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Á miña nai, na fraxilidade íntima da lúa.
Ás causas e flores gardadas dentro dos carpos das nasas devanceiras .

•

«¡Arriba
todas, rapaciñas do lugar,
que o sol
i a aurora xa vos vén a dispertar!».
Rosalía de Castro

«Así somos da Terra e así decimos ou calamos».
Ux.ío Novoneyra
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PARfCHESME, TraícG
'
- .
O sangue dos mortos estaba gardado
~
na artesa.
~ ~Era entroido, Eu cría na sinceridade aberta dos acordeóns.

con suavidade
na percusión difícil do meu corpo,
As paredes teatrais das fontes rebentaban
no cristal da noite.

PARÍCHESME GOLPEANDO

i,

.
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TIÑAS CATRO FILLOS, e corenta anos.
O parto foi na cociña dunha casa con chan de terra.
O meu sangue era un lazo co teu ventre avultado.

BAILABAS, e sachabas na leira.
Eu tiña a tose ferina e
morría nos teus brazos.

Dous prados. Dúas historias. Dous trens.
Son <lúas mulleres, <lúas irmás, <lúas veciñas, dous barquiños.-TEÑO DúAS MADRIÑAS.

no ano 1972, estivo presente a miña madriña
Marisol e quixo oñerme o nome dunha pequeniña virxe daquela
igrexa scura, fría e r ·
Tamén estiveron / presentes e ausentes /
a miñ madriña Virtudes e o meu padriño Antonio. Eles vivían en
Alemaña, emigración das flore\ Os olios de Virtudes son camelias
azuis, grandes. Antonio de Hermida era íntegro, elegante. Morreu,
--pero segue facéndome regalos. -NAQUEL BAUTIZO,

ft

A noite é a memoria ...

-·
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NAI CAMUFLADA. Niño dos paxaros.
Aloumiño. Apertas lingüísticas.

Eu cazaba aves.

QUÉROTE, cos meus dedos mudos.
Coas bolboretas do aire fago para ti un encaixe.
Coa forza cega dos meus ollos tristes
ensaio para ti unha obra de teatro.

Co meu amor fágoche
un bosque.
Aprendo a escoitar as nubes, a traballar a terra e a ler o ceo,
no teu colo.

-18-
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-PARlCHESME, e

o teu home mirábate en silencio, sentíndose por
dentro cheo de alegría e árbores. Eu traía sombras eléctricas.-

-20-

BERRABAS,

comías sopas,
bebías Sanson.

-21-

TI NON TIÑAS soños
porque as mulleres na aldea non soñan.

Do TEU CORPO naceu o meu,
como se en min compartises
o misterio das pegas.

O atraso económico de Galicia
era unha forma de vangarda artística.

-22-
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X

QUERÍAS VERME medrar,

precipitarme, marchar no cabalo.
Querías verme correr polos prados.
Querías que me rebentase no estómago
unha caixa vermella de latón.
Desexabas que o amor me curase.

TI ERAS UNHA MULLER coas meixelas cheas de viño encarnado.
Paríchesme, ás escuras. Só había carburo.
Tirarse en paracaídas desde un precipicio inmenso e salvaxe.
Pacerse luz.

O aireé un coitelo /sangra/.
A vida quería ser unha praia aberta.

medo,
cando o teu corpo se quebrou.
Vomitaches ti soa na corte das vacas
e expulsaches o frío que sentías cando eras Aí!Rft':'"'
SENTICHES

--------
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AFOGACHES nunha poza de zurro.
Cando te recolleron, estabas sen respiración,

morta.

A

-O PAI RAMóN e a nai Celestina nun antigo retrato:
Somos doPS paxai:0 s taladores.
,,,,.---.....,.. Dous lurnes novos.
~cinco fillos, seis partituras, sete vacas e dous cans.

ALDEA

só parecía gran e
cando había fes a.

