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LIMIAR 

PORNOGRAFÍA (1995-2012) 

"'e a literatura galega, a unha idade xa tan pro

' e ta e respeitábel como ten, levara unha axen
da rersoal, ou mesmo un diario, apuntaría á al

tura de 1995: "Por fin alguén berrou puta no 
me<.. ,eo! Quen é .. ? Nin a coñezo, chámase Lu

pe Liomez. E é de Fisteus, do confin das va
ca .. :'. E máis abaixo: "Tenme sorprendida. 
Actua coma unha nena pequena, si, pero coma 
e a cauva que deixa caír unha verdade dolorosa 
e :>Uprema no medio dunha aborrecedora reu-.. 
niñn de adultos. Ela abre a boca e de súpeto to-
d 1 estala ... Tamén en min ... " 

A palabra, puta, ficaba aí, na boca de calquera, 
"ivis1ma na fala, plena nas súas catro letras, tan 
, •bscena como liberadora, incorrecta, afiada, 
lascl\ a, sórdida e luminosa ao mesmo tempo. 
Pero ninguén se atrevera a escribila. Nin teta. 

Un paradoxo. E aínda que a literatura galega 
ten eternos malos hábitos (hainos que duran sé
culos ), o pudor éche dos máis teimudos. Porén, 

desde Rosalía a Lois Pereiro, a literatura galega 
sempre deveceu potas voces valentes, as que le

van verdade e raiba, as descarnadas , as por

nográficas. A de Lupe Gómez era entón, e se
gue a ser hoxe, unha voz valente, un estourido 
cósmico encarnado naqueles ateigados recitais 
dos noventa en Compostela, nos que todo o que 
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a poeta dicía adquiría o rango de revelación. 

"Onte -volvía escribir, inqueda, no seu cader

no, a literatura galega- esa nena de aldea que 

me anda a facer as beiras, esa muller azul e es

tranxeira, berrou amor e vaca e útero e tetas e 

braga e sangue e Galiza e sentín que ninguén 

dixera antes esas palabras da mesma manei
ra ... ". E nós, mia senhor, tamén. 

Lupe Gómez entregou en Pornografia -o libro 

que agora, dezasete anos depois, vivifica e 

acrescenta o xa inmenso caudal poético de Po

sitivas- , un plan visionario non tanto do que 

pretendía facer nas letras galegas senón do que 

xa era, nada máis saír á rúa, grazas a aquela au

toedición de cor crema, tan fráxil como cegado

ra. Coller ese libro nas mans era mesmo confir

mar que nalgún punto da acalmada galaxia lite

raria de noso se producira unha inaudita libera
ción de enerxía. 

Pornografia é, facéndolle honra a esa súa fas

quía de big-bang, o froito de moitas tensións 

que conflúen, contraéndose e expandíndose, 

nunha presada de versos automáticos e sen arti

ficio: a aldea, a cidade, a lingua, a nai, a matria, 
a dor, o amor. Todo habita nesa poesía espida e 

telúrica, inzada de cristais e de plasma, que se

gue a ser un acto de afirmación, un cuestiona

mento punk e abrupto da esmagadora e rutinei

ra linguaxe oficial, a do clixé xornalístico a 
' 

que fica nuns breves tituliños (TRAZADO UR-
BANO, DEREITO A UN POSTO DE TRABALLO, 

ERVIZO DE COMPRA-VENDA, INFRAES
TRL.'TURAS, ENFOQUE TEÓRICO, PLAN DE 

REHABILITACIÓN) que son desmentidos, vio

entados nos seus límites ou alumeados polos 

\ cr_o aos que preceden. 

lso foi en 1995. Axiña viñeron estudos, exéxe-

es, premios literarios, teses universitarias, tra

ducións a outros idiomas ... O núcleo primixe

nio de Pornografla volveu estourar, co paso do 

tempo. noutros libros de Lupe e noutras direc
etón_: a prosa, a dramaturxia, o xomalismo lite

rario, a música ... Un big-bang dentro doutro 

br!!-bang que propicia agora este regreso á ori

xe. A literatura galega molla o seu cálamo, en ... 
plena era dixital, e escribe na libreta da súa bio-

grafia ou pega na súa liña do tempo virtual: 

