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Nós nacemos pretendendo darlle voz ao 
silencio, porque o mundo fica mudo, sen 
expresión, abatido polo relevo que non 
chega a cambiar o que xa murchou. Ins-
pirámonos nos nimbos, xa que eles fór-
manse dende as particularidades até o 
universal. Nós queremos ser como eles; 
ser locais, porque o local é o universal 
sen muros, que diría Miguel Torga. Ser 
Galegos neste mundo diverso para po-
der ser auténticos. Ser nós mesmos. Exis-
tir moldeando o molde.

A nosa pretensión é ouvir as catacum-
bas do mundo para poder expresar as 
pautas da condición humana dende tó-
dolos ángulos posibles. É unha preten-
sión ambiciosa, mais así son os soños: 
retallos que viven no noso maxín porque 
probablemente nunca serán reais. Deve-
cemos expresarnos dende a vangarda, 
entendendo que non hai vangarda sen 
tradición.

Pensamos en ser ese aturuxo de com-
poñente cultural, forte e vivo. Quere-
mos empapar mentes, procurar ovellas 
negras, sementar grelos artísticos, ver 
ollares que non estean cegos para poder 
deformalos e observar a realidade no 

espello cóncavo de D. Ramón. Querémo-
lo todo e non buscamos nada máis que 
atoparnos a nós mesmos. Aí está toda a 
condición humana que podemos abar-
car.

Quizais somos demasiado ambiciosos, 
quizais deliramos demasiado alto, qui-
zais a onda que nadamos está a piques 
de espallarse, quizais non somos nin-
guén, seguro que non somos ninguén. 
A quén lle impor-
ta? Cunqueiro es-
cribía no Sinbad: 
“parecían nación 
de lanterna sorda”. 
Quizais nós tamén 
o semellemos. E se 
só queremos con-
tar unha historia 
errada? E se non 
escoitamos o silen-
cio? Por que o coiote nunca capturou ao 
correcamiños? É demasiado complexo e 
amplo coñecer tódolos dilemas existen-
tes? Non sei se contestaremos algún día 
as dúbidas que plasmamos.

Somos coetáneos do movemento femi-
nista porque é un aturuxo de sentido 

“parecían 
nación de 
lanterna 
sorda”

“O mar florece cando os nimbos choran. As ondas derrétense nunha 
cume de auga que delira espuma. E alí está a nada, nas cicloxéneses 

máis agudas, onde se expresa o silencio e a condición humana” 

CITA DUN ATURUXO DO VENTO DE COMPOÑENTE LESTE.

Manifesto da
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común. Tamén pertencemos á época das 
persoas escaparate, da promiscuidade 
pseudointelectual, do politicamente co-
rrecto como forma de vida, das modas 
escravas, da exclusión das emocións por 
carecer de importancia, do rexeitamento 
do ser humano como animal por mor da 
persoa-tecnolóxica. Desprezamos esas 
actitudes porque así nolo transmiten os 
nimbos, que non teñen nada que ver con 
Deus, xa que non buscamos a súa ami-
zade.

Que somos? Unha harmonía vital. Seres 
con paixón e con talento sen xulgar que 
queren vivir unha vida plena. Somos re-
voltosos porque cremos na existencia.
Cada un ao seu xeito, de forma diversa. 
Queremos revalorizala. Porque sen vida 
non hai cultura e sen cultura non hai vida 
-como dicía o vello mestre Sampedro: 
“O tempo non é ouro, o tempo é vida”-.  
E sobre todo, non queremos o que nos 
ofrecen porque nos indigna. Somos Ci-
cloxénese Expresiva: persoas que mudan 
de opinión, polo que poida que este ma-
nifesto se apague. Somos uns rapaces 
de aldea, uns ninguéns.

“Que as bágoas que me traen eses 

nimbos esperten á primavera”

RÉPLICA DUN ATURUXO DE 
COMPOÑENTE OESTE.

 Cicloxénese

Expresiva
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Quico  
Cadaval
ACUDIMOS AO MUSEO DO 
POBO GALEGO UN MARTES NO 
QUE O CEO ANUNCIABA UN DI-
LUVIO UNIVERSAL QUE NON 
CHEGOU A NINGURES. ALÍ NOS 
ESPERABA QUICO CADAVAL 
PARA NAVEGAR NUNHAS VER-
BAS QUE DESAFIABAN Á AUGA. 
VELAQUÍ O RESULTADO DA EN-
TREVISTA.

P: Naciches en Ribeira onde Deus puxo 
o dedo anular o seu día de descanso. Alí 
conviviches con mariñeiros que extraían 
bacallaus dos seus pantalóns e vellas que 
mexaban de pé cunha precisión de ciruxán. 
Debeu ser unha experiencia fantástica para 
aprender a narrar. Todo iso ocorría nas ta-
bernas de Ribeira?

R: Igual ca nas outras non? Na de miña nai 
si. Aínda onte estiven cuns mariñeiros vellos 
aos que lle chamaban o “Equipo A”, que te-
ñen aí polo medio a un artista plástico, un 
pintor moi importante, e púxenme a falar 
das tabernas de cando eu era pequeno e 
démonos conta de que desapareceron to-
das. Perdéronse como bágoas na choiva.

P: Ademais da túa contorna máis inmediata, 
que che inspirou e ensinou para converterte 
nun artista?

R: Esas cousas son de aprendizaxe. Eu a ver-
dade é que son artista do billar, din unha 
serie de carambolas e finalmente caín nun 
lado. A experiencia persoal non se pode 
considerar determinante. Sempre din “esta-
bas nunha taberna” ou “túa avoa sabía moi-
tas historias”, o que pasa é que as avoas de 
todos saben moitas historias. Se ti reparas 
niso é cando vas ir dar a ese lado. 

Miña nai sempre se lamenta: “eu non sabía 

que Quico ía a vivir de contar contos, se-
nón teríalle dado máis atención”. Miña nai 
aos contos nunca lle fixo moito caso, se lle 
daban receitas por exemplo, ou se lle dicían 
como matar unha galiña, pois entón miña 
nai atendía. Se era un conto non, non tiña 
esa inclinación, esa intelixencia, que dende 
que descubrín que hai oito tipos de inte-
lixencia vivo tranquilo. Despois dese entor-
no privilexiado, non só porque a miña fami-
lia me tratou moi ben, senón porque é unha 
casa aberta, entrou moita xente e entón ti 
tés moitos máis estímulos e ti faste moito 
máis sociable. Aínda que os actores presu-
men de tímidos, e de feito manteñen esa 
distancia no escenario ou no filme, a verda-
de é que poden ser tímidos pero teñen que 
ser comunicativos. Despois eu máis adiante, 
aos catorce anos, quixen facer Os vellos non 
deben namorarse cos compañeiros da es-
cola e non sabía como se facía. Aos quince 
anos merquei un libro que non acabei de ler 
aínda hoxe que se chamaba La construción 
del personaje  de Constantin Stanislavski, 
porque me parecía a min que para meterse 
no teatro había que empezar polos bos e 
ese era o que tiña  fama de ser o máis bo. É 
un libro bastante intrincado ou impenetra-
ble para min. 

Na época universitaria estudaba historia e 
atopeime: Grupo de teatro Antroido busca 
actores e actrices.

P: Non fuches?

R: Non, non. Intimidábame. Despois entrei 
en contacto cunha companía de Ferrol, 
fixemos un espectáculo e comezaron a 
chamarme. Fundouse o Centro Gramáti-
co Galego, coñecín a Xoan Cejudo, Xabier 
Lourido e fundamos unha compania que se 
foi ampliando. O mestrado de Cejudo era o 
máis claro, sempre nos dixo que o teatro era 
para entreter á xente. Esa clave tan impor-
tante non era como nos oitenta que querías 
ser moderno, comprometido politicamente, 
que a túa obra tratase disto e do outro…  e 
alguén che di que o teatro é para entreter. 
Despois esa cita atopeina na home do tea-
tro máis importante do século XX que é Ber-
told Brech que di: “a primeira e máis nobre 
función do teatro é entreter”. 

P: Fundastes a companía “O moucho Clerc”?
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R: Fundámola Xabier Lourido, Xoan Cejudo e 
eu. Acababa de ser o segundo ano do Cen-
tro Gramático que o sentimos como unha 
cousa moi boa, de dignificación. Os actores 
non tiñan que montar, foi unha das cousas 
que máis agradecemos. Por outro lado sen-
timos unha especie de institucionalización, 
de que estabas perdendo o carácter rebel-
de que nos esixíamos. Había xente que tiña 
que ser rebelde porque estaba no teatro. 

Fixemos Galimatías, que é unha proposta 
ideal para comezar nunha compañía por-
que vai do número dous, o número esencial 
no teatro: ti e máis eu, eu contra ti e dáse o 
conflicto. 

Despois pasamos a facer 
unha comedia francesa: “Da 
Vinci tiña razón”, que titula-
mos daquela “Da Vinci leva-
ba razón”. Foi un espectácu-
lo lixeiro e moi imprevisible. 
Despois fixemos anacos de 
Shakespeare. No “soño dun-
ha noite de San Xoán” hai 
uns artesáns que queren ga-
ñar un concurso de obras de 
teatro sobre o amor no día 
do casamento do duque e 
a raíña das amazonas. Para 
que ninguén lles copie as 
ideas van ensaiar ao medio 
do monte e alí atópanse aos 
personaxes fabulosos. Nós 
pensamos que era a mellor 
historia para o teatro e que hai uns que 
son artesáns, que son uns que saben facer 
traballo coas mans, e de repente a maxia 
invádeos e iso é o que debe ser o teatro. En-
tón fixeron o espectáculo que se chamaba 
“A fraga do conde”, que era o lugar onde se 
citaban.

No cuarto espectáculo escribín eu unha 
dramaturxia dos poemas de escarnio e 
maldicir. Que son os poemas de temática 
sexual e escatolóxicos. Fixemos un espec-
táculo que se chamaba “Un códice clandes-
tino”.

P: Cunqueiro di que os poemas tristes son 
un luxo que só se pode permitir a xuventu-
de. Estás de acordo? Segues ese consello?

É un tipo listo. O que eu creo que significa 
a frase de Cunqueiro é que a tristura está 

ben de paso. Se se converte nun costume 
é algo ruín porque se chama melancolía, 
depresión e despois suicídaste. Cando di 
que é un luxo da mocidade é porque tendes 
unha serie de elementos bioquímicos que 
contradín á tristura. Hai hormonas que can-
do estás triste un momento pero despois o 
corpo lévache a outro ciclo con cousas máis 
estimulantes e con máis recompensa emo-
cional. Se un tipo de 70 anos ponse a ler 
a Bernhard e tipos de mala dor dura tres 
días… Iso está ben para xente nova. É un 
luxo e aí Cunqueiro nótase que é un tipo 
fino, e un luxo adquírese cando tes as nece-
sidades básicas cubertas. 

P: Nunha entrevista dis que non es conta-
contos, que es narrador. Por que?

Nas entrevistas dis o que che ven á boca. 
Hoxe á mañá, á unha menos cuarto, atopei 
a Marcial Gondar e díxenlle unha cousa moi 
enxeñosa, e el preguntoume se levaba moi-
to tempo pensando nela. Eu contesteille que 
non, que me acababa de saír, pero agora 
xa non lembro que foi. Teño que chamalo. 
Coas entrevistas o mesmo.

Iso que dixeches agora xa o convertín en 
parte da introdución dos meus espectácu-
los, xa lle digo á persoa que me vai presen-
tar que me chame contacontos para pro-
testar.

Contacontos é unha palabra do 94, que 
non facía falta. Ten ese aquel de máquina 
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coma sacarollas ou quebranoces. Conta-
contos. Ademais é un automatismo do es-
pañol “cuentacuentos”, que tampouco lle 
facía falla ningunha. Foi un momento tris-
te dun tradutor ou tradutora que no ano 
1993 usou esa palabra para traducir o ter-
mo inglés storytell,esa si que é una pala-
bra bonita. Para min contacontos é coma 
cantacancións, comecomidas, un pouco ri-
dículo, pero triunfou, triunfou moito, as cou-
sas como son. 

P: Valórase máis a cultura galega en Portu-
gal que en España?

R: Eu creo que a maior parte dos portugue-
ses non saben nin que existimos. De feito 
eu en Portugal teño un comezo de contos 
que di: “eu veño dun país descoñecido” e se 
hai un mapa sitúoos e dígolle “ se o olliño é 
Oporto e o nariz é Estoril e a boca é Lisboa, 
se esa cara tiver un boné, ese sería o meu 
país.

Hai moita xente da cultura portuguesa que 
quixo saber. Houbo moita vinculación ao 
longo da historia. Actualmente podemos 
saber máis. Vexo que na cultura galega hai 
reticencia cara a portuguesa. Hai un medo 
a unha contaminación estraña que ten cer-
to sector da cultura galega que eu penso 
que é ridículo. 

Eu estiven na universidade da Coruña fa-
lando de lingua e teatro, vendo como para 
min foi fácil traballar en Portugal sen deixar 
de falar galego. Falaba o que Carlos San-
tiago chamaba: “portugués de contraban-
do”. Estaba a falar galego pero asumindo 
un vocabulario diferenciado, o deles e en-
tón comunicar. Misteriosamente entre dous 
linguas que din que non son a mesma falas 
e enténdeste. 

P: Actúa, dirixe, escribe… Con que faceta se 
sinte máis cómodo?

R: Máis cómodo estou como narrador, como 
contador de historias, aínda que sempre hai 
a tensión do escenario, non? Iso que cha-
man estar nervioso, iso sempre existe e o 
día que deixe de existir estás facendo algo 
mal, pero eu saio moi cómodo a un escena-
rio, relaciónome con un auditorio, falo con 
eles…

A dirección é o que máis me gusta. O meu 

oficio preferido, a miña vocación. O que 
pasa é que penso que triunfo máis como 
narrador que como director, e os meus ma-
lestares son máis abundantes na miña face-
ta de director que de narrador.

P: O protagonista da última obra que dirixi-
ches Os amores de Jacques o fatalista di 
que todo está escrito aí enriba, aínda que 
ás veces semella que escribiron o que a el 
lle convén. Está escrito todo aí enriba?

Eu non son fatalista. O que pasa é que a 
personaxe ao afirmar que todo o que nos 
pasa está escrito… Hai un momento que o 
amo quere entender e pregunta: “entón Ja-
cques, pasa o que ten que pasar. Ti non tes 
libre albedrío, non fas o que queres. Por que 
cando participaches na batalla fuxiches en 
vez de ir dirección ás balas?”. E contesta: 
“porque tiña medo”.”Entón ti tomaches a 
decisión de fuxir. De salvar a túa vida”. Jac-
ques replícalle que estaba escrito aí enriba 
que el ía ter medo e que ía fuxir e salvar a 
súa vida. Jacques non atopa contradición, 
entón é máis ben unha brincadeira filosó-
fica onde coloca a moral baixo un micros-
copio, porque a moral di: isto está ben ou 
isto está mal, e entón é absoluta. Alguén 
que abandona ao amigo ferido fai o mal e 
igual hai unha serie de circunstancias que 
igual o xustifican. Eu non creo que Diderot 
fora partidario do fatalismo senón que fa-
cía unha broma para desacreditar aos que 
dicían que hai verdades absolutas, normal-
mente a igrexa.

Despois hai unha cousa moi interesante, o 
fatalista é antideísta. Se todo está escrito 
non precisamos a Deus, se eu lle rogo a 
Deus vai pasar o que está escrito alá enri-
ba, entón é inútil e non é necesario negar 
a existencia de Deus. Simplemente ao di-
cir que é inútil rezar dis é inútil a relixión, 
é inútil todas as terras que teñen, é inútil o 
exército que defende iso, é inútil os inimi-
gos que compartimos en nome da relixión 
dunha maneira tan simple coma iso. Nese 
sentido Diderot era un divulgador.

P: Que artista che inspira ou admiras ac-
tualmente?

R: A verdade tería que pensalo- Toda a mú-
sica popular brasileira paréceme un mun-
do que me di moito, que nos é propio. Un 
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problema de mentalidade política sepa-
rounos. Hoxe en día este país podía saber o 
mesmo ca min de música brasileira, que foi 
moi importante, xa que é unha das mellores 
músicas do mundo e é popular. Esa fórmula 
téñena os brasileiros resolta e nós non. Nós 
seguimos aos cabezazos entre a alta cul-
tura e a cultura popular. Pero retomando a 
pregunta, non sei, dicir un nome paréceme 
unha trivialidade. Emocionalmente quen 
máis me gusta é Caetano Veloso e penso 
que un artista admirable é Tom Zé. 

P: Inclúeste nalgún movemento?

R: Para iso hai que estudar. Unha vez cha-
máronme posmoderno e pensei… Bueno, se 
empezamos a faltar. 

P: Tarantino?

R: Tarantino a min paréceme impresionante. 
Pero xa sabes que os artistas ás veces po-
den facer ben unha obra e logo unha caba-
llada co resto. Eu non digo que saia agora 
impatado de ver Malditos Bastardos, pero 
as dúas primeiras son suficientes. Reservoir 
Dogs é unha das poucas traxedias, por-
que a traxedia non podes decidir facela. A 
traxedia precisa dunha capacidade de con-
mover ao espectador con recursos teatrais, 
non con recursos sentimentais. O teatro é 
presentar cousas, facerllas ver ao especta-
dor, e logo que lle pase o que lle pase. Aris-
tóteles dicía que había que chorar, que ese 
era o acto hixiénico de limpeza. Vou, vexo 
Antígona e choro. A min impátame ver iso, 
e iso é como Reservoir Dogs. Ademais den-
de un medio que está mediatizado coma o 
cinema, que é unha cousa que sabes o que 
se está proxectando e nada pode cambiar. 
No teatro, sen embargo, sempre tes a sen-
sación de que algo pode cambiar. 

Se ti ves Reservoir Dogs como che da a 
gana igual non hai traxedia, pero se o ves 
como manda Tarantino hai un momento 
que che atrapa. 

P: Precísase ser cultivado para partici-
par no mundo cultural? A cultura forma 
parte dunha elite?

R: Hai que tratar de romper iso. A 
cultura occidental leva máis de cen 
anos intentando rompelo. Tamén foi 
a cousa agresiva do dadaísmo e o 

surrealismo, un ide á merda todos. Despois 
non se podía pasar toda a vida así, e veu a 
recomposición. Logo apareceu o pop. A cul-
tura é un luxo, a ópera, por exemplo, é moi 
cara, e o caro económico fíxose caro men-
tal.  De iso trata Shakespeare para ignoran-
tes, o público dun dos mellores escritores 
era inculto, eran ágrafos.  Agora a xente 
está irremediablemente cultivada porque 
ve a televisión. Eu ao meu sobriño, que non 
leu un libro na vida, fálolle de moitas cousas 
e di: “eu eso vino nos Simpsons”, que tratou 
todos os temas. Estamos noutro mundo. En 
conclusión, non. Non hai que pertencer a 
unha elite para participar no mundo cultu-
ral, porque seguramente a cultura está nun 
sitio e a elite noutro. 

P: Que proxectos tes para o futuro?

R: Pois aproveitando que hai moito que mo-
rreu Valle Inclán e lamentando que fose fai 
tanto, imos facer un espectáculo del. Inten-
taremos que sexa espectacular e que lle 
guste a un fragmento moi amplo da poboa-
ción.Teatro para todos. 

Tamén queremos facer un espectáculo so-
bre Manuel Antonio que non fose un recital 
poético, senón intentar entrar no seu mun-
do por outro lado. 

Tamén queríamos pagar algunhas débedas 
e montar un pequeno Becket fóra do circui-
to. A xente vai decir que é un coñazo, que se 
quedaron dormidos, seguramente, e mira ti; 
co bo que é durmir. 
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Cuestionario rápido a Quico cadaval

Un libro?

Agora mesmo diría O ano da cometa de  
Cunqueiro. 

Unha obra?

Medida por medida de Shakespeare.

Un autor?

Diría Borges, pero quedas intelectualizado de 
todo. De pequeno gustábame Poe e Kafka. Ago-
ra Carver, por exemplo. 

Un soño?

Soñei fai pouco con Krahe. Eu pasaba por 
diante dun teatro do que vexo saír uns ti-
pos mal peiteados. Un deles era Javier Krahe. 
Víñame saudar o guitarrista e eu temía dar-
lle a man, porque non sabía se a ía sentir 
xa que eu sabía que el estaba morto. Teño 
moitos eróticos, pero esta semana non tiven 
ningún, síntoo moito. 

Unha paixón?

Eu intento combater as paixóns. Pero en-
cántame ler e non traballar. Tamén son moi 
comellón. Son curioso e encántame viaxar. 

Un lugar?

A miña cidade é Lisboa e síntome moi cómo-
do en Colombia e Brasil.

E un lema?

Lema, ponnos aquí unhos cafés! Non sei, tería 
que pensar nalgún lema tipo Javier Krahe, 
que é antilemas: “que queres que poña no teu 
epitafio? O último que apague a luz”. Esti-
ven o outro día cuns mariñeiros veteranos 
e un cumplía 94, entón mentres ceábamos 
coa ilusión da celebración dixo: “ dentro de 
cincuenta anos a todos os que estamos nesta 
mesa non nos vai facer mal o viño”, ese se-
ría un bo lema. 
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Fundación 
Neira Vilas
ACUDIMOS A GRES 
PARA ENTREVISTAR A LUIS REIMO-
NEZ,PRESIDENTE DA FUNDACIÓN 

NEIRA VILAS

P: Queriamos, se lle parece ben, dividir a 
entrevista en dúas partes. Nunha primeira 
tratar máis sobre a Fundación  Neira Vilas 
e a función que desempeña, e outra máis 
orientada á figura do propio escritor.

R: Da Fundación espero poder contestar a 
todo. Da persoa de Neira, a ver se son ca-
paz. Hai algún traballo, algunha entrevista 
que ten concedido el persoalmente, que 
despois de curtar moito e resumir, quedou 
en dúas horas de duración. El, loxicamente, 
tiña moito que contar. Tivo unha vida moi 
extensa, unha vida moi frutífera, de moito 
traballo.

P: A Fundación Neira Vilas naceu hai apro-
ximadamente vinte anos. Por que se creou? 
Que papel desenvolve?

R: A Fundación ten unha historia anterior a 
eses vinte anos. Podemos dicir que a pri-
meira pedra, o cimento desta fundación 
data do ano 1982. Aquí, nesta casa, que 
como sabedes era coñecida coma a casa 
do romano e que é a casa natal de Xosé 
Neira Vilas. Cando aínda estaba el na emi-
gración, Manuel Reimóndez Portela decidiu 
que xa chegara o tempo de reivindicar a fi-
gura de Neira Vilas, que xa era unha perso-
naxe recoñecida, pero que non tiña a tras-
cendencia popular en Galicia que acadou 
despois, cando retornou. Foi por iso que se 
colocou unha pedra, aquí na entrada da 
casa, onde simplemente se podía ler: “aquí 
naceu Xosé Neira Vilas” e esa é a primeira 
orixe da Fundación, ese querer reivindicar 
a figura de Neira no seu entorno natural, na 
súa casa natal, en Gres. Máis tarde fíxose 
aquí mesmo un acto moi bonito, no que eu 
participei e ao que acudiu xente de toda 

Galicia, colexios, autoridades e mesmo 
Isaac Díaz Pardo fixo un manifesto.

Manuel Reimondez Portela era meu pai. 
Era o médico rural aquí en San Miguel de 
Castro, foi o médico da familia Neira Vilas e 
foi quen coidou aos pais de Pepe Neira ata 
o leito de morte. Polo tanto a súa relación 
viña de moi atrás aínda que fose maior-
mente por carta. Cando se coloca esta pe-
dra que mencionei, efectivamente a xente 
comeza a darse conta da trascendencia 
que ten para Galicia a obra de Neira Vilas 
e comezan a reivindicala, a poñela en valor 
e a comunicala.

Tempo despois Pepe e Anisia regresan, 
coma outros moitos emigrados. El herda 
a casa familiar e por iniciativa destas per-
soas, e del mesmo, decide doar esta pro-
piedade á Xunta de Galicia coa condición 
de que aquí se fixese un centro cultural. A 
historia foi máis longa, pero resumidamen-
te a Xunta de Galicia tras facer as súas de-
liberacións chegou á conclusión de que o 
ideal sería crear unha fundación que levase 
o seu nome. Consecuentemente rehabili-
touse a casa vella e fíxose un edificio anexo 
para albergar instalacións da fundación e 
a propia vivenda do escritor e a súa muller, 
tamén escritora. Inaugurouse no ano 1993 e 
naceu con esa finalidade, ter un centro cul-
tural no rural. Tanto Pepe como Anisia tiñan 
moitísimo interese en que no rural houbese 
este tipo de servizo. É unha idea moi sinxe-
la, unha biblioteca á que acudir, que dera 
libros en préstamo e un lugar onde orga-
nizar eventos culturais, charlas, coloquios, 
representacións teatrais, presentación de 
libros…

P: Logo da per-
da de Xosé Nei-
ra Vilas, foi difí-
cil organizarse?

R: A perda de 
Neira Vilas está 
moi recente 
polo que aínda nos estamos reorganizan-
do. Non obstante non podo dicir que estea 
a ser difícil porque unha das característi-
cas de Pepe é que era un home tremen-
damente ordenado polo tanto el deixou 
moito camiño andado, moito camiño feito 
e moito camiño marcado. Evidentemente 

[                           ]EL, LOXICA-
MENTE, TIÑA 
MOITO QUE 

CONTAR
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nós temos aínda moito traballos, dende o 
traballo burocrático que sempre hai que 
facer cando alguén falta ata recompoñer 
a marcha da fundación. El tiña unha idea 
moi clara do que a el lle gustaría e era moi 
consciente da caducidade do ser humano e 
non lle molestaba falar do que podía suce-
der despois, ao contrario, apetecíalle saber 
a opinión daquelas persoas que estabamos 
preto del acerca do futuro da fundación. 
Pretendemos seguir practicamente coa 
mesma dinámica que tiñamos ata agora, 
os únicos cambios previstos son cambiar o 
nome aos premios literarios que convoca-
mos cada ano e reconverter estas instala-
cións nunha casa museo visitable, que xa 
o é e xa o era dende fai moito tempo, pero 
habilitar tamén a zona de vivenda.

P: Xa se pode visitar o museo?

R: Pódese visitar todo excepto a vivenda, 
que aínda non está habilitada para recibir 
visitas, pero que contamos con que o estea 
nun prazo curto de tempo. O resto: o pe-
queno museo, a biblioteca, o salón de actos 
e os exteriores xa eran visitables en vida 
do escritor e seguen a ser. A actividade e 
a afluencia de visitantes non se detivo en 
ningún momento.

P: Deixou moita obra sen publicar?

R: Pois si, curiosamente deixou moita obra 
sen publicar. Tal vez non tan curiosamente 
pois tiña unha actividade frenética. El era 
moi consciente de que se lle acababa o 
tempo, por razóns obvias, a saúde ía mer-
mando e os anos avanzando. Nos últimos 
anos tiña unha aunténtica febre de facer 
cousas. Hai máis de unha ducia títulos pen-
dentes de publicar, pero listos para facelo. 
Son obras rematadas por el e que se irán 
dando a coñecer pouco a pouco.

P: Pódese adiantar algo de como se organi-
zarán as publicacións?

R: Coma sempre, polo mesmo sistema. A 
fundación é a receptora da herdanza de 
Neira Vilas, incluídos os dereitos de autor 
e as relación coas editoriais. A biblioteca 
de autor de Neira Vilas hoxe está en mans 
da editorial Galaxia, aínda que hai outras 
catro, cinco ou seis máis coas que tamén 
traballaba. 

P: É difícil nestes tempos soster unha funda-
ción coma esta?

R: Si, claro, si. O tempo das vacas gordas 
acabou. De todos xeitos eu creo se se 
traballa, se hai detrás unha intención, un 
interese, as administracións acaban res-
pondendo. Nós, a Fundación Neira Vilas, 
depende, para o seu funcionamento econó-
mico, de subvencións. Calquera que queira 
pode facer unha doazón, ou de administra-
ción públicas coma a Deputación de Ponte-
vedra, a Xunta de Galicia ou o concello de 
Vila de Cruces.

P: O inicio do libro Memorias de un neno la-
brego é un dos comezos máis famosos da 
nosa literatura, escribe Xosé que Balbino 
é un rapaz da aldea, un ninguén. Hai nin-
guéns na sociedade galega actual?

R: Indubidablemente esa é unha moi boa 
pregunta e unha resposta difícil ao meu 
modo de ver. 

“Hai quen di que segue 
 a haber Balbinos“

O propio Neira Vilas dicía que si, que po-
día seguilos habendo, pero que xa eran ou-
tra cousa. El fala dun Balbino que non tiña 
medios, que non tiña dereito á educación, 
e hoxe chámaselle Balbino a xente que vai 
en coche, que ten acceso á escola, mesmo 
a internet, claramente son circunstancias 
diferentes. Isto non quere dicir que desapa-
receran todas as carencias, que evidente e 
tristemente segue habendo nas sociedades 
capitalistas, pero non os Balbinos dos que 
el falaba e aos que describía tan ben.

P: Na obra de Neira Vilas amósase unha 
parte da historia de Galicia. Explica moi 
ben como era o día a día dos nosos avós e 
avoas, a súa relación coa terra e relata pro-
blemáticas que se poden relacionar case 
con calquera sociedade e tempo. Será ese 
o legado que deixe?

R: Entre outras moitas cousas. O legado e a 
sombra de Neira Vilas son moi alargados, 
moi grandes. Aínda nestes tempos el que-
ría describir algo que xa non é frecuente 
nestes días. Pódovos comentar que unha 



desas publicacións pendentes hai un libro 
que se vai publicar: “Quique na aldea” e 
que vai dun rapaz que vive nunha vila ga-
lega, pero que non ten relación algunha co 
campo, non coñece o campo. Para el era 
fundamental, dado que o rural galego se 
foi despoboando en favor das vilas e das 
cidades, a través dese libro facer notar que 
aínda que ese novo Balbino viva nunha al-
dea ou nunha cidade saiba como se vive no 
rural, que estea en contacto coa natureza, 
que saiba o nome dos paxariños ou como 
se pilla unha rá. O amor de Neira Vilas polo 
rural é extraordinario, consideraba que a 
esencia do ser humano estaba no rural. En 
parte o seu legado é ese, facernos retornar 
ás orixes non necesariamente vivir no cam-
po, pero si manter o contacto.

P: Escribiu ensaio, narrativa, poesía, pren-
sa e declarábase un xornaleiro da palabra. 
Con que estilo desfrutaba máis?

R: Se cadra con ningún. Hoxe en día nin-
guén discute que Neira Vilas é un gran es-
critor, pero para min ante todo era un gran 
conversador. Eu creo que como realmente 
disfrutaría Pepe sería se puidese estar hoxe 
aquí de charla con vós, era un conversador 
nato. Ti falábaslle dun sitio, dun entorno, 
dun lugar, dunha persoa e inmediatamente 
o relacionaba con outras cousas e botaba 
dúas horas falando do tema se facía falta. 
Necesitaba xente ao redor, apetecíalle.

Concretando a vosa pregunta, Neira Vi-
las foi un xornalista de titulación, pero 
tamén porque lle encantaba ese xénero. 
Dominábao porque era capaz de dicir 
moitas cousas en pouco espazo e iso é 
moi complicado, pero é o que ten que 
facer un xornalista. A pesares de que 
nunca exerceu como tal, era un xorna-
lista nato, aínda que si hai numerosísi-
mas colaboracións na prensa das que 
se coñecen as máis recentes en perió-
dicos galegos, pero non tanto as que 
realizou en Arxentina 
e Cuba con 
arredor de 
vinte medios 
d i fere n te s . 
Polo tanto, 
diríache que 
x o r n a l i s t a , 
aínda que 

está claro que a narrativa tamén a domina 
e hai poesía de Neira Vilas que é delicio-
sa, de feito hai poesía de Neira Vilas que 
chamou a atención de músicos. Hai cinco 
discos de Neira Vilas no mercado e outros 
tres ou catro pendentes. Polo tanto, se hai 
música nunha escrita, é que hai un poeta 
detrás. É un xornalista, é un narrador, é un 
ensaísta, é un poeta, é un escritor completo.

P: Existía o prexuízo de que escribir en ga-
lego fai que non chegues á xente, que hai 
que pasarse ao castelán. Derribou Neira Vi-
las ese prexuízo?

R: Si, a nivel persoal, absolutamente. Hai 
unha frase que Pepe repetía “escribo por-
que escribo en galego”, é dicir, el decla-
rábase escritor porque a súa escrita era 
en galego, senón igual se tiña dedicado a 
outra cousa. Esa forza tan grande que tiña 
el á hora de defender a súa lingua derriba 
todas as fronteiras. Escribiu cousas en cas-
telán, hai que lembrar que viviu gran parte 
da súa vida en Arxentina e Cuba, eviden-
temente tivo que falar castelán e escribiu 
en castelán, pero a meirande parte do que 
escribía era en galego e sobre todo, dirixi-
do a Galicia.
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Non me fales de amor. 

A lúa fría, impertertubábel observa den-
de aló como a súa luz aloumiña a aqueles 
que desexan permanecer na escuridade. 
Soa Satie ó lonxe, decadente pero forte, 
as teclas do piano galopan sobre as cos-
tas desa moza loura. Loita por deixarse 
abandonar pero aínda lle custa. 

Non lle fales de amor.

Ela treme. Espasmos sobre aquel chán 
de madeira, os ollos sempre abertos,  
mirando. Mais eses faros cor da terra 
sempre se pousan nalgo, nalgún pensa-
mento molesto que lle impide só sentir. 
Mentres Hopper, sentado nalgún recanto 
daquel cuarto cheo da ledicia que xeran 
dous corpos nus pinta o seu ollar perdi-
do, retrátaa consciente, como dándolle a 
entender que é unha autómata, que só 
fai por facer. Cuspe sen ningún tipo de 
escrúpulos, remarcando as sombras, o 
seu pincel fica desta vez desposuído da 
neutralidade que predomina nos cadros, 
e traza claramente a unha muller infeliz 
e sen vontade. 

 Non nos fales de amor.

Borboriña Lorca sen afán de amolar: “Si 
mis dedos pudieran deshojar a la luna! “ 
Retumban naquelas paredes eses versos, 
a música de Satie e os berros de dous 
seres que se abastecen como animais. 
(Non lles fales de amor, musito eu) O 
cheiro que desprenden as pinturas de 
Hopper mestúranse co olor a sexo e a 
suor. El trepando polas súas pernas as-
cende ao inferno (nunca estivo tan ben) 
Ela, sen sentir aínda nada real, xa tolea 
só con imaxinar a súa lingua cálida esva-
rar entre os seus pregues,  manexa sua-
ve as cadeiras, mentres sen querer agá-
rrao do pelo, abrindo completamente a 

súas coxas. Agora si. Desposuída de todo 
sentido, un riso interrompe a súa expre-
sión normalmente seria e preocupada. O 
sangue de ambos flutúa case sempre no 
mesmo sentido. No corazón non queda 
nada. 

Quen falou de amor?

Entón remata todo. Os xemidos incons-
cientes vanse desvanecendo no ar, ela 
repousa no seu peito sen saber moi ben 
que facer mentres el acariña o seu ven-
tre. E cando cree que gañou a batalla, 
cando sinte que superou os seus límites 
aparece no horizonte desa parede Ma-
drid esvaecido. Madrid e o lusco fusco 
dende o seu faiado. Madrid e o caloro-
so que tanto abriga en novembro. ÉL e 
Madrid. Pecha os ollos para ver se sente 
latexar o peito do bo home que descansa 
no catre, máis só adiviña o bombeo do 
seu propio corazón no medio da gorxa. 
Madrid. ÉL. Sabe que morreu nesa cida-
de. ÉL matouna. 

Paseniño sente o devir dun tornado que 
coñece perfectamente. O tipo quere irse 
e ela quere que se vaia. Do mesmo xeito 
que un animal ferido ela fuxe da palabra 
amor en canto alguén a pronuncia. Por-
que sabe cunha clarividencia letal o que 
significa: ÉL. Madrid. Camas desfeitas. 
Foder. Conversas pausadas. Aeroportos. 
Lume. Berros. E tamén frío. Moito frío. 

Desprovista de armas e acordando con-
sigo mesma a redención quedou soa na-
quela cama, núa e pálida, a muller máis 
triste do mundo … A esas horas da ma-
drugada escoita o camión do lixo perco-
rrer Compostela. Antes de toda esta pau-
sada revolta, sentíase morta por dentro. 
Agora xa non. Nun recuncho do cuarto 
descansan plácidos e cómplices Satie, 
Lorca e Hopper. Eles sorrín.

non lle fales de amor
Lúa Belén Pena Otero

NARRATIVA



151936

1936
SÉCHU SENDE 

E esta é umha história baseada em feitos 
reais.

Em 1936 desapareceu seu pai. Ela tinha 
dezasete. Lembra o seu vestido com flo-
res verdes bordadas, um vestido amarelo, 
como se fosse hoje. O vestido que vestia o 
dia que levarom a seu pai. 

Lembra-o porque o estreara o dia da festa, 
a noite que bailou com Mário por primeira 
vez. 

Imaginou-no: que aquel rapaz de panta-
lóm e camisa azul seria o seu futuro ma-
rido. 

Lembra o seu pai. Era mestre. Lembra-o 
sempre com um livro na mao. A outra gen-
te lembra-a com adivais, lampos, varas, 
martelos na mao. Mas o seu pai era o único 
home que conhecia que sempre levava um 

livro consigo. 

Lembra que umha manhá foi prende-lo a 
guardia civil à escola. E que quando ao dia 
seguinte a sua mai e mais ela, que era a 
maior de tres irmás, forom visita-lo à pri-
siom digerom-lhes que já nom estava, que 
o deixaram livre pola noite e que nom sa-
biam mais.

Essa noite desaparecerom com el outros 
quatro homes. 

Aparecerom setenta anos despois, numha 
fossa comum.

Ela estava ali, ao pé dos historiadores que 
escarvavam com colheres na terra, quan-
do aparecerom os restos dum corpo com 
os restos dumha chaqueta de coiro com os 
restos dum livro dentro, no peito, entre as 
costelas.

Seu marido nom a acompanhou á exca-
vaçom. Mario tinha já noventa anos. Levava 
uns dias sem forças para poder erguer-se 
da cama. Ela mostrou-lhe chorando os res-
tos do livro. Mas el dixo-lhe salaiando: Es-
quecim-me. Esquecim-me de ler.

Umha semana despois a historiadora que 
descobrira o lugar da fossa comum anun-
ciou umha conferência sobre a memória. 
Levava muito tempo investigando, fazendo 
perguntas e escuitando respostas. 

Era o momento de compartir a história. 

Ela, a moça do vestido amarelo com flores 
verdes, chegou caminhando devagar, ves-
tida de luito, três dias despois de incinerar 
os restos de seu pai, o mestre. 

Aínda que era umha conferência sobre 
memória, seu marido quedara na cama, 
esquecendo. 

A historiadora descreveu primeiro como 
forom naquel lugar os primeiros dias que 
seguirom o golpe de estado fascista. Des-
pois dixo alguns nomes de homes e moços 
que conseguiram fugir, dixo os nomes de 
três que forom  para América e os de dous 
que conseguiram passar ao frente republi-
cano. Um deles chegara a combater com a 
Resisténcia francesa contra os nazis. 

Despois a historiadora falou um pouco so-
bre os cinco homes que apareceram na 
Revolta dos Sapos. Falou um pouco sobre 
cada um. Sobre o carteiro, o labrego, o ten-
deiro, o mecánico…Tamém dixo o nome e 
apelidos de seu pai, o mestre.

Despois a historiadora começou a recons-
truír a narraçom das ultimas horas daque-
les cinco homes. 

Ás nove e vinte a guardia vivil sacou-nos 
da cela e dez falangistas armados subi-
rom-nos a umha camioneta azul e leva-
rom-nos á curva na estrada conhecida 
como a Revolta dos Sapos. 

A continuaçom a historiadora dixo o nome 
e as iniciais dos apelidos de cinco dos dez 
supostos asasinos de seu pai.

E dixo o nome e apelidos de Mário, o seu 
marido, que ficara na casa a esquecer.

E esta é umha historia real, baseada em 
feitos reais.



Poesía
MARÍA DO CEBREIRO

BELÉN QUINTEIRO

ISMAEL RAMOS

IRIA ANIDO

Foto de David Redruello

o amor 
ou o  
biombo
BELÉN QUINTEIRO

Algúns dicían 
que en Xenebra habitaba un poeta 
que falaba tan maravillosamente 
que con só pronunciar unha palabra 
resucitaba as flores mortas.

Nunca souberon 
se perdeu o don aquel día, 
ou se, 
ao contrario do que el afirmaba 
o corpo da súa amada 
non fora feito de flores.
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A FOLLA DE PAPEL
MARÍA DO CEBREIRO

O que dicimos non vive nas palabras, vive no territorio 
que xoga a dividir a herba das estrelas, na fronteira que pecha 

e abre ao mesmo tempo as vintepico letras do alfabeto 
e as recorta a cada impulso dos dedos como se fose 

unha daquelas vellas máquinas de escribir, unha ametralladora 
ou un bulldozer. “Porque hai factores como o tempo, 

a relación entre as mans, a separación dos dedos 
e as relacións de frecuencia entre as letras que determinan 

a nosa posición ante o teclado”. Proba a rachar en dúas 
metades esta folla. Aínda a poderías ler. Teriamos que rachala 

nun cento de pedazos, e logo eses pedazos noutro cento. 
E se ao cabo, a identidade de calquera de nós é redutible 

a unha ducia de relatos e a media ducia de cantigas, 
por que non rachamos esta folla e buscamos en nós 

o cento de fragmentos que nin na escola nin na casa  
nos aprenderon a ler? O vello profesor irrompeu no despacho 

e dixo que había papel atascado na trituradora, e eu cavilei 
na música das follas ao seren devoradas e vin niso unha imaxe 

do atronador ruído do universo. De que nos serve a lingua, 
seguín eu, se non é con ela, senón coa memoria coa que podemos 

lembrar, aproximadamente, a letra dunha música ou o olor 

dunha pel? Dicimos que a función do medo é avisarnos, 
pero as frechas non teñen sentido senón dirección, e a angustia 
non sinala cara a nada que non cadre punto por punto coa nosa  

propia angustia. E que parte de nós pode recoñecer  
a quen de noite atravesa os nosos soños? Como é capaz alguén 

de entrar en nós? O escritor apareceu no medio da noite e díxome:  
“agora xa es capaz de escribir sen técnica”. E eu respondín:  

“oxalá fose certo”. A técnica é ao poema o que a soberbia  
á vida, de non ser que aprendamos os versos de memoria 

(unha cousa que case ninguén fai) e os levemos ao fígado, 
ao corazón e aos riles, onde ninguén, até que chegue a nosa 

morte, os poida destruír. Quen ama escoita a voz, non as palabras. 
Así aprendemos a distinguir os sacrificios que o amor realiza 

dos sacrificios que realizamos en nome do amor. E agora colle 
a folla e rómpea para sempre, ou faina arder amodo até volver  

de cinza as letras e de po o vento que fai tremer as liñas, até que xa  
non queden nin técnica nin poema e das túas mans saia voando 

o único que non pode conservarse, o único que paga a pena conservar.



SILENCIO 
IRIA ANIDO

Falo claro 
para que o pulso me respecte 

e os domingos sigan sendo paz.

Medro proporcionalmente  
ás verbas que non executo, 

ata que o eco rebota 
nas tripas da miña verdade.

Canto claro 
e o SILENCIO… canción de berce.

Articulo a verba instintiva 
do SILENCIO  

para non “falar por non estar calada”.

thánatos
BELÉN QUINTEIRO

Cada ano recollíamos  
a nosa bagaxe 
para afastarnos 
do todo.

Aínda así, 
onde quixera que fósemos 
había un lugar 
do que nunca podíamos fuxir.

Alí o enterrador 
agardábanos 
e cavaba unha tumba 
ós soños  
 que algún  
  día 
 tivemos.

Fomos ditosos aquel tempo 
agora é a morte quen agarda.
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O 
XEO

MARÍA DO CEBREIRO

Sentei para contar o que sabía do loito. Os animais 
furan con rabia a terra cando perden un fillo. Non é 

nada difícil imaxinar a rabia das cadelas, o xeito 
laborioso no que constrúen unha relación de odio 

entre as súas gadoupas dianteiras e o chan. Non é 
nada difícil imaxinar o traballo do loito das avoas. 

O pano negro que tapa a súa cabeza quen sabe 
por que mortes. O seu xeito de continuar chorando  

varias décadas logo de chorar. Non serían máis libres 
se soltasen o pelo e tirasen o pano negro ao chan. 