Nas paredes da nosa casa hai pinturas rupestres.
Sempre estamos preparados para traballar, para ir á misa,
á feira e á festa. Cando eramos noivos, cando casamos
un co outro, naceu un idioma de flores brancas nas nosas mans.
Posabamos para as fotos como se fósemos actores/ <lúas castañas.-

-28-

AFIXÉCHESTE A ENCOLLERTE ata desaparecer na néboa.
Nai da paciencia.
Filla da terra.
Anel de ouro.
Actriz felizmente camuflada
nos sublimes restos da paisaxe.
A túa cara colorada e cargada de traballo e entusiasmo.
O teu pelo ondulado en caudaloso río de auga verde.
Os ollos do pai, abertos á Natureza,
á conciencia limpa,
ás vacas íntimas,
á inocencia da chuvia,
á pureza das emocións,
á luz sagrada do viño,
á misericordia das sensacións,
f poesía escondida no ñorreo,
á memoria milagrosa.
Ollos abertos aos cánticos do carro,
ao fiel xugo,
ao fértil arado e á Santidade profunda do Aire.

NAS FOTOS
apareces sen calcetíns e sen zapatos.
Tes unha mirada intensa, como se os ollos che estivesen caendo
da cara.

marcas e remendos.
Non respiraba.
Ti angustiábaste.
Sacabádesme á eira
e convertíame nun cadáver de xoguete.
Leváchesme nun elefante máxico a Betanzos.
O animal corría e respiraba con forza.
VIÑA CHEA DE CICATRICES,

LAVABAS AS MANS e a cara para estar
limpa como un coral, suave como un violín.
Esforzábaste por borrar a terra e o
tabaco do teu corpo
pero levabas manchas de terra e de tabaco
na saia.

As MANS do orballo cantaban hip hop.

O MÉDICO curou e
pero o animal na orado corría co s catro pernas .

....

-34 -

O Mtmco mxo que eu sentiría moitísima dor cando me medrasen
as tetas.

FALABAS

co médico sen usar palabras.

Non tiñas idioma.
A Historia cortou
cun coitelo interior
a beleza dos teus beizos.
O teu mundo non existía nos mapas.
As túas entrañas eran totalmente secundarias / invisibles /.

l

azul no río,
-.:,r no inverno, en silencio.
~ mirábate e descubría a beleza da intimidade.
Parecías unha fada sen arado,
unha muller libre, limpa, expulsada.
---~=-~-:::~~~~~--~___;::....,....,.--~~
Había flores negras no teu exilio,
e as túas mans enchíanse
de sabañóns.
Chorabas como se Madeleine Peyroux
cantase jazz nunha rúa de Lugo.
LAVABAS A ROUPA

Paríchesme.

-

X

.

- TODAS AS NOITES chorabas e de ti non caían bágoas. Levábasme
no colo e lavabas con manzanilla os meus ollos. Eu bailaba. Tiña
só un ano. A avoa Carmela facía o queixo na lareira e dábame un

cacho~~o-.
A vida é un cristal que pouco a pouco desaparece ...

-40-

Eu DURM1A dentro dun misterioso berce de táboas.

a enerxía dos versos.
A música espiritual das árbores.

EN TI APRENDÍA

as vacas poñías roupa vella:
ulía a loureiro e a bosta.
A min comprábasme roupa bonita na
feira.
CANDO MUxfAS

-DABAME Noxo o leite de muxir. Cheiraba mal. Non me gustaba a
tona. Ferviamos o leite despois de ir á misa. Amasabas o pan, con
auga e fariña branca da terra. Non había tempo para bicos nin
palabras de amor. Ti gardabas barcos nos petos. Eu escapaba
correndo. Tiñamos medo dos tronos. Rezabamos a Santa Bárbara.-

Os PIANOS que nunca tivemos. / As cancións que nunca cantamos.

-O TEU MANDIL sucio e vello. Os dentes de ouro do teu pai Antonio,
que sabía escribir e bebía augardente polas noites. Enterrámolo
nunha caixa de madeira. As campás da igrexa tocando a morto.
Era un avó intrépido: un intelectual. Gustáballe viaxar a Madrid,
a Bilbao, a Ferrol. .. Sempre dicía: «Falo claro como Santa Clara».
Encantáballe o café. Tiña un sombreiro marrón e un paraugas negro.
Andaba con chaleco de raia diplomática e con camisa branca.
Camiñabamos xuntos polas chousas e diciámoslles adeus ! co pano
dos mocos/ aos avións que pasaban polo ceo.-

SorilAR con gaiteiros que debuxan poemas de amor

en hoteis escuros ... Espérame avó, espérame por favor.

