
Autopoética

Yolanda Castaño

Formas de citación recomendadas

1 | Por referencia a esta publicación electrónica*
Castaño, Yolanda (2011 [2002]). “autopoética”. Boletín Galego de Li-

teratura: 28, 251-262. Reedición en poesiagalega.org. Arquivo de poé-

ticas contemporáneas na cultura.
<http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/981>.

2 | Por referencia á publicación orixinal

Castaño, Yolanda (2002). “autopoética”. Boletín Galego de Literatura:
28, 251-262.

© O copyright dos documentos publicados en poesiagalega.org pertence aos seus autores e/ou

editores orixinais.

*    Edición dispoñíbel desde o 29 de xuño de 2011 a partir dalgunha das tres vías seguintes: 1) ar-

quivo facilitado polo autor/a ou editor/a, 2) documento existente en repositorios institucionais

de acceso público, 3) copia dixitalizada polo equipo de poesiagalega.org coas autorizacións

pertinentes cando así o demanda a lexislación sobre dereitos de autor. En relación coa primeira

alternativa, podería haber diferenzas, xurdidas xa durante o proceso de edición orixinal, entre

este texto en pdf e o realmente publicado no seu día. O GAAP e o equipo do proxecto agradecen

a colaboración de autores e editores.



BOLETíNGALEGODELITERATURA,nº28/2ºSEMESTRE(2002):pp.251·262/ISSN0214·9117

YolandaCastaño

YOLANDACASTAÑO(SantiagodeCompostela,1977).En1990trasla
douseáCoruña,onderematouacarreiradeFiloloxíaHispánicaecursou
estudiosaudiovisuais.Deuseacoñecernaadolescenciaatravésdunha
seriedepremiosdepoesíamenoresataque,graciasaoPremioFermín
BouzaBrey1994,publicouoseuprimeirolibro,Elevaraspálpebras
(1995Lcontando17anos.SeguiulleDelicia(1998LemáistardeVivimos
nociclodasErofanías(1998LeditadocogallodoPremioJohán
Carballeira,equetaménrecibiuoPremiodaCríticaEspañola1998.Xano
ano2000,saíuunhaediciónbilingüegalego-castelándestaobranaedito
rialmadrileñaHuergayFierro(VivimosenelciclodelasErofanías).
PublicouxuntoaopintorpontevedrésAntónSobralocatálogodepintura
VeneciaOViciodaBeleza(2000).Nesemesmoanoebaixootítulode
Edénica,viualuzunhaantoloxíapersoaldetodaasúaobraanterior,
acompañadadunCDnoqueaautoracantaversiónsmusicadasdosseus
poemas.TenparticipadoenvolumescolectivoscomoDaquelasquecantan.
Rosalíanapalabrade11escritorasgalegas(1997,inclúeCDLMulhera
facervento(Lisboa,1998),Algúenagardaquevolvaalí(1998),enNovas
vocesdapoesíagalega.Recital(2000LDiálogosnacasadeRosalía
(2002LOutromundoéposível.FestivaldaPoesíadeSalvaterra(2002LO
trazoaberto.Poesíasedebuxos(2002)eOlibrodosabanos.{Palabrasno
aire)(2002).TaménapareceasúaobranasantoloxíasParasaírdosécu
lo.Novapropostapoética(1997),Ríodesonevento(1999),dEfecto2000
(1999)enasestataisMilenio(1999LYoesotro.Autorretratosdelanueva
poesía(2001)eMuieresdecarneyverso(2002).Comopoeta,etamén
comocríticaliteraria,tencolaboradoennumerosasrevistasepublicacións
periódicascomoLaVozdeGalicia,OCorreoGalego,ANasaTerra,El
Mundo,Quimera,FestadaPalabraSilenciada,LaFlamaenelEspeio,
Dorna,Hablar/FalardePoesía¡álisbos,ClaveOrión¡AXanela,Elipse,
Enclave,CasadaGramática...etc.Formoupartedaequipadirectivade
LetrasdeCal,unhaeditorialdepoesíadestinadaapublicaraosvalores
máisnovosoAdemáisdeterparticipadoennumerososrecitaiseserunha
activaanimadoracultura"organizou,xuntoconEmmaCouceiro,dous
CiclosdeRecitaisPoéticosenFiloloxía,celebradosmesamesentre1996e
1998.Co-dirixiuconOigaNovo,arevistadeartesValdeleite,efoires
ponsábeldoprólogo,selecciónecoordinacióndunmonográficosobre
unhaMuestradelaiovenpoesíagallega,publicadoenLaFlamaenel
Espeio(MéxicoD.F.).Foientrevistada,xuntoconBlancaAndreunopro
gramaNegrosobreBlanco,quedirixeF.SánchezDragó,namadrugada
doluns,día24de2003.ActualmenteocupaaSecretaríaXeralda
AsociacióndeEscritoresenLinguaGalega(AELG).Ávez,dirixeepresen
taoseupropioproxeetotelevisivo,MERCURIA,unhacitasemanalnaNE
Galiciasobrevangardascreativasgalegas.

CJ
::o
m
»CJ

o'
z

251



Autopoética

Non é este oxardín que viñen buscar a fin de entrar.

De entrar, non de saír.

Se o meu nome levará un tapiz excelso coa vontade de min máis que co feito.

Pero é últimamente unha cerimonia mendiga, a máis pura.

Que borrei todo asideiro, deitei, e non quero ser lista.

Pero o que interesa son os meus pasos. Coma un bosque de símbolos do

que a miña ignorancia é significativa. Dnha sorte de pálpitos que se lle entre

ga á miña man antes das horas. Dnha condena que mece os meus insomnios.

Este é un labirinto de espellos encontrados e á orixinal xa non a recoñezo.

Coma teatros concéntricos. Máis que a escura liña entre a que me quero nacer

e a que se mata.

Pero é un fillo sen nai o poema, delicioso terror dos orfos, entusiasmo radi

cal e a{¡tónomo do meu delirio. Ou o que queda de exvoto nos meus veloci-

252 nos. Que eu quixen falar desta ou destas que me amparan e son ti e facelo

entón a través das palabras e dos arrabaldos das palabras que me veñen á cabe

za cando penso no que sinto e cando penso no que penso. Así me conVirto na

larva do resto dos instintos. Que estendín unha saba de orfandades sobre o

meu poema. E non serve comprender. CA que non entendeu nada pero sentiu

no todo). Coma en valses sobre piscinas amnