: nltlcs llrcdos acabaráll selldo belezas.

as angurias
ser'1in artc.

$icadran nin a tiros.

fcridas
/graves

36
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PERTURBACIÓN VELAQUi

Ppnny tiña razón

Pero hai
fantasía
criación

esta maxia que se chama
que abate medidas plásticas

desorbitada
inacional caótica que

rcxelta canons e texturas e

beleza llest.no nun intre para recriarse
por dentro

csteticamente
e apenas se ve
maxín devastador que non coñece consciencia
nin xélida lei progrcso caos
nin scnsatez conlraclitoria
r az,ón na rac i onal i dade
qlle nos proveu de tantas naturezas tantos
froitos divinos.

Ábraste colna unha
flor sideral.

Precisamente.
Os animais non coñecen de

ARl'E.

IrJ
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COMEZANDO A LER

/\S dcnadeiras páxinas despedindo nubes e mapoulas
en transfiguración de banzos e astros e rosarios
nese abraio rouco
de ar
lLrrbado
por estas farnes conxeladas
de perdición solar en homenaxe.
Non renuncio
a esa tenpestuosa plenitude,
aIborotando mármores en cancións fbrtuítas,
atormentando piruletas grandes,
nunha hora conmovida de sentina xigantesca.

Illa de profecía nova
qlre me fai caer
nunha tenmra insoportable.