-FÚNDENSE os PLOMOS. Saltan os automáticos. Estoupan chispas
electromagnéticas. Estropéanse os micrófonos. Marcha a Luz.
Recitamos ... Somos constelacións ardendo nas feridas vermellas
do corpo.-

Paríchesme e a luz
inundoume a cara.
«Como por ensalmo»:

~·

AS FONTES SALVAXES DO PARAÍSO

Ti eras a caligrafía amada de Galicia.

- so -

FAcfAs QUEIXOS na lareira
e eu abrigábame no regazo sentimental do meu pai,
fronte a ti, no banco. Ti non parabas de mirarme.
Eras feliz reinventándote en min.

PoÑíAS TANTO amor e coidado naqueles
queixos ... ! Facías arquitecturas prodixiosas,
como unha muller que se disfraza nun espectáculo de cabalos
camuflados, cando o mundo desaparece porque hai guerra.

- Os olios das vacas están cheos de fundamento.-

Eu era un pexego, unha nena democrática, tranquila, boa.

-52-

facía os deberes,
e ti dábasme queixo quentiño.
Mapas dunha xeografía inédita.
Un poema de amor que ningún editor
querería publicar.
POLA TARDE

-Os meus irmáns ían en autobús a Betanzos, ao instituto de
Formación Profesional. Camiñaban por terribles camiños de lama
cando aínda era noite e a xeada ladraba. Un can doente. A min
gustábame ir ao colexio. Sentíame saír da escuridade e petar con
forza na fulxencia das nubes.-

Eu APRENDÍA tamén a facer o queixo
e víame alta como a Torre/ de Hércules/.
Marchar co queixeiro de festa/ disfrazados/.
Tocar o violín.
Protagonizar películas no teatro Rosalía de Castro.
Camuflarme nun país estranxeiro.
Saciar a sede inmensa dos automóbiles que necesitan
osíxeno barato e urxente.
Persignarme. Dicirlle ao cura pecados que non tiña.

4

.

- si -
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_______,
r
IAMos TODOS para-a cama
-i

e_quedabas no sil ncio políti5 0 da lareira.
As veces adorme as co ueixo nas mans.
A aldea
do Vietc

nha guerrilleira

AL

RTE é un proxecto pj tico.

diante~s a~up

DuRMiA nun cuarto pequeniño

QUITABAS

contigo e co meu pai.

O teu corpo a árecía radiante.
O meu pai fu aba e mirábate.
Espíaste con e egancia. Semellaba feliz
nun mundo m · pequeno. Un u verso sen libros
de Lingua Galega, istoria da rte ou Matemáticas.

Escribía un diario infantil antes de durmir,
e ao diario contáballe todo o que non che podía
contar a ti. O meu pai rezaba e mirábame escribir,
esperándote.
A noite ten moitos camiños ...

-58-
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NAQUEL CUARTO pequeniño vía chegar o día,
a explosión dos meteoritos.
Empezaba unha nova canción~abames-.
o~s queréndonos mo~.
Axudábasme a vestir e o meu pai ía á corte.
Descoñeciamos totalmente o significado
)
da palabra happening pero eramos artistas
'/Je
nun campo inmenso de maínzo.

+

l
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EN TERCEIRO Curso de EXB un mestre moi bo e cariñoso regaloume

un libro!,
e púxenme moi contenta. Chamábase don Ramón. Era de Guitiriz.
Daba as clases en galego. Na miña casa non había libros pero ti
tiñas a cara chea de versos franceses.

- 61-

Eu XOGABA e bailaba cos meus irmáns:
sede da miña fonte, terra do meu corpo,
tigres do meu canto, corazóns lentos na vibración da Natureza.

ERA DE NOITE, e viñamos os tres do entroido
na casa do meu pai, no Outeiro.
Baixamos por unha carballeira. Nai, pai e filia.

José Antonio, o irmán maior, facíame cóxegas.
Maritina repartía cartas, e o seu mozo Pepe, que era carteiro coma
ela, regaloume unha vez un xadrez.
Arturo miraba as películas do Oeste, e abría moito os olios.
Maribel xogaba comigo e coas miñas bonecas no faiado.

Canta maxia escondida no cristal íntimo da lúa!
Canto engado nas portas xiratorias do inverno!

Eramos libres correndo polos prados, sementando patacas no
diafragma das nubes.
Buscabamos un futuro que nunca chegaría.

El traíame no colo porque tiña forza como un neno.
Comeramos orellas e beberamos augardente. Riramos moito.
Levábame como se levase un trofeo.
-Mini e Mero cantaban aquela canción de Daría Xohán Cabana:
Por amor nacín da terra. / Por amor son o que son. / Por amor canto o
meu canto. / Por amor sángranme os pulsos / e ábreseme o corazón. /
Por amor dóenme os ollas. / Por amor, só por amor.A carballeira, a aquela hora, semellaba
un conto cheo de animais. Longas árbores, con brazos e pólas,
como mulleres sachando enigmas.
- A neve fría. O silencio momo. As cancións suaves. / A estrutura
aberta dunha pregunta nunha entrevista / xornalística. Todas as
amizades epistolares/ que habitan nas murallas do tempo.Botar a correr. Beber nas fontes salvaxes do paraíso.

- 62-

A MORTE ~ UN ESPELLO redondo, grande. O centro
dun océano que peta con forza. Un terremoto
de flores. Un abrazo de profundo silencio.

O 25 DE XANEIRO do 2014, un ano despois da túa morte, fücémosche,
con dor
de ferro ardendo, e con moitísimo cariño, un aniversario na igrexa
da nosa aldea. Había moita xente, mamá.
Todos querían verte, falar e estar contigo.
Unha chuvia miúda e invisible cubría a herba,
como o manto azul dunha santa.
-Sentei no banco onde ti sempre sentabas. Encántame ese lugar.
Tráeme bos recordos. Nel poñiámonos xuntas cando iamos á misa.
Ti dicías que ese era « O mellor sitio».Recitamos, falamos e lemos os Salmos.
O cura cantou, como se fose un
cantante de verdade. Declamamos
como se fósemos poetas de verdade, estremecéndonos,
e ti estabas escoitando -detrás dunha parede,
dentro dun goxo de herba, no lugar máis alto
donoso campanario-... Vibrando
con cada sintonía musical do
noso sistema nervioso.

-6 1-
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-CANDO ALGUÉN enfermaba, a curandeira María de Castrelo sacáballe
A Sombra. Refregaba o enfermo con cinza húmida e amasaba a cinza
nun bolo. Logo abría o bolo. Se a cinza aparecía atravesada por unha
rara maraña de pelos, significaba que o enfermo tiña A Sombra
-colléraa dun animal ou dunha persoa. Metía o enfermo debaixo
dun goxo e unha ovella ía pasando por enriba do goxo mentres a
curandeira recitaba:

Ovella pra corte. / Sombra pro monte. /
Ovella pra corte. / Sombra pro monte. /
Ovella pra corte. / Sombra pro monte. /
Os ollos da curandeira brillaban inexplora

-66-

s.-

A ÚLTIMA VEZ que visitei a María de Castrelo estaba encamada,
engruñada, enferma.
Miroume e non me recoñeceu ...

-ANTES FACIAMOS no Xulgado o Libro de Familia. Dábannos un
subsidio por ser familia numerosa. Non eran moitos cartos, pero
viñan ben. Tiveches cinco fillos. Escribiches cinco libros. Cando
nacía un novo ser humano, «O pai do mundo» ía andando ata
Teixeiro para anotar alí os nosos nomes, as datas de nacemento,
como se tomase notas cun bolígrafo de prata para escribir, algún
día, unha novela. Esa novela que ninguén escribiu, e que nunca se
escribirá. Todo o que está aínda «por facer». Todas as montañas
abertas. Os sucos da pólvora ... -

-68-

TOCAR A COLUMNA vertebral da montaña
vértebra a vértebra.
Recoller, recordar e gardar os fragmentos rotos.