··\ohe Lupe, a que un día berrou puta e mudou 

todo en min, a nai dos cabalas. Libre como an

tano: baila, chimpa, canta e corre como un 

tranvía. É a mesma, ben se lle ve ... A que non é 

a mesma son eu. Desde Pornografia eu xa non 

on a mesma ... ". E nós, mia senhor, tampouco. 

Fran P. Lorenzo 

San Fiz de Solovio, abril de 2012 
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A meu pai. A miña tranquilidade é a risa de 
:neu pai porque de el, da súa paz, dos seus ollos 

quedos e abertos moito tempo naceu a miña 
poesía. A miña poesía naceu mirando os olios 

de meu pai abertos ao campo, ao toxo, ao mon-
' ' ' ' b te, as vacas, ao carro, as ar ores, 

á miña obediencia libre. 

A miña nai, á súa cara colorada e cargada de 
traballo e alegría. 



\ 

INTRODUCCIÓN 

Pre1endo destaparme, fotografarme para unha 

re\'1::,ta de nus literarios. Desvestirme no mos

crador do libro. Quero que os meus lectores se
un pornógrafos, coas pernas abertas, esa xente 
u~ vexo pola rúa correndo detrás do sexo. 

~1á1s que presentarme en público quero irrom

p r nas súas 'casas de cemento berrando e 

animándoos a que danzen fóra dos circuitos de 
ile. Non quixera que me vexades como unha 

mercancía. Son un plato de comida, son de tri
pas e desilusión como vós . 

... 
O títulos son prosaicos, xomalísticos, antisen-
umentais, fríos. Detrás desa máscara quero des

cubrir a parte humana da sociedade que non 
m •rreu, que está aí, na hipocresía. Eu fun unha 
n na tranquila e á vez conflictiva que un día re-
dei a tensión que había en min aos meus ami

..: is. Que ó curarme seguín estando tola porque 

aprendera outras linguaxes que me gustaban e 
das que non quería separame. E fun puta por
oue o decidín eu soa. Todo xira ao redor dunha 

áida creada nas paredes do prostíbulo. Agora 
~orno moito e engordo pouco a pouco e o meu 

:ostro non é de cansazo. 

A poesía xorde en min como un afog;o natural. 
S~ibre, como un trebón, como unha festa. A 
poesía está baixo os mineiros e os borrachos, 

onde as nenas suspiran. Alí teño un caixón para 
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meterme e destrozar o camiño. Romper a crea
ción, imaxinarnos deuses en vez de aspirar a ser 

marionetas que circulan ben polas rúas. Querer 
a poesía, chorar nos seus brazos, masturbar os 

seus beizos, inflamala, destrozarnos para fundir 
a pestilencia, abrir a caixa de monecas, estar 
sós nos parques. Amar a poesía, non inmobili

zala senón rompela e recoller os trozos da esta
ó prostíbulo a agasallar flores. 

Eu, neste mostrador, en-

14 

TENDA DE COSMÉTICOS 

10 meu pobo 
o había un costume, 

c:imiñar copelo solto 

..: os peitos caídos. 

,. 

... 
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LIBERDADE 

Correr, 
costa abaixo, 

chocando cos cornos 
das vacas. 

\ 

DESEÑO GRÁFICO 

O meu amor 

n in tén figuras. 

... 
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ENFOQUE TEÓRICO 

A muller é 

un cristal 

atravesado por 

unha patria. 

\ 

PROFUNDIDADE DE CAMPO 

unca direi 

do. 

E grande o 

t~mo. 
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PoESiA 

Lonxe do mar 
as nenas 

chocan coas olas. 