Que liberdade é a nosa, que do loito sabemos pouco 
máis que as súas fases? Que liberdade é esta que nin 

sequera nos permite chorar? Sentei para escribir 
o que sabía do loito. Realmente, non hai moito 

que se poida contar. O loito é unha experiencia 
que só pode sentirse. Igual que a dor (o loito non 

é a dor), é unha experiencia incomprensible  
para calquera forma da intelixencia humana, por aguda 

e sensible que ela sexa. Nalgún sentido ten que ver 
co xeo.  O xeo é tan fermoso que nos pode matar. 

Viches como espertou esta mañá nos prados?  
Cubriunos como se fose un pano branco, adoptando 

aos nosos ollos a forma perigosa da inocencia. 
Ante iso, o máis sensato é non moverse. Realmente, 

non hai moito que poidamos facer. O traballo do loito 
parécese ao silencio. Parécese ao reverendo metodista 

que, nun filme de época, afirma, sobre o estado terminal 
dalgún doente: “só é posible rezar”. Debaixo do xeo 

vive o loito, que traballa para facer do noso corpo 
a terra desde a que, con algo de sorte, un día volveremos 

nacer.  Nese mesmo sentido, hai moitos séculos, 
alguén puido escribir nunha páxina en branco 
“ninguén sabe o que pode un corpo” e acertar.
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AS 
DÚAS MANS

MARÍA DO CEBREIRO

Que buscas, cando escribes, coa insensatez  
das nubes que ameazan treboada,  

coa insensatez do vento que sopra e sopra  
aínda que non teña para que? Fixéchelo  

porque non era posible. Erguícheste  
como unha árbore, baixa en altura pero alta  

de espírito, contra as penas que hai pouco 
tempo ameazaban con te sepultar (“Je vais  

essayer de me battre au mieux”).  
Aínda ben que entendiches que a loita  

era contigo. Había unha autoestrada 
de néboa no teu interior, e esa non era  

a parte menos clara. Había lembranzas  
de outros que brillaban na túa memoria  

como se fosen as túas propias. Había homes 
capaces de andar coas mans, exercicios  

que nunca fixeras e que nin sequera sabías  
que outros podían facer. E daquela  

miraches para a túa man esquerda,  
que aínda non ignoraba o que facía a dereita,  

e viches unha estrela. E despois miraches  
para as estrelas do ceo e non as viches soas,  

senón parentes lonxanas da nosa propia  
pel. Por iso agora queres usar as dúas mans 

para medir cercanías, para facer pasar 
do corazón ao corpo o pouco que sabes 

e as moitas cousas que aínda ignoras.

Fóra chove 
noutro idioma
BELÉN QUINTEIRO 

O inverno xa rematou 
mais só nos queda o frío. 
Conservámolo coma un tesouro 
que levamos debaixo do brazo.

Nun tempo procuramos a calor, 
non só tomando chocolate quente 
no que as bolachas se afundían 
e remataban enchoupadas 
pola distracción da conversación. 
Senón tamén a calor da vida, 
a calor de Ella Fitzgerald 
cantando só para nós: 
You´ll Spreads your wings 
and you´ll take the sky.

Mais o ceo nunca chegaba, 
e o vento no meu salón 
-apagando a última faísca 
que salta para facer lume- 
repetía: 
é inútil conter a tenrura das flores, 

fóra chove noutro idioma.
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PRIMAVERA
Olalla mercou onte tulipáns brancos, moi 
pequenos, deixounos nun vaso a carón 
do sofá no que durmo e hoxe xa caera 

un pétalo. 
Chega a mañá e fotografo os narcisos 

amarelos da mesa na que escribo e 
almorzamos.

Vestimos a casa. Atentados en Bruxelas.
Teño que pensar sobre Europa. Berlín é 
e non é Europa. Europa, penso, é Olalla. 

O seu tesón, a conciencia de clase, a 
lingua franca.

Hai cousas boas e malas en Europa. A 
Unión Europea non pode ser Europa.

O EMIGRADO
A vida, a historia do emigrado – porque 
a súa vida sempre atravesa a historia 

– segue a ser truculenta. A violencia do 
emigrado pode considerarse simbólica. 
Non hai unha guerra, pero estoupa. Non 

hai sangue, pero sangra.

---
Alguén pendurou un pano negro dunha 
árbore na nosa rúa. Poida que estive-
se alí onte pero eu non o vise. Hai algo 
repentino. As cousas suceden antes de 
caer ou estourar. Hai detrás un move-

mento.

STALIN
A avenida Stalin impresióname. Gústa-
me o soviético. Pode haber verdadeira 
poesía do soviético? Penso que quizais 

todo isto, a simetría, o deseño dos farois, 
a monumentalidade, só pode ser narra-
da. Por que? Acaso mente? Ou excede 

a verdade do que son capaz? A historia 
conxela lugares. O tempo déit-aos aos 

meus ollos. 

FRAGMENTO DUN DIARIO BERLINÉS: 22 DE MARZO
ISMAEL RAMOS

“@@pendurou 

un pano negro” 
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ESCENA I

NARRADOR OMNISCIENTE: (Só no escenario) 
O romanticismo está de moda! Só así se ex-
plica porque me confundiron con el aquela 
noite naquela rúa de Arxerís. Que dura é a 
vida… tanto ou máis que a cara da xente. Con 
isto non quero dicir que as faces carezan de 
brandura e inocencia, non é así. Co que digo 
pretendo dicir que as máscaras que nos po-
ñen no día a día agochan o verdadeiro ser. 
(Sorrindo)  Entendedes? Creo que me estou 
poñendo filosófico (breve pausa e mirada ao 
público anoxado). Odio a filosofía! A nai da 
ciencia que inventou o cinema! (Volve ao ton 
cordial) Se eu falara do progreso durmiria-
mos tarde. (Pausa) Deixarei que a historia 
se conte, xa que non procede ter aos espec-
tadores nun limbo constante. Espero que o 
fío enrede o enredo até facer un bo xersei 
co que abrigarse dos problemas dos nosos 
tempos. (Retírase do escenario NARRADOR 
OMNISCIENTE e aparecen os actores)

CARRIE DO 83 E UMA DO 2003: (Increpando 
a EU) Es Di Caprio do 97? 

EU: Di Caprio do 97? Como vou ser Di Caprio 
do 97. Pasaron décadas dende aquela...

UMA DO 2003: Vímoste onte!

EU: Onde?

CARRIE DO 83: Titanic…

EU: Entón estou morto. Síntoo.

NARRADOR OMNISCIENTE: (Entra de súpeto 
NARRADOR OMNISCIENTE, preocupado por 
se non quedou ben enredado o inicio do 
enredo). Intentei fuxir dese desvarío, pero 
foi imposible. Querían vacilar en min e eran 
perseverantes. Moi perserverantes.

UMA DO 83: Que foi de Rose?

EU: Rose?

UMA DO 83: Si, a túa moza. Kate do 87.

Cámara, motor… acción! Ou non?
XOSÉ CARLOS CARRACEDO PORTO 

FUNCIÓN EN VARIOS ACTOS

(A continuación dependerá da inspiración do autor)

Personaxes
EU: Persoa semellante en aparencia ao 
actor Leonardo Di Caprio.

NARRADOR OMNISCIENTE: Narrador 
das súas peripecias do pasado con 
algún problema lingüístico. Pensa que 
os anos lle darán omnipotencia. Será 
capaz de inventar unha pedra que non 
sexa quen de levantar?

UMA DO 2003: Fanática de Quentin Ta-
rantino e aspirante a groupi. Modelou 
o seu aspecto para substituír á prota-
gonista de Kill Bill Volume II. Non tivo 
éxito.

CARRIE DO 83: Compañeira vital de 
UMA DO 2003. Persoa pouco cabal e 
dependente de LUKE Cree, por mo-
mentos, que é verdadeiramente a 
princesa Leia.

LUKE: Antigo avogado, deixou tempo-
ralmente o traballo por algo de sexo. 
Finxe ser sen saber se é, mais no fondo 
quere ser. Asegura ser un antigo aman-
te de Marilyn Monroe.

DE NIRO DO 76: Persoa semellante en 
aparencia ao actor Robert de Niro.

UNHA DO PÚBLICO: Espontánea. Antes 
dedicábase a interromper partidos de 
fútbol. Cos anos procurou ser culta e 
por iso asiste ao teatro. 
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EU: (Sorprendido coa situación e facendo o 
amago de marchar) Morreu! 

UMA DO 83: (Cun ton cariñoso e agarrándo-
lle o brazo) Entón dásnos o teu número de 
teléfono? 

NARRADOR OMNISCIENTE: (Volve a entrar en 
escena) Fuxir sería un desvarío! Imposible! 
Eran guapas e eu solteiro. Como me custa 
ás veces distinguir o flirteo do vacile mal in-
tencionado.

EU: (Aceptando a graza) Si, son Di Caprio do 
97. De onde sodes? 

UMA DO 2003: Eu son Uma Thurman do ano 
2003. Coñecerasme por Kill Bill Volume I.

CARRIE DO 83: (Ton serio) Eu son Carrie Fi-
sher do ano 83. Coñecerasme por A guerra 
das galaxias VI. 

NARRADOR OMNISCIENTE: Non o pensara 
ata ese instante, mais as persoas coas que 
falaba eran moi semellantes ás que querían 
querer ser. Gustábame o xeito e a graza que 
tiñan esas dúas mozas. Supuxen que vivir o 
día dos inocentes a deshora podía resultar 
unha tarefa entretida. Viva o flirteo!

UMA DO 2003: Isto parece un chiste. Di Ca-
prio, Carrie e Uma atópanse na rúa…

EU: Apetécevos mudar o da rúa por un bar? 

CARRIE DO 83: (Alzando a voz) Ou por unha 
cama.

UMA DO 2003: Aínda non dominas a forza 
Carrie. Non se lle vai erguer así…

EU: (Ruborizado) E se me contades deva-
gar como foron as vosas películas e o viaxe 
no tempo? Tamén podemos parolar sobre a 
existencia.

CARRIE DO 83: (Alzando a voz de novo ao 
tempo que achega a boca á orella de EU) 
Non prefires ir á cama?

UMA DO 2003: Nós non falamos da existen-
cia. Iso é cousa das e dos espadachíns da 
Guerra das Galaxias. Non che gustan as ca-
mas? Pódense facer moitas cousas nunha.

CARRIE DO 83: (Berrando) LUUUUUUUKE! 
LUUUUUUUUUKE! 

UMA DO 2003: Que fas?

CARRIE DO 83: Chamar ao meu irmán, par-
va. El domina a forza, levanta toda clase de 

cousas e coñece todo o que ten que ver coa 
existencia porque é un Jedi. (Modifica un ton 
serio e impoluto polo berro a gorxa aberta). 
LUUUUUKE! 

UMA DO 2003: Marchou muller. Déixao estar!

EU: Luke? O actor Mark Hamill?

UMA DO 2003: (Con amabilidade) Quédalle 
mellor Luke.

CARRIE DO 83: Gústanos máis Luke! 

CARRIE DO 83: LUUUUUUUUUUUUKE!

EU: (Dirixíndose a CARRIE DO 83) A broma 
está caendo pesada. Asústasme.

CARRIE DO 83: (Volvendo ao ton serio e ig-
norando o meu comentario). Luke non ven.

UMA DO 2003: Díxenche que marchou…

CARRIE DO 83:  E que… Imos á cama? (Fa-
cendo circunferencias coa pupila arredor do 
ollos).