-69-

«Salmo Responsorial»:

-71-

O LÍMITE DE GALICIA

A Lingua resiste no estómago dun agricultor morto.

FoMos DE VIAXE a Louro. O límite de Galicia.
As nosas primeiras vacacións. Tiñas 70 anos.
O mar acollíanos.

Paseamos pola praia para que curasen as túas varices.
Iamos de ganchete como <lúas flores.
Eu sostiña a fraxilidade azul do teu corpo
e iso facíame sentir inmensa no océano.
As ondas acariñábannos os pés.
-Non quero pechar os ollos en loga porque é como morrer mentres
na televisión sucede un combate de cabalos. En realidade ti non
estás morta: estás durmidiña níl.,néboa eléctrica dos campos: estás
moi cansa de chorar, de loitar, de traballar.Hai nenas felas no ventre do idioma,
no teu corpo sen esquinas, sen buratos nin cicatrices.

- 7.1-

FALABAMOS moito.
Eu contábache dos meus mozos, das miñas troitas,
da miña alegría de vivir.
Namoreime do rapaz socorrista
e compartías comigo a ilusión.
Divertiámonos xuntas. Os paxaros rapidamente
collen confianza.

-Sentir que existes en min e existo en ti. .. -

os papaventos atravesar a luz do ceo
como se tivesen ganas de falar coas nubes.
Nunca viras antes paxaros de papel.
A netiña Uxía, coas súas mans pequenas, xogaba a peitearte.
Sentíaste unha raíña, sentada na area.
Non protestabas. Dicías «Grazas, meniña.
Podes facer co meu pelo todas as circunferencias que queiras».
MIRABAMOS NA PRAIA

EN LOURO parecías unha muller soñadora,
libre da vida, dos traballos, da aldea!

Pacías coello estofado
coas túas mans alegres, e esfolabas o animal
sen sentir medo nin noxo.
Comiamos todos xuntos.

-«Outras xeometrías: podes inventar outros contos».Parecías namorada dos tambores que iluminan
as grandes avenidas das grandes cidades.
Eu acordábame moito do meu pai, e gardaba
nunha caixiña preciosa o seu reloxo redondo para sentir
que un novo día chegaba ... Tamén gardo a túa alianza de ouro,
mamá,
e póñoa no meu dedo cando viaxo á nosa aldea.
4 "
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-FACÉMOSLLE

unha fotoªº aire?

- É imposible retratar os cantares da morte.
É mellor que se expresen libremente.

GusTABAME, polas noites, espertar e ver a lúa,
sentir amor.
Eu madrugaba.
Ti madrugabas.
Mirabámonos.
Nas cidades e nas aldeas amence ao mesmo tempo.

-79-

-NON SABEMOS facer fotos.
-Choramos, e as nosas bágoas non son fotografías.
-Os nosos montes nunca serán paisaxes.
-Nos nosos labirintos non hai leis, nin teorías de comunicación visual.
-Nas cortes das vacas non hai dicionarios nin gramáticas.
-As teorías estéticas non forman parte da nosa vida cotiá.
-Non somos mestras de Música. Non sabemos retórica.
-Comemos pan duro e carne de porco todos os días.
-Antes 0 único que había e~a calpo.~on había .~os de oratoria.
-As nosas miradas son ternblese_goiros ~e ª,gmas:J
- Polas noites sentiamos os ratos, que nos r01an a roupa.

FACiAS SOPAS con pan sen sal.
Eu tomaba café na praia
e lía os xornais
-quería ser unha muller informada.Puxeches por primeira vez traxe de baño en Louro.
-Aínda gardo aquel traxe de baño azul
nun caixón oculto da miña casa.Dixeches «tengo un cuerpo 10»
porque estabas delgada,
e o traxe de baño che debuxaba as cadeiras.
Fíxenche unha foto furtiva, e gardeina
no interior dunha montaña muda.
O meu oficio é gardar cousas.
O teu oficio é debullar maínzo.