\ 

l TOBIOGRAFÍA 

. e1 o que digo. 
a o saberei. 

n o cuarto prohibido 
.:era estou dentro. 

... 
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CERÁMICA 

Construimos o sexo 

cos nosos dedos. 

\ 

0 \IEU NOME 

... son unha branca 
· .:seta sen..., 
._.J. Fago c · stes 

m encia. Non teño 
liraga as 
rque é pecado. 

\, 
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PAZ 

Eu estaba tranquila ollándote 
porque en ti acababa todo. 

\ 

:'.o 

:io con volver 

:mira: marcada 
. i silencio da tarde, 

. .mtando 
r.a cos pés ó 
-rer. 

\ ' 

... 
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i HIXIENE 

Quero aparecer timpa, 

bañada por miña nai, 

despois do bocadillo. 

26 

[:-.PELLO 

Coma se non puidese empreñar 

~ ·¡ireñaban as vacas e ás veces 

:itaban unhas ás outras. Era 
1,toso. 
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AFALA 

Falar galego envolta 
do estómago 

de miña nai. 

28 

· ~IBULAS 

mulleres que cruzan o corredor 

m1ña casa levan a saia 
nJo os nocelos e teñen 
nte colorada. Algo rota, como os tendais 

moitas casas. 
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ANALOXÍA 

Coma de pequena, 
bañada no rio, despois, 

cando choraba e sentía 

frescura ao mesmo 

tempo e meus~is 

a ábanme sei:_ .\ 
ictr nunca a pal bra AMO 

e~ JJJl..Se,g 

en~lostr2 

30 

'\IO'llECAS "NANSI" LOIRAS 

~mea houbo montañas 

;) miñas monecas. 

Eran totalmente planas 
.. . 1zuis e eu poñíalles 

stidos para adomalas, 

:a rirme delas, 
'. 

frazar as miñas bágoas, 

l:ar sobre a cociña 

n catro pés. S~a 
:1 ter moitas caras 
:~ixar de ser lista. 

31 



PROCESO DE DESPOBOACIÓN RURAL 

Xogo coa pelota 
contra a parede. 

Tírolla e devólvema 
mil veces. Así, 
fago deterse a tarde. 
Estaba soa na eira 

e saquei o xersei 
e púxeno sobre as 
pedras do hórreo 

pechado 
pero estaba alí. VERDE, coma 

un gran océano. 

32 

ÜCULTACIÓN DE DATOS 

Na miña nenez 

non houbo putas. 

Cando as vin 
des! umbráronme. 

... 
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ESTADO DE ALERTA 

Eu vin chover 

todas as tardes da miña 
infancia. 
Ninguén era capaz de me tapar 

os labios. 
Eu non deixaba 

que abusasen 
fronte a min. 

o""' 

l 
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HÍPICA 

Hai catro cabales 
na miña habitación 
danzando. 

POZOS SON MALOS 

a barriga 

quente. Doime. 

~ tl! 

romper 

da Natureza. 
~ 

... 
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ALUCINACIÓN E..X.B. 

Unha vez r•n teño máis vestidos 
un borracho ~e os que me regalan 
cruzouse comigo ~ escola. 
na noite, na aldea :-:anse ben comigo. 
e os dous 1unca me apo10 
berramos. Os dous nenos grandes 

' debíamos ·que me tiran 
ter porqué. n capaces- . 
Despois De que vale que 
is to ... Jespeñe e 
olvideino. rra xogando? 

.... 
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PARTO 

A miña infancia 

na miña aldea 

foi un parto 

que me rompeu 

a cabeza. 

P RETECNOLÓXICAS 

'.'lha vez na escota 

..:buxei o mar 

~ nha tinta 

_e non poden borrar. 

1.: 

.. 
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LOCALIZACIÓN 

É fácil buscarme 
nos sitios. Nunca estou 
en ningunha parte. 

