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ca e Jesús de Juana expón o 
pUnto de vista francés na Guerra 
da Independencia en Galicia. 

Doús textos de creación -El-

Doamorcom 
finecomez 

o autor viviu en Venezuela e Madrid ata instalarse na Coruña no ano 1999 

X oán Abeleira, de quen na
da se nos di no seu último 
libro (direi pala miña con

ta que naceu en Maracay, Vene
zuela, en 1963) polo demais de 
fermosura na presenza, tapa dura, 
capa impecable, maquetaxe es
pléndida, é un poeta de alcance. 
Un poeta que para chegar a este 
volume, '1\5 nasas sombras no xar
dín de Serralves" (Franouren Edi
ciones, Ourense, 2010), ten pasa
do por unha panorámica múltiple, 
que inclúe traduccións Ca que fixo 
dos poemas de Sylvia Plath ao es
pañol pasa por modélica) e libros 
de- poesía propios, en .castelán e 
galego~ Un destes, ''Animais, Ani
maís" (2001), desapercibido nun
ha poética, como a nosa, que ás 
veces pode permitirse extraños 
luxas como obviar perlas desta 
caste. Poetas tan persoais como 
Xoán Abelaira, autor de poemas 
que piden a berros (el non, persoa 
tan discreta como ausente do ruí
do ambiental aparece a súa poe
sía) recoñecemento. Ou, o que é 
dici!' o mesmo, leitura delongada. 

']\s nasas sombras no xardín de 
Serralves" é un libro de poesía de 
amor, enamorada; dun amor de 
moi difícil resolución que se move 
entre o que foi é o que xa non vai 
ser, o posible a e imposibilidade 
de que sexa. E semellante contra
dicción fire máis aínda coidando 

AUT()R 

Ten o don dunha 
autenticidade que fai do 
confesionalismo puro 
"cinema verité" 

. na fusión absoluta en que se deba
ten os amantes antes de que a vida 
veña afastalos, nun proceso ele
mental mais complexo, no que se 
misturan lírica e épica mesmo tin
guidas as súas maneiras de dra
ma. Tamén de ruralidade, como 
rural, o que non quere dicir enxe
bre, aínda que ás veces ben poide
ra, é a poesía da musa-anta
gonista de Xoán Abeleira. 
Quen fala nun poema de 
"Cunha man trompeando no 
arl Á alga! E a outra pronta a 
arrincarte" ou nese que pecha 
Ce non casualmente) o libro: 
"A brétema fixo de mín a súa 
oIga de labranza: xa son o paí 
dos meus devanceiros". E aín
da máis, hai alusións a certa 
Mariol que serviría para ca
drar aínda máis un circo non 
precisamente caucasiano. Se
nón galego, e ben galego, coa 
aldea como núcleo dun mun
do que non é o de Xoán Abe
leira, sospeito, mais no que se 
vaí introducindo ca poderío e 
o "pathos" dun Ted Hughes, 
digamos para que o "puzzle" 
'ou crebatabezas siga canxan
domáis. 

Xoán Abeleira, en fin, ten o don 
dunha autencidade que fai d.o 
confesionalismo puto "cinema ve-
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rité" ou docudrama, desde a forza 
estética que moitas das súas 
imaxes teñen. Mesmo cando par
ten do naturalismo, así as secuen
cias da vaéa parindo e Xoán Abe
leira de axudante fascinado da 
operación. 

Lago está que a súa poesía de 
puro erótica, tamén desde a fu
sión de dous carpos nun, devén 
cáseque asexuada nese "ensem
ble" ou combo, ande todos os ins
trumentos confluén ata semellar 
un só, de moítas cordas e bocas, e 
o mar de puro non estar é o río ve
ciño que se faí meirande. E final
mente quero dicir que aquí hai 
alonxamentos, mais sen que nin
guén cante o "Ne me quitte pas". 
O que se agradece. 

HAs nosas sombras no xardín 
de Serralves" 
Xoán Abeleira 
Franouren ediciones /17 euros 