-So-

-SI-

FOMOS unha tarde á praia
do Ancoradoiro, e ti caíches
no mar. fas paseando con Uxía
e con Maribel
e caíches con todo
o teu corpo, e mollácheste t da, total, en ira.

Rías.
Facíache graza caer na inmensidade salgada do océano.
Parecías unha nena cun vestido luminoso,
nai camuflada na auga do mar.

fortes como ventres de cabalos, unidas como
duras pedras: Maribel é a muller máis fermosa de todos os acantilados
de herba, alta como a torre/ Eiffel /: Maritina ten o pelo longo como
unha cantante de ópera: nai, ónfalos, amiga, segredos baixo a chuvia. -SOMOS TRES IRMÁS

Só podemos soñar se abrimos moitísimo as portas,
recitando con forza, expulsando as raíces,
a auga verde do pozo, a nosa identidade.
-Cando naceu o teu neto Daniel, unha bágoa enorme caeu dos
ollos do meu pai. Na súa con2e trica emoción, o mundo era /
segue sendo / máis pacífi o, máis eal. Naceron as túas netas Uxía,
Xeila e Antía. Tres grans de m1 o. Uxía fai estourar obxectos coa
dozura fermosa dos seus ollos sensibles. O corazón de Xeila é un
barco branco como a Nostalxia. Os ollos de Antía son bosques /
con paxaros /.As mans de Daniel saben traballar aterra, no mes
de abril.É posible restaurar os soños dos nosos antepasados?

----

-Nacemos/ e vivimos/ en fontes profundas.-
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Os DOMINGOS poñías
o traxe novo para ir á misa na igrexa
do convento. Eu quedaba na praia e cando
a misa acababa, ía buscarte e
acompañábate á casa.
- «Unha muller non debe andar soa polos camiños» /dicían na aldea.-

PROBABAS SAIAS de cores e flores,
para ir guapa á praia de San Francisco.

- Que saia poño? Con que chaqueta vou mellor vestida? Cantos
abrigos teño gardados no armario? De que cor pinto os beizos?
Irnos ás zapaterías de Melide a mercar zapatos novos? Que bolso
levo? Como me peiteo? Que crema lle vai ben aos nosos coloretes?
Poñemos unha pouquiña maquillaxe na cara?Apoiábaste no meu corpo para poder andar.
- Unha nai é unha cartografía inventada que ninguén nos pode
roubar Jun periódico que publica cada día exclusivas: ser periodistas
é como ser peliqueiros con mensaxes, segredos e trucos de maxia:
J falan os mudos J ven os cegos J volven os profetas.-
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- PROVERBIOS que ti repetías, cando tiñamos ganas de celebrar o
entusiasmo das mañás claras: «Canta, si queres, / rapaza do demo; /
canta si queres, / daréiche un mantelo. / Canta, si queres, na lengua
que eu falo. / Daréiche un mantelo. / Daréiche un refaixo».-

Cantamos para que a noite sexa menos eterna.

O 20 DE XANEIRO do 2013, pola noitiña, cando o cuco arde
e a alegría dorme, morriches e apagáronse as cancións eléctricas
do noso mundo. Estabas moi guapa
dentro <lesa noite escura. Levabas un traxe lila, feíto
por unhas mans de costureira
nas que nunca houbo aneis nin artificio.
- O estilo literario das máquinas de coser.Vestir os mortos é igual que vestir os vivos.
«Un traballo coma outro calquera», dixeron ao tempo
as mulleres que te coidaban -María José e Manola.A morte é un lugar comprensivo.i
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GúSTAME máis
escribir cartas para persoas mortas que para persoas vivas. Os mortos
escoitades mellor. As nais nunca morredes. Transformádesvos en
sangue púrpura de Baudelaire.

de ano, de casa, de amores, de abrigo. Mudar de
pel, de ano, de casa, de amores, de abrigo.-MUDAR DE PEL,

Licor de mora .