Acto de presencia: 
Teño o ventre 
noutro lado. Aquí 

só estou eu 

coa miña mirada. 
\ 

l CIÓN DA ECONOMiA 

~ ras enchen os 

o.los ata 
sangrar, 

· zarte, amar. 

... 
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PRIMAVERA 

Nesta época 
do ano 

teño medo. 
Os balcóns 
ábrense como putas. 

\ 

GALIZA 

Galiza non son 

imaxes. Son 
restos. 

... 
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ff EMORRAXI A INTERNA 

Sangro, sangro, 

sangro, tanto coma un home, 

ou máis. 

TE~O QUE ANDAR 

~ 1o que andar 

-. lado para 

..:ndo porque xa nada 

:nellante a si mesmo 

nos envolve 

Jea (da pa!cilira ). 

... 
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NONTEESTARÁSCONFUNDINDOCOMIGO 

Non me chames esfinxe, 

estou tola. 

48 

J RAESTRUCTURAS 

.1 realidade confusa 

.: pola tarde 
.:horar polo nariz 
·nonecas e aos homes . 

... 
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DESOBEDIENCIA 

Racho 

a garganta 

que fixeron 
penetrar 
no meu carpo. 

IORTE 

~ o o sangue 
ectamente medido 

médicos 
·1 embargo 

- ,, sinto. 

\ ' 

.. 
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FESTAS PATRONAIS 

Sempre cantabamos 

ao final das festas 
e metíamos as 
mans 

nos cristais 
porque nos doían. 

; 

•! " 
;,\ 

.. • 
• . • 

-: nelas 

.u. 
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LOGSE 

Es ti ven 

cantando para os 
nenas da escala e cen veces 

preguntáronme quen era eu 

e quen eran eles. 

54 

OC \S 

noite soñei 

ian animais 

m~us olios. 

.mi mal 

•r unha vea . 

.:uridade fixose 

' profunda. 

... 
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DEPENDENCIA ECONÓMICA DOS PAIS 

Era pesado 
camiñar coa casa ao lombo 

coma un automóbil con cincocentos volantes 

e frenei. 

56 

IDO LIBRE 

_ ... na serverme 

.:::.mos vestidos. 
on me divirte 
; na escaleira 
~~ as miñas pernas pequenas 

J páxina grande. 
'· -iuero amputalas 

:jmpouco danzar. 
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XORNADA DE ACTOS REINVINDICATIVOS 

Violei 

o pensamento. 

58 

H0\1E RECÉN NACIDO 

in é fácil suspirar, 

.. t.orar no ventre da nai, 

..:er todo 

... n cortar os dedos, 

·0nunciar un sexo 

-;frazado, ergµelo 

' ..:n sentilo. 
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

Eu quero andar 

cos zapatos 

nas miñas mans, 

neste desamor que 

é tamén autonomía. 

Non posuír a ninguén 

fai máis duro o chan 

pero a pesares de todo 

ANDO. 

Clamo por alguén 

pero aguanto 
aínda que me inflame o ventre. 

60 

CONCEPTO 

~on unha muller, 

un home) violado. 

... 
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AXENDA 

Ninguén 

me calma. 

INDEPENDENCIA 

Aplastarei a matriz que 
me en'\/O\'\/e \Yi\ta '\/O\'\/et a 

amar e sentir o meu útero 
libre e aberto. Fareino con 

amor, con poesía, con présa . 

... 
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Choras? 

Chora 

ata que 
sangres. 

t.: LACIÓN 

.1 adornaba 
is corpos, vivos 

;Jxe daquel sol. 
manchados. 

... 
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PLAN DE REHABILITACIÓN 

Fai un nudo coa 

miña gorxa e 

desátaa. 

O'\ PODER OLVIDAR 

"l podo perderme 

final do río. ¿Que importa 

cr morrer tanta auga? 
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ÜAMOR 

O amor foi 

un trallazo moi forte 
que rompeu a 

ventá. E quedou rota 
para sempre. Eu limpei 
do chan 

os cristais. Corteime 
con eles 

en tódolos dedos. 

\ S CURAS 

... arrancar dos ollas 
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MIRO A TELEVISIÓN 

Someten a pornografía a 
termos de renda. 

Descobren no sexo 
palabras falsas. 
Do amor fixeron 

escenas. O sangue 

convertérono en imaxes. 
Tiráronme da ponte. 

Caín contra as pedras. 
Endexamais leremos a 

Flaubert. Deus está na esquina 
da rúa. Quedei na sombra, 

sen amor. El non me amaba. 
Non me quedan 
brazos. 

1 ~.\E DO CÁRCERE 

.... un monte. 

.: a lí, co corpo 

l IDI, rachar as 
;as do vestido 

ear encoiro. 
\ 
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HEMORRAXIA INTERNA 

Sangro, sangro, 

sangro, tanto coma un home, 
ou máis. 

TEÑO QUE ANDAR 

Teño que andar 

dun lado para 

outro 
correndo porque xa nada 
é semellante a si mesmo 

e só nos envolve 
' .i cadea (da palabra). 
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NONTEESTARÁSCONFUNDINDOCOMIGO 

Non me chames esfinxe, 

estou tola. 

48 

INFRAESTRUCTURAS 

Esa realidade confusa 

que pola tarde 
fai chorar polo nariz 
ás monecas e aos homes. 

1, 
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DESOBEDIENCIA 

Racho 
a garganta 

que fixeron 
penetrar 
no meu corpo. 

50 

MORTE 

Teño o sangue 
perfectamente medido 

polos médicos 
e sen embargo 
non o sinto. 

51 



FESTAS PATRONAIS 

Sempre cantabamos 
ao final das festas 

e metíamos as 

mans 
nos cristais 
porque nos doían. 

52 

GLOBALIDADE 

Todo é un espello 
e son fronteiras. Quero 

mirarme nelas 
e cruzalo. 

1, 
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LOGSE 

Es ti ven 

cantando para os 

nenos da escola e cen veces 
preguntáronme quen era eu 
e quen eran eles. 

MIÑOCAS 

Unha noite soñei 
que saían animais 

dos meus olios. 
Cada animal 
saía por unha vea. 

E a escuridade fixose 
1 

máis profunda. · 
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DEPENDENCIA ECONÓMICA DOS PAIS 

Era pesado 

camiñar coa casa ao lombo 

coma un automóbil con cincocentos volantes 
e frenei. 

DESPIDO LIBRE 

Seguen a serverme 

os mesmos vestidos. 
Xa non me divirte 
sentar na escaleira 
e ollar as miñas pernas pequenas 

nunha páxina grande. 
1 

Non quero amputalas 

pero tampouco danzar. 
Atada. 
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XORNADA DE ACTOS REINVINDICATIVOS 

Violei 
o pensamento. 

58 

HOME RECÉN NACIDO 

Non é fácil suspirar, 
chorar no ventre da nai, 

facer todo 
sen cortar os dedos, 
pronunciar un sexo 
disfrazado, erguelo 

sen sentilo. • 
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ESTATUTO DE AUTONOMfA 

Eu quero andar 

cos zapatos 

nas miñas mans, 

neste desamor que 

é tamén autonomía. 

Non posuír a ninguén 

fai máis duro o chan 

pero a pesares de todo 

ANDO. 

Clamo por alguén 

pero aguanto 

aínda que me inflame o ventre. 

CONCEPTO 

Son unha muller, 

(un home) violado. 
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AXENDA 

Ninguén 

me calma. 

INDEPENDENCIA 

Aplastarei a matriz que 
me envolve para volver a 
amar e sentir o meu útero 

libre e aberto. Fareino con 
amor, con poesía, con présa. 
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Choras? 

Chora 

ata que 
sangres. 

64 

COPULACIÓN 

A lúa adornaba 

os nosos corpos, vivos 

na fogaxe daquel sol. 
Tan manchados. 
Tan limpos. 