EU: A que?

UMA DO 83: Continuando coa conversa, na 
cama pódense facer moitas cousas: saltar se 
es un neno, soñar se non tes pesadelos e o 
amor se es un home.

CARRIE DO 83: Xa sabes… (Adiantou a súa 
posición para lamber a orella a EU e logo re-
troceder)

NARRADOR OMNISCIENTE: (Entrando na es-
cena) Nese preciso instante tiven unha erec-
ción. Lémbroo moi ben porque a voz de CA-
RRIE DO 83 volveuse moi sedutora seducindo 
e recordei aquela máxica e erótica escena 
da Guerra das Galaxias VI na que está apre-
sada por un bicho enorme. Da súa lingua xa 
non falo. Que excitante…

CARRIE DO 83: (Fóra do papel pero sen 
deixar de mover os ollos) Grazas!

UMA DO 2003: (Tamén fóra do papel) Dende 
a escena que describes non deixan de saírlle 
pretendentes. 

EU: Que escena? 

NARRADOR OMNISCIENTE: Non lembrei ben 
a lembranza? Erra a miña memoria?

CARRIE DO 83: (Berrou e entrou de novo no 
papel) LUUUUUUUUUUUUUUUKE! 

UMA DO 2003: Vas quedar afónica. Para de berrar! 
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NARRADOR OMNISCIENTE: Acórdome da 
mirada coa que me agasallaba CARRIE DO 
83 no momento no que lle diagnosticaban 
unha probable afonía. Rodeábame cos ollos 
abertos, moi abertos, terriblemente aber-
tos... Permaneceu así uns segundos que fo-
ron eternos até que a órbita circular dos seus 
ollos toleou por completo. Dábanme arrepíos 
e interesábame moito.

CARRIE DO 83: (Berrando moito) GÚSTAN-
CHE AS MULLERES AFÓNICAS? 

EU: Depende.

UMA DO 2003: Gústache a escena das ca-
deas? Leia encadeada por un bicho amorfo.

EU: Ah, esa escena. Non me decatara…

NARRADOR OMNISCIENTE: (Con rotundida-
de) Si me decataba! Aínda non son tan vello 
para esquecer a miña vida.O que non enten-
do é porque seguía alí. Era unha situación 
tan absurda… Eu con dúas descoñecidas que 
xogaban a ser as actrices das súas películas 
favoritas. Dúas tolas que tan só me retiñan 
pola súa beleza. Vale, si que entendía porque 
seguía alí. 

CARRIE DO 83: Por que non contas o chiste 
Uma?

UMA DO 2003: Que chiste?

CARRIE DO 83: Xa sabes…

UMA DO 2003: Non sei, non.

EU: (Con sutileza) Refíreste ao de Di Caprio, 
Carrie e Uma atópanse na rúa? 

CARRIE DO 83: (Berrando de novo) SIIIIIIII! 

NARRADOR OMNISCIENTE: Por que pregun-
taría? Si, eran moi fermosas e aínda así: por 
que? Xa non eran dúas tolas moi toleiranas, 
eramos tres. Tres dementes demencias ató-
panse nunha rúa de Arxerís... 

UMA DO 2003: O chiste acababa aí. Só bus-
caba causar boa impresión.

CARRIE DO 83: (Asomouse a afonía anuncia-
da) Así non o levamos á cama Uma! Así non! 

EU: Por que tanta insistencia en levarme 
para a cama?

NARRADOR OMNISCIENTE: Chamádeme tolo, 
pero é o único interese que puido ter este 
enredo. O único xersei.

UMA DO 2003: Vouche contar a verdade Di 

Caprio. Buscamos un fillo. (No momento que 
rematou de falar tapoulle a boca a CARRIE 
DO 83 coas súas xigantes mans).

EU: Meu?

UMA DO 2003: Si.

NARRADOR OMNISCIENTE: (Con sorna) Ese 
foi o momento no que me tocaron a moral. 
E moito. 

EU: Que? Teño preservativos…

UMA DO 2003: Tratarei de razoarcho... A cou-
sa é que o fillo dunha personaxe de George 
Lucas, Quentin Tarantino e James Cameron 
dá moito curriculum... (Con entusiasmo)  Po-
dería nacer un guión incríbel da mestura de: 
A Guerra das galaxias, Kil Bill e Titanic. Sería 
histórico! 

EU: Pero non podemos ter un fillo os tres. Bio-
loxía elemental!

CARRIE DO 83: (Poñendo os seus beizos na 
miña orella de novo, esta vez cunha tenrura 
insospeitada) Existen os TRÍ-OS. 

NARRADOR OMNISCIENTE: Que cantidade de 
cousas se me pasaron pola cabeza. Que se 
era unha broma, que se me estaban enredar 
o enredo mal cosido, que a miña erección 
retornaba- se algunha vez baixou-. Estarían 
tolas? Non podían estalo, a ninguén se lle 
ocorre unha paranoia tan grande. Salvo que 
a intención sexa rirse da xente. Querían to-
marme o pelo? Iso cría. Iso cría?

EU: Aínda cun trío non se pode. Como tedes 
un fillo ti e Uma? A quen lle tocaría parir? 
Bioloxía elemental!

NARRADOR OMNISCIENTE: Para que fala-
ría… Ese argumento convenceu a CARRIE DO 
83 que se retirou da miña orella despois de 
morderma con forza (ensinando a cicatriz da 
orella xa curada polos anos). Hai xente á que 
non se lle pode levar a contraria.

UMA DO 2003: Mira Di Caprio… Non temos 
moito tempo. Sabemos o método. Queres ou 
non?

EU: Mira Uma. Foi gracioso o asunto, pero a 
túa amiga pasouse ao morderme. Es simpá-
tica e se queres tomamos un café outro día 
sen esa tola. Agora teño présa. (Sangue es-
varando polo pescozo).

NARRADOR OMNISCIENTE: Ese rexeitamento 
provocou a ira das dúas, que comezaron a 
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pegarme moi forte fortísimo. Xa non querían 
sexo, querían sangue ou non sei... Parece ser 
que non se trataba dunha broma. Estaban 
tolas!

CARRIE DO 83: (Berrando e igno-
rando a afonía). LUUUUUUUUUKE! 
LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKE! 
LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKE! 

LUKE: Dime Leia. 

NARRADOR OMNISCIENTE: Para o meu asom-
bro Luke Skywalker existía. Aínda hoxe sinto 
o calafrío do medo que me deu ver ao Jedi.

CARRIE DO 83: (De novo berrando) NON ME 
CHAMO LEIA!

LUKE: Caghoendiola Carrie. A forza é pode-
rosa en ti.

CARRIE DO 83: MÁTAO! MÁTAO!

LUKE: (Cun ton conciliador) Non podo facer 
iso. Vai contra o estado de dereito. Os Jedi 
somos os xuíces do universo. 

CARRIE DO 83: DAME IGUAL!. Déixame a es-
pada Luke. LUUUUUUUUUUKE! A ESPADA!

NARRADOR OMNISCIENTE: Tan absurdo ía 
ser o meu pasamento. Dáme a risa pensar 
nel: “Unhas frikis matan a un home que se 
facía pasar por Di Caprio. O motivo foi que 
rexeitou beneficiarse ás asasinas”, diría o 
xornal. 

UNHA DO PÚBLICO: Ou as asasinas a el!

NARRADOR OMNISCIENTE: (Ignorando a 
UNHA DO PÚBLICO) De tolos! Menos mal que 
unha especie de Robert De Niro do 76 cru-
zou a rúa. Menos mal que o viron. Salvoume 
a vida.

UMA DO 2003: Ei mirade, De Niro! Vamos a 
por el!

CARRIE DO 83: LUUUUUUUUUUKE! 

LUKE: Por ese? Non estudastes o código pe-
nal? Iso é acoso!

UMA DO 2003: Prefiro un fillo dunha perso-
naxe de Martin Scorsese que de James Ca-
meron. 

LUKE: Non obstante, Titanic ten máis Óscars. 
Coa lei na man iso é máis prestixio, tamén 
mellor película.

UMA DO 2003: Que pechados sodes os avo-
gados do espazo. Ao carallo cos Óscars! Gús-

tame Scorsese. A por De Niro!

LUKE: E que facedes con este?

CARRIE DO 83: MÁTAO LUUUUUKE!

UMA DO 2003: Córtalle unha perna.

LUKE: Iso infrinxe o artigo número 37 da or-
den do décimo sétimo ano luz. Ides perder 
de vista a De Niro. Xa nos ocuparemos des-
pois. Vamos!

CARRIE DO 83: LUUUUUKE!

NARRADOR OMNISCIENTE: Pero Luke e Uma 
corrían buscando ao pobre De Niro e Ca-
rrie,unha dependenta emocional que non 
demorou en perseguilos. Eu fiquei alí, con 
sangue e medo véndoos marchar. Rezo para 
que o rapaz que cruzaba a rúa sexa estéril. 
Pensei en dicirlle a Luke que era incoherente 
porque dixera que perseguir a De Niro era 
acoso, pero non conviña. 

EU: Marcho…

NARRADOR OMNISCIENTE: A onde?

EU: Polo de pronto creo que vou mudar de 
vestimenta, de peiteado e de tipo de muller. 
Pasei de estar nunha cama con dúas mulle-
res espectaculares a mancarme, aínda que 
menos mal. Vaia fillos sairían de aí.

NARRADOR OMNISCIENTE: Cal sería a técni-
ca esa para que tres persoas poidan ter un 
fillo?

EU: Boa pregunta…

LUKE: (Aparece Luke) A resposta está na for-
za, a constitución dos Jedi. E por certo, non 
lle gardedes rancor á miña irmá.

CARRIE DO 83: LUUUUUUUUUUKE! 

LUKE: Marcho que a esta non hai quen a con-
trole. Que a forza vos acompañe.

EU: Espero non volver vivir esta historia.

NARRADOR OMNISCIENTE: O que che espera, 
amigo. O que che espera… O chiste non fixo 
máis que empezar.

EU: Onde viches un chiste?

NARRADOR OMNISCIENTE: Cando Di Caprio, 
Carrie e Uma se xuntaron nunha rúa.

CAE O PANO
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As ideoloxías dominantes impoñen as 
súas linguaxes. A todos nos conven-
cen con que estamos nunha crise, 
como moitas outras, da que pode-
remos recuperarnos se somos afo-
rradores. Non hai outra, “There is no 
alternative”, Margaret Thacher, dixit 
e os “austericidas” impoñen. A gran 
falsidade é a mesma palabra “crise” 
que nos abre a ilusión dun futuro que 
non existe; “No future” ouveaban os 
Sex Pistols. Ben recuado andas, dirán 
algúns!. O certo é que alí comeza a 
gran diverxencia (Krugman) e esta 
recesión?, depresión? crise do ca-
pitalismo?, crise sistémica?... como 
queiran pero, sen dúbida de ningun-
ha caste, unha gran crise económica, 
social e moral agravada pola derrota 
dos sindicatos, a ausencia de posibi-
lidades revolucionarias e a finitude 
do planeta. “Deixade de mimar os 
super-ricos”, clamaba Warren E. Bu-
ffet en agosto de 2011, o mesmo que 
en novembro de 2006 advertía: “Hai 
loita de clases, de acordo,” dixo Mr. 
Buffett, “pero é a miña clase, a clase 
dos ricos, a que está facendo a gue-
rra, e estamos gañando.”. A segunda 
fortuna persoal do mundo, o orácu-
lo de Omaha, leva tempo advertín-
dolles aos seus que non se pasen, 
pero seguen a facelo e non deixan 
entrever outra actitude; miren voste-
des para Grecia ou Madrid e o seus 
espectáculos circenses para reter o 
poder e os beneficios.

Rocío turra dunha maleta con rodas 
mentres sobe por unha costa de for-
migón bordeada de lixo; á beira, o 
fillo, Adrián, tira doutra máis peque-

rrecha mentres agarra, con tesón, 
entre man e peito os seus bens máis 
prezados: un balón de fútbol e a ver-
mella camisola da selección. Diante 
non hai nada, nin chisco de esperan-
za. É a escena final de “Techo y comi-
da” (2015) a película de Juan Miguel 
del Castillo. A protagonista, nai sol-
teira, sen traballo, subsidio, nin axu-
da, non pode pagar o alugueiro ata 
que a botan. Filme austero, honesto 
e sincero que reflicte a brutalidade 
dunha crise sen saída, dunha miseria 
oculta tras televisións, supermerca-
dos e teléfonos móbiles e no que so-
bresae, mes-
mo diriamos 
é a película 
en si, Nata-
lia de Molina 
que dá cor-
p o r e i d a d e 
a un sufrido 
p e r s o n a x e 
cunha admi-
rable conten-
ción fronte á 
evidente ten-
tación da dramatización excesiva. A 
moza xienense constrúe unha perso-
naxe realista, sen afectacións, crible, 
chea de dignidade e co extraordina-
rio xeito de dicir das xentes popula-
res andaluzas que lle serviu para o 
recoñecemento, máis que merecido, 
do Goya á mellor interpretación pro-
tagonista neste ano.

O filme, absolutamente honesto, é 
unha das mellores radiografías do 
aquí e do hoxe dunha xeración á que 

Retratos dunha terra
CARLOS MÉIXOME

“Diante 
non hai 

nada, nin 
chisco de 

esperanza”
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se lle prometeu todo e non se lle deu 
nada. Mais é tamén unha estampa 
da solidariedade entre as clases hu-
mildes, da frialdade funcionarial e 
da ocultación dos dramas persoais 
ante a colectividade ensimesmada; 
aínda que poida aparentar dema-
góxica a contención do relato fai cri-
ble a escena na que Rocío lle di ao 
fillo que ao día seguinte teñen que 
deixar o piso mentres se está a dis-
putar a final da Eurocopa, 2012, de 
vitorioso e avultado resultado favo-
rable ao show celtibérico. Non sei se 
sería demasiada tortura proxectala 
nun pleno do Congreso dos deputa-
dos, aínda que coñecendo o cinismo 
que por alí circula seguro que moi-
tas das súas señoríasW non se da-
rían nin por aludidas. 

Os personaxes de Rocío e Adrián son 
froito da imaxinación creadora do 
guionista e director do filme (Juan 
Miguel del Castillo), pola contra os 
protagonistas de “La gran apuesta” 
están baseados en persoas concre-
tas.

 

 Tanto uns coma outros son tan reais 
como a crise na que andamos encere-
llados, aínda que situados en postos 

ben diferentes sobre o taboleiro. 

 
Os americanos, raposos á espreita 
das galiñas, marcharon coas mello-
res ao adiantarse ao estoupido da 
burbulla inmobiliaria que arrastrou 
os bancos americanos, e os de Euro-
pa, a crise de outono de 2008. Tam-
pouco cumpría ser tan lince. 
Moitos xa o anunciaran. 
Outros fixeron que 
non vían: quen se 
atrevía a quitar a 

música? preguntouse un día o ex mi-
nistro Sebastián. Algúns fixeron como 
os protagonistas do filme; lembro o 
carpinteiro Manuel Jove que chegou 
a propietario da primeira inmobilia-
ria de España e despois colocoulla, 
en 2006, a un “pavo” que seica fora 
presidente do Real Madrid. Os chalés 
de Miño ficaron para estragar a vis-
ta cando vas pola autoestrada pero 
Jove é o maior investidor privado do 
BBVA, ademais doutras cousas.

O filme dirixido por Adam McKay con 
reparto de luxo (Christian Bale, Ste-
ve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt) 
e cinco nominacións aos Oscar está 
baseado no libro do xornalista Mi-
chel Lewis. O seu vertixinoso ritmo, 
que contrasta nun filme que non é 
de acción, as constantes referencias 
a termos e siglas de produtos finan-
ceiros e a narración na que se inter-
calan tres historias ou tres grupos de 
protagonistas diferentes, demandan, 
como mínimo, unha segunda visión. 

Unha produción Paramount é para 
o que é. Xa que logo o pouso final 
non vai máis alá de que fomos en-
ganados por unha panda de estafa-
dores e que todo se pode arranxar 
con maiores doses de honradez. Aín-
da así o filme remata deixando no ar 
unha pregunta e unha afirmación, 
ambas inquietantes: “Seremos capa-
ces de permitilo de novo?” e “Ao final 
botaranlle a culpa aos inmigrantes e 
aos pobres”.

VISÍTAME EN
pedogalinheiro.blogspot.com
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Cando coñecemos a un sabio descu-
brimos, en moitas ocasións, a un coetá-
neo. Non o digo porque comparta expe-
riencias, vivencias ou descubrimentos 
do noso tempo. Tampouco creo que se 
proclamara seguidor dos mesmos ído-
los e aínda así sentímolo da nosa 
xeración porque é quen de 
poñerse no noso lugar, 
de entendernos e de 
descifrar a condición 
humana. Don Xosé 
Neira Vilas contaba 
as cousas dende a 
súa perspectiva e 
dende a de moitos 
galegos.

É evidente que este 
xornaleiro da palabra 
soubo ensinar o que fa-
cían os ninguéns. El mesmo 
podía pasar por un Balbino, un 
Lelo, un galego que ten que marchar da 
casa. Na nosa época semella que vol-
ve ese pesadelo de moitos xoves que o 
deixan todo para vivir. Claramente son 
situacións moi diferentes e tamén moi 
iguais, análogas en certos aspectos e 

opostas noutros, mais no fondo son emi-
grantes que marchan procurando un fu-
turo mellor.

Quen lea agora a obra de D. Xosé Neira 
Vilas poderá observar unha Galicia rural 
sumida na pobreza, nunhas relacións de 

poder desequilibradas e nunha infan-
cia e vida na que a natureza ten un 

peso esencial. Coñecer o nome 
dos paxariños, saber o nome 
das árbores, dos animais… 
Neira Vilas advertíanos dos 
perigos da desconexión das 
persoas coa natureza, xa 
que un non pode atoparse 
sen saber de onde ven.

Dicía: “son escritor porque 
escribo en galego” e con esa 

declaración ensinaba que coa 
nosa cultura podemos chegar a 

calquera parte do mundo. O sabio re-
clamaba a diversidade nun mundo que a 
está perdendo. Moitas das súas ideas re-
tumban nas conciencias das novas xera-
cións. Son retornos á condición humana, 
ao inicio. Como o emigrante que volve.

Sabio xornaleiro 
da palabra

XOSÉ CARLOS CARRACEDO PORTO

“son escritor 

porque escribo 

en galego”
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OLLARES 
PABLO VÁZQUEZ VARELA 

YASMINA CASAL VILANOVA 
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Folleando o meu libro de Últimas tenden-
cias do arte din cun retrato da fotógrafa 
británica Gillian Wearing onde un home 
novo, traxeado nunha bonita e calmada 
rúa e bosquexando un leve sorriso, sos-
tiña un cartel no que se podía ler “I,m 
desesperate” (estou desesperado). Este 
retrato pertencía a unha serie de foto-
grafías que a autora reuniu, baixo o títu-
lo  Sings that say what you want them to 
say and not sings that say what someone 
else want you to say (letreiros que din o 
que queres dicir e non letreiros que din o 
que alguén máis quere que digas), coñe-
cido popularmente como Sings, durante 
os anos 1992 – 1993. O proxecto consistía 
en parar xente pola rúa e preguntarlle 
se querían participar, darlle un papel e 
un rotulador para que escribiran o que 
quixeran e logo fotografiar a cadaquén 
co seu letreiro. O resultado final foi moi 
variado, conseguindo  retratos de escola-
res, persoas xubiladas, e adultos de ida-
de media de distintas etnias, profesións e 
ideais.  Podemos ver como dúas amigas 
proclaman a súa eterna amizade, como 

un policía pide axuda, ou como o citado 
yuppie comparte a súa desesperación. 
Foi sen dúbida este último o que máis 
chamou a miña atención e o que me ins-
pirou e alentou para saír e preguntarlle 
á xente como se sentía, pero nesta oca-
sión a pregunta ía moito máis concreta: 
como te sentes na sociedade? Como che 
fai sentir?

E velaquí os primeiros resultados.

 E ti, como te sentes?











Élisabeth 
Vigée-Lebrun e 
Adélaïde 
Labille-Guiard
YASMINA CASAL VILANOVA



37

Élisabeth Vigée-Lebrun e Adélaïde Labi-
lle-Guiard foron dúas das catro pintoras 
que no ano 1783 lograron entrar na Aca-
demia de Pintura e  Escultura de París a 
pesares da oposición masculina dalgúns 
dos seus máis antigos membros. 

Os académicos temían que as súas obras 
saíran perdendo se as cotexaban coas 
das estreadas académicas, pero es-
tes temores logo se disiparon pois toda 
atención e comparación recaeu nas 
obras das propias mulleres, non houbo 
debate... Concretamente centrábanse 
nas similitudes entre Adélaïde e Élisabe-
th: ambas naceron a mediados do século 
XVIII e souberon a pronta idade cal era 
a súa vocación, ambas aprenderon e se 
rodearon dos máis importantes artistas 
parisinos da época e foron gañando cer-
to prestixio. 

Tanto unha coma outra entraron como 
pintoras na corte real. Adélaïde baixo o 
mecenado de María Adelaida, tía de Luis 
XVI e Élisabeth chamada pola propia Ma-
ria Antonieta para que a retratara a ela e 
practicamente a toda a familia real. 

Foi co estalido da Revolución Francesa 
cando as diferenzas entre ambas mulle-
res se fixeron notar. Élisabeth e o seu ma-
rido, o tamén pintor Jean-Baptiste-Pierre 
Lebrun, tiveron que fuxir de Francia debi-
do á súa estreita relación coa familia real. 
Viaxaron por Europa retratando a impor-
tantes personaxes de países como: Paises 
Baixos, Suiza, Italia, Inglaterra, Austria ou 
Rusia.  Volveron á Francia de Napoleón 
Bonaparte e conseguiron acceder, unha 
vez máis, na corte do emperador e retra-
tar a varios dos seus membros.

 Por outra banda, Adélaïde alonxábase 
moito de ser conservadora e despois 
de que varios dos seus retratos relacio-
nados coa familia real foran queimados, 
logrou achegarse á Asamblea Nacional e 
retratar a varios dos seus compoñentes, 
como Robespierre. Tamén fixo campaña 
para normalizar a admisión de mulleres 
na Academia e aproveitou as reformas 
progresistas para divorciarse do seu pri-
meiro marido Louis-Nicolas Guiard -do 

que levaba anos separada- e casar tem-
po despois co seu mestre de mocidade, 
François-André Vincent. Despois deste 
segundo matrimonio chegou a firmar al-
gún cadro como “Madamme Vincent”.