....

..
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-As FOTOS nunca desaparecen.
-Os becerros son sepulcros sagrados.
-A noite nunca protesta.

CANDO MORRICHES estabas vestida cun pixama meu.
Non llo digas a ninguén. Era un pixama rosa e vermello, amoroso,
e infantil,
cheo de corazóns, caramelos e froitas frescas.
Merqueino nunha mercería de confianza, na rúa Calderería de
Santiago.
As derradeiras palabras que escoitamos da túa boca foron:

•Temo' que acordamo' de apagru- a calefacción>. ~
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todos os veráns a Louro
para ver o mar e dialogar cos faros.
«A Palabra fíxose carne e habitou entre nós»,
diXoán.

SEGUIMOS INDO

Os MORTOS son estatuas de gaiteiros.

os LIBROS da Xénese na igrexa cando non hai ninguén,
cando só estamos as sombras ausentes da aldea,
cando nace de novo a paciencia do mundo .. .
Continuamente nace. Continuamente morre.
Poemas-cabalos en evolución.

LEO

(Os NOSOS veciños Alvaro e Josefa, coas mans xuntiñas, entrelazadas
como varas de vimbio, celebran a fortaleza do mel.)
Unha pregunta: Para onde vai Alvaro no seu tractor?
Unha resposta: Vai ao paraíso perdido. Ao muíño da Pinguela,
onde o río arde para reinventar a Memoria.

-·
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cestos. Sabemos inventar contos. Sabemos tocar
a gaita. Estamos caladiños na misa ... E na primeira fila, como se
fose un neno moi aplicado, Emilio do Ferrador, da lllana. Cumpriu
93 anos en decembro. O seu rostro é unha fraternal caricia.
Camiñamos xuntos entre árbores antigas. Solitarios, como se na
soidade do aire houbese peixes remotos.-

Emilio do Ferrador: Ti a que te dedicas?

-SABEMOS FACER

A escritora: Escribo.
Emilio do Ferrador: E que escribes? ...
A escritora: Escribo da desa12arición da nosa aldea de Fisteus,

Unha nena: Curouche a ferida da perna?

dos idiomas marabilloSos da nosa xente e dos nosos cabalos.

Emilio do Ferrador: Curoume unha perna, e enfermoume a outra.

Constrúo a arma dos pobres.

....

..
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Dorita da Fraga: Eu non gasto os cartos en perfumes.
Son carísimos e non valen para nada. Marchan. Esfúmanse.
Outra muller: A min encántame botar colonia.
Unha emigrante: Estiven moito tempo en Alemaña.

O alemán non hai quen o entenda.
«Dar a extremaunción:»
Unha muller solteira: Gústanche as fotos?
Unha muller casada: Moito. Téñoas a centos.

As fotos son como os perfumes. Escapan,
corren, marchan, emigran, medran, desaparecen .. .
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A morte era un cabalo branco bañándose nun río.

....
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ESTE LIBRO REMATOUSE DE IMPRIMIR
O

20 DE XANEIRO, O

MESMO DIA

EN QUE MORREU A Mll'1A NA!
CELESTINA ARTO PllREZ, NO ANO

2013.

A SÚA MORTE TRANSFORMOUSE EN LUME,
EN PARTO DE HERBA, CANCIÓN.
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Camuflaxe xorde como unha urxencia existencial e
literaria que Lupe Gómez sente ao morrer a súa nai,
no ano 2013. Porén, o libro non tarda en sobrepoñerse
á elexía persoal e transfórmase nunha crónica reveladora
e íntima sobre a extinción cultural e física dunha
comunidade. Sen perder a corpulencia do seu verso
violento e, ao tempo, fráxil, Lupe Gómez ensaia neste
poemario novas formas de enerxía silenciosa, abrindo
campos expresivos ata agora inéditos nela. Despois de
Camuflaxe ninguén seguirá sendo igual: nin as persoas
que o lean, nin a propia autora, que pare ante os nosos
olios un becerro co seu corazón de sangue vermello.
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