1, 
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PLAN DE REHABILITACIÓN 

Fai un nudo coa 

miña gorxa e 
desátaa. 

NON PODER OLVIDAR 

Non podo perderme 

no final do río. ¿Que importa 
ver morrer tanta auga? 

~. 
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ÜAMOR 

O amor foi 
un trallazo moi forte 

que rompeu a 
ventá. E quedou rota 
para sempre. Eu limpei 

do chan 
os cristais. Corteime 

con eles 
en tódolos dedos. 

68 

FACER AS CURAS 

Tes que arrancar dos olios 

as bágoas 

e facetas pesar no espacio 
e caer. 

69 



MIRO A TELEVISIÓN 

Someten a pornografia a 
termos de renda. 

Descobren no sexo 

palabras falsas. 
Do amor fixeron 
escenas. O sangue 
convertérono en imaxes. 
Tiráronme da ponte. 

Caín contra as pedras. 

Endexamais !eremos a 
Flaubert. Deus está na esquina 
da rúa. Quedei na sombra, 

sen amor. El non me amaba. 

Non me quedan 
brazos. 

70 

HEIDI SAE DO CÁRCERE 

Ter unha casa 
sobre un monte. 

Dende ali, co corpo 
de HEIDI, rachar as 
costuras do vestido 

e pasear enco1ro. 
1 

71 



EN TODAS PARTES 

Vexo subversión 

nos montes, no debuxo dunha 
grúa, nas nenas de máis 
de sete anos. 

72 

DEREITO A UN POSTO DE TRABALLO 

Aínda non teño o 

pelo seco 

pero vou percorrer 
tódalas partes 
deste barco. 
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GRANDES NÚCLEOS URBANOS 

Teño nostalxia 
das cidades grandes 
por onde camiñei 

co tambor 
na mán. 

As PUTAS 

Gústanme 
que me confundan 

con elas 

porque quero ser solidaria 
como os concertos 

de música alta. 
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SUSCRIPCIÓN 

Ámote, 
non sei a quén, 
pero ámote. 
Segundavezquemesuscribo: 
Se puidera deixarte ... 

abandonaría a noite 

na que entro contigo. 

76 

COMPLEMENTOS PARA O PELO 

O meu sexo sen o teu sexo 
non é ningunha revolución. 

1, 
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NESTA SOCIEDADE NON HAI 

UN DISCURSO DA TOLERANCIA 

Sorrirei ao cura 

e ao rnestre 
porque non teñen ren 

que ensinarrne. 

78 

ALDEA GLOBAL 

A aldea global 

e todo o dernáis 

é un soliloquio, 
é a torcedura dunha perna 
e acabará sendo 
dous ollos enfermos 

~ 

de dous borrachos. 
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CAMPAÑA DE INTOXICACIÓN FEMINISMO 

Amo As mulleres 
a imposición do amor. somos unha explanada. 
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TRAZADO URBANO 

As rúas que busco 
agora 
desapareceron 

a noite pasada. 

Foto das rúas: 
De noite 

pego carteis 

en muros 
que non ve 
ninguén de día. 

82 

EXÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL 

Eu loito 

por emerxer, 

por ser unha cidade. 
Hai veces 
en que son feliz 
coas miñas tetas. 

1 



COMBATE 

A vida é tan 

dura que cando 
vou por calquera rúa 

tódalas persoas 
coas que me cruzo 
vaian como vaian vestidas 

son boxeadores. 

84 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Hai un camiño 

que eu sigo. 
E todas as tardes 

me reuno 
coa mesma xente. 

Gozo, charlo, berro 
1 

e rompo a falda. 
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PRIMAVEIRAINVERNOSOL 

Voltar a ti. Nunca 

marchara. Estaba 
xogando ó escondite 

con todos os nenos 
do barrio 
que son moitos. 
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AMOR LIBRE 

A túa xustiza facía no 

meu sexo 
unha bandeira. 
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PARQUE NATURAL 

Os montes 

están sós 
na Natureza. 