Adélaïde faleceu  no 1803 aos 54 anos  
e Élisabeth a principios do 1842 á idade 
de 86 anos.Ambas continuaron pintando 
ata pouco antes dos seus falecementos e 
deixaron un gran número de obras, tanto 
retratos coma paisaxes.

>>> Na páxina anterior au-
torretrato de Élisabeth Vi-
gée-Lebrun
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Texto fragmentario extraído do caderno 
de notas de N.N., vicioso practicante de 
cicloturismo ó longo das rutas de arrieiro 
que inzan a xeografía vasta do mediodía 
europeo. As notas aquí reproducidas fo-
ron tomadas in situ polo titular do cader-
no tras ter suado a custosa aba do col 
ariégeois de Pailhères. Logo se ve que 
aquel outeiro galo deixou finísima pega-
da sensorial no nómade…

Pailhères é, polos días longos do verán, 
unha paisaxe ateigada de luminosidade 
sonora. Aquela montaña é un baluarte no 
mediodía francés e por iso contra as súas 
ladeiras ecoan melodías que foron xera-
das moito tempo atrás nas prazas afas-
tadas de Avignon, Arlés e Carcassonne. 

Os ollos do viaxeiro asaltan desde o col 
de Pailhères vistas lonxicuas, sentimen-
tais e doces que semellan extraídas das 
partituras obnubiladas e febrís de Char-
lie Parker. Se alguén analizara de cerca 
as pupilas absortas dese viaxeiro atopa-
ría nelas o reflexo dos pentagramas que 

foron trazados coas infinitas curvas de 
ferradura dese col nas que os tubulares 
dos ciclistas arrancan semicorcheas do 
asfalto. En Pailhères os insectos revoan 
enfebrecidos en nubes densísimas en 
torno ás crins dos cabalos e a luz da tar-
de extrae sons a contrapunto sobre a pel 
dalgúns poldriños libres. Ese balbordo 
nacido naquel outeiro espállase nun eco 
ondulado que chega in crescendo ata Mi-
janes, a un lado da ladeira, e ata Ax-les-
Thermes, xusto na outra banda do col. 
Mentres a parábola que o sol traza cara o 
crepúsculo pasa sobre Ax-les-Thermes –
enriba de balnearios decadentes e greas 
de turistas agosteños-, a densidade do 
calor fai delirar ós insectos nas terra-
zas da cidade, extraendo das súas ás un 
zumbido espeso e monocorde que inun-
da os solpores ardentes do verán. 

Pailhères tal vez se teña convertido nun-
ha meca do turismo de bicicleta pero al-
gunhas tardes non é difícil atopar baixo 
a códea da montaña o diamante orixinal 
que, desatado polo son estridente dun 

JAZZ  

NO  
CUMIO

XOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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saxo tenor, pode facer brillar a súa me-
lodía sobre as ladeiras daquel emporio 
máxico.

Na tarde de agosto na que a miña bici-
cleta escalou a montaña de Pailhères fun 
testemuña sorprendida do preludio dun-
ha jam session: a trompeta acazapouse 
para tomar impulso e nese mínimo ins-
tante baleiro produciuse unha especie 
de súbita epifanía: o vibrar dunha choiva 
finísima de areíñas de ouro caendo so-
bre os pratos da batería abriu unha fisu-
ra pola que rebentou o fío estridente e 
metálico da trompeta. Despois, mentres o 
sol camiñaba cara o ocaso, todo o val foi 
inundado polos elegantes lamentos que 
brotaban do interior do piano. A tardiña 
foise convertendo nunha peza de jazz, 
translúcida e fina, que traducía a música 
a última caricia do sol sobre as herbas 
ralas e sobre as crins dos cabalos bra-
vos que naquel alto horizonte bebían do 
vento…. 
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1. Desexaba tanto penetrar en ti, Ela, pe-
netrar nos teus ollos para chegar ao co-
razón da túa alma... Pero isto asustába-
me. Había algo alí que me inquietaba.

Lembraba detalladamente as nosas con-
versacións, cada sorriso, caricia ou bico. 
Pero estes recordos  non me satisfacían 
do todo. O máis recóndito, escuro e mis-
terioso, as túas curvas interiores sobre-
saltábanme. Era como albiscar o fondo 
tebroso da condición humana... 

2. A primeira vez que te vin, Ela, baixa-
bas lentamente pola rúa do Preguntoiro 
en Santiago, a túa carpeta de estudan-
te contra o peito. Foi un resplandor entre 
a multitude. O teu rostro fronte a min! O 
desgastado brillo do rostro dunha mozi-
ña. O meu corazón empezou a latexar 
angustiosamente. Dei media volta sen 
pensalo, e sen pensar en nada seguinte e 
ao fin as nosas miradas uníronse...

3. Comezamos o noso xogo; e o noso 
xogo consistía en que eu era o mestre e 
ti a alumna. En que debía instruírte? Ela, 
tiña que infundirte valor e confianza en 
ti mesma.

Introducícheste en min desde o primeiro 
momento. Desde min cobraches ánimo, 
seguridade e entusiasmo. Antes de coñe-
cerme errabas apaticamente, segundo 
me confesaches un día. 

Querías estar sempre pegada a min. Se 
me afastaba un pouco ou charlaba con 
outra persoa, desgustábaste. Sentíaste 

ferida e humillada por calquera cousa. 
Eras celosa e posesiva (tamén doce, moi 
doce). O caso é 
que eu non podía, 
ou non quería, ter 
que estar pen-
dente de ti a cada 
momento, e, por 
iso, loitabas des-
esperadamente 
por afastarme 
dos demais.

4. Pero cada cousa conduce ao seu pro-
pio fin, o noso amor non era unha excep-
ción. Cando comezaches a sospeitalo, 
Ela, quedaches perplexa. A túa mente 
negábase a aceptar a idea e as súas te-
rribles consecuencias, eu quería facer-
che crer (eu mesmo críao así) que só nos 
separaría unha distancia duns centos de 
quilómetros durante dous meses, os das 
vacacións de verán. Pero ti non podías 
aceptalo.

Os últimos momentos foron asfixiantes. 
Abrazada a min, chorabas. Os teus ollos 
verdes, dun verde máis intenso que nun-
ca, brillaban arroibados. O teu rostro 
desencaixábase nun gran aceno de dor, 
e a túa melena negra estaba humedeci-
da polo pranto. Suxeitábaste a min coma 
se quixeses axuntarte comigo. Non podía 
falarche, pois cada vez que o tentaba di-
cías Quérote» e chorabas con máis vehe-
mencia.

Recoñezo que me sentía triste... e tamén 

“Comezamos 
o noso xogo; e o noso 
xogo consistía en que 
eu era o mestre e ti a 

alumna”

ELA
ELOY HERVELLA
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un pouco satisfeito. Ti sufrías estrondosa-
mente por min, e isto aprazaba as aco-
metidas da miña propia dor.

5. Durante o atardecer dun dos últimos 
días de primavera foi cando tivo lugar 
aquela gran escena de pranto e desespe-
ración, Ela. Xusto cando ías desaparecer 
da miña vista na esquina próxima, volvi-
ches a cabeza e o teu rostro pareceume 
terriblemente desgastado mentres me 
berrabas: “xamais poderei vivir sen ti”.

Tanta fascinación produciu en min a túa 
cara, que non reparei en todo o peso das 
palabras que pronunciaras ata máis tar-
de. Con todo, souben de inmediato que 
algo grave ía suceder: díxomo a súbita 
vellez da túa cara...

Ao día seguinte fun a buscarte á pen-
sión onde te aloxabas, pero alí ninguén 
te coñecía. A continuación telefonei á túa 
casa, pero o número que me deras non 
era o teu... Logo escribinche cartas case 
a diario ata que descubrín que a direc-
ción que me deras non existía.

Pois iso, completa ausencia, completo si-
lencio.

6. Desde entón, Ela, soño a miúdo contigo. 
Os soños sofren variacións incidentais, 
reflexo dos nosos encontros pasados, 
pero o seu desenlace é invariablemente 
o mesmo: unha enorme sensación de an-
gustia e baleiro.

Os soños: ti es a perfecta alumna. Per-
segues embriagada as miñas palabras. 
Chegas a formar parte das historias que 
eu che conto. Comigo descobres o sexo. 
Xogos que poderían parecer escandalo-
sos a moitos, gózalos con delicioso entu-
siasmo. Estás acesa e sacias a túa sede 
con cada pinga que escorrega de min. 
Pero eu temo por ti e por min e... de sú-
peto, algo sucede. Entón penso que non 
escoitas nada do que che digo, que é in-
útil todo o que eu poida facer. Ata que, 
cando te miro de novo, non vexo máis 
que a túa cara murcha e baleira. Entón 
esperto axitado.

7. Pero hoxe teño carta na caixa de co-
rreos. Ábroa, collo o sobre e miro o remi-
te. ELA! Unha forza terríbel esmágame o 
corazón. Hei de sentarme nas escaleiras 
para non caerme. Es ti! Non me atrevo a 
abrir o sobre e ler o seu contido. Penso 
en rompelo ou queimalo. Subo as esca-
leiras, aterrado, unha estraña dor faime 
tremer. Tómbome na cama e intento so-
segarme. Cando o consigo a medias, de-
cídome: abro o sobre e leo o seu contido.

Cando espertei deste último soño, sou-
ben que algo cambiara. Os outros soños 
desapareceron e crin comprender algo, 
Ela, ou atopar un camiño que me satis-
fixo.

8. Agora sei que lentamente descendes 
sempre o Preguntoiro, entre a multitude, 
unha carpeta contra o teu peito. Unha 
desgastada transparencia ilumina o teu 
rostro. Eu tamén fago o mesmo.. máis de 
vagar, ollando para a xente, agardando 
sentir o latexo dun corazón humano. E 
me pregunto, e quen non o fai, Ela?
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Apenas falamos. Case non nos vemos. 
Pero están as cóxegas na boca do estó-
mago, esa sensación, e o recordo dunhas 
palabras que me lembran que debo so-
rrir sempre, porque é o máis bonito que 
teño e porque creo que sei, moi dentro de 
min, que nunca, nunca, nunca vou deixar 
de intentar ser feliz.

Somos a proba vivinte de que o tempo 
non cura nada. O tempo non é máis ca 
iso mesmo, tempo; tempo e crebaduras 
de cabeza que veñen con el. É a vida a 
que che ensina a suavizar o golpe. A ser 
modesta. A abrir os ollos. A escoitar. A rir, 
a chorar, a cantar a canción máis bonita 
do mundo e a volver chorar, porque as 

bágoas son a cousa máis relaxante que 
existe. E a sentir. A vida ensínache a sen-
tir desde a soidade máis inmensa ata o 
amor máis desesperado. E, se tes a mes-
ma sorte ca min, poderás aprendelo en 
cuestión de segundos.

O mellor das boas noites non é dese-
xalas: é facelas. E que a tristeza chega-
rá. Sempre chega. Pero tamén marcha. E 
cando marcha é cando te preguntas se 
realmente, algunha vez, escarmentarás 
e deixarás de intentar ser feliz. Se a res-
posta é nunca, nunca, nunca, entón sorrí, 
porque é o máis bonito que tes, e desfru-
ta desa sensación e das cóxegas na boca 
do estómago. Porque, cando todo chega, 
quen está preparado para abarcalo?

Medo.
Valor

.Amor

SARA SUEIRO IGLESIAS
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