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SEMBLANZA

CRIBEIRO
Herminio Barreiro

Van alá case que cinco llleses e sigo soñando con el. Soñei moito
con el todo este te111po. Selllpre soñei con el... Cando estabaIllos xuntos ou
lonxe. Escoitando a súa leria diversa, caótica e Í1llprevisible. Falando de
cine, de poesía, de fútbol, de viños, de aIllores e amoríos (¡aquel hedonismo
seu tan persoal e C01110 pre111ente!).
Retazos de guións cinelllatográficos imposibles. Recuperación da
meIlloria histórica do pri111eiro cine galego. Planos soñados. Luz incerta de
Calicia na pantalla. Interpretación teatral e fíl111ica dunha realidade filáis
soñada que vivida. Sublin1ación da gran derrota no esplendor dos soños
nacidos da IIlediocridade e da 111iseria daquela negra posguerra ...
Acoitelado na espera ... A poesía de Xosé Alexandre Cribeiro. Os
soños de poesía de Alexandre Cribeiro. Acoitelado na espera .¿Por qué ese
título fixo sempre engruñarse o llleu corazón? ¿C01Il0 saber con precisión
quen eran os "acoiteladores"? Pero, ¿que "espera"? ¿De que "espera" falaba
exactamente Xosé Alexandre?
A sefiardá no jnl1lo. O seu ÚltÍ11l0 soño. O seu testamento poético
(¿ou político?). DigáIllolo claro: O seu testamento poético-político. Ou me1101', o seu testamento político-poético. Porque é o testan1ento dun comunista por paixón (e non só por razón). Sobre todo por paixón ... Con tanta
paixón que, llláis que un poeta c01Ilunista, Cribeiro era un comunista que
facía versos. Iso era.
C01Ilunista galeguista ata a lllédula. Un cornunista que facía versos
sobre o seu IIlundo e para todo o IIlundo, sobre a súa xente e para toda a
xente, sobre o seu país e para todo o país. Mergullado inextricablemente no
seu "nicho finistérrico", aínda que estivera en Madrid, na Habana ou en
Nova York ...
Un home fondaIllente c0111prometido, o "Criber". Moralmente comprometido. Politicarnente c01Ilprometido. Ideoloxicarnente comprometido.
Autenticamente comprometido. Insobornablemente cornprometido ¡Case
que "hereditariarnente" cornpr01Iletido! ... (nestes tempos cómpre esaxerar
un chisco ... )
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E eu quera proclamar isto hoxe. Necesito subliñar isto. Interésame
saliantar este perfil da ideoloxía pasional de Xosé Alexandre ... Porque son
moitos os que están interesados en borrar os perfís nidios dunha grande e
fermosísima conciencia que sempre He deu, He dá e He dará sentido a unha
maneira de vivir ... Se a salvación non é común, non será salvación. Se a
vida non é de todos por igual, non será vida ...
Si, saña. Sigo soñando e sempre soñarei con el. Palaba con el
mesmo cando non o tiña diante. E sigo a falar con el cando xa non o teño.
Cando me falta. Cando sei que non volverá ...
... O "Criber" sempre foi un tipo moi seu. Desde pequeno. Xa era
rariño cando estudiaba o bacharelato. Si, sempre foi rnoi seu ... Moi habilidoso para agachar unha parte de si a cada un de nós. Con aquela terrible
e ácida ironía sempre ás costas. Artista na utilización das aparencias para
ocultar realidades crúas ou desagradables.
Puro sentimento, puro corazón, o "Criber". Grandísimo amigo dos
seus amigos. Pura paixón, o "Criber". Pura paixón... O humor e as pequenas trampas eran un disfrute permanente para el. ¡Que ben o pasaba coas
súas causas! ¡Como nos enganaba e nos confundía! ¡Como se divertía con
nós!
.. .seguirei soñando contigo, amigo inmortal. Sempre soñarei
contigo ...
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