Por iso fuximos 
aínda que nos visiten 
os tolos. 

88 

MATRIA 

A miña pel enrugará. 

Ningunha crema deterá 

o teu paricio. 
O patio da miña casa 
será de terra e herba. 
Non decidirán as miñas verbas, 

1 

parirás máis veces 
despois de morta. 
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DEFINICIÓN 

Andar sobre a 

lúa. 

Roubala e que me roube. 

Eso é o sexo. 
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GAIOLA 

Teño a raiba por ser 

incomprendida. No fondo é 
totalmente inxusto 

que me comprendan. 

l . 
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DIACRONÍA 

Pouco a pouco 

seremos libres. 

Fai falta 
moito tempo. 
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0 ANO PASADO 

Antes, cando el se cortaba, 

sangrábamos xuntos, 

e doíame o seu dedo. 
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TELA CRARA DE LIÑO 

Vou estar 

nunha esquina 

convertida nunha 

prostituta 

que espera sempre 

rnoito rnáis 

do amor. 
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AMNISTÍA 

Quero correr 

diante dun coche 

que corra moitísirno. 

1, 
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PROCESIÓN DE XESÚS NAZARENO 

A morte da palabra 
remata 
no lugar onde os 

feligreses entréganse 

á CRUZ. Fanse os mortos. 
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SEGMENTO DE POBOACIÓN ESTUDIANTIL 

Se non teño traballo non teño dedos. 

Se mos cortan ninguén berra. Non busco culpábeis. 

Eu son culpable pero dígovos que 
baixedes as bragas. 

1, 
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SERVICIO DE COMPRA-VENTA 

Quero vender o rneu corpo 
para penetrar en ti. 
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XUVENTUDE DESCOMPROMETTDA 

Tiráronnos 
ao fondo da 

nada. 
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PROGRESO 

Romper 

os xeonllos 
no cemento. 

100 

CRUZ BERMELLA 

O sangue 

da miña dor 
é a miña bandeira. 

1. 
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META 

Quero chegar 

a algún sitio 
aínda que alí 
me violen 
con cristais. 

102 
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ESPACIOSCULTURAISALTERNATIVOS 

A miña bicicleta é 
azul 
e a veces lévoa nos 

brazos. 

1, 
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CONSELLERfADEBENESTARSOCIAL 

Esto u 

no mamcom10 

onde sempre quixen 

estar. 
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LUTO DE ALIVIO 

Sopra 

sobre a miña ferida 

para que non me doa 

tanto. 

1. 
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INSTALACIÓNS PARA 
UN CAMPO DE FÚTBOL 

Chegarei coa miña roupa 
rota 
a un campo onde 

verei visións. Onde 
amarei de verdade 
a quen amo. 

106 
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DEMENCIA SENIL 

As longas temporadas 

que pasaba 
alonxada de todo 
son o único 
que me queda. 

~ . 
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LIBERDADE DE EXPRESIÓN 

Cada vez temblo 

máis ao abrir os xomais e 
só podo soñar se abro 
moitísimo as portas. 

108 

APOSTASÍA 

Volve a compoñer 

paisaxes que te confundan. 
Aparece detrás do confesionario 

coa culpa borrada do sexo. 

/09 



FUXIDA 

Só espero que haxa 
camións 

na fronteira. 

110 

SEXO 

Os amantes 
de noite 

petan nas portas 
e nas súas próprias gorxas. 

1, 
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NUNCA PODEREI 

Nunca poderei amar tanto 

coma as boas actrices. 
Pero canso de ver galopar 
sempre a mesma pomba. 
A alma que tiña 

desfixena ó correr. 

Vexo o mesmo cadro 
tódalas noites cando se 

pecha o putiferio e sangro 
e ámote moi por enriba 

das propias palabras. 

//2 
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Profundidade de campo 

Nunca direi 
todo. 

É grande o 
abismo. 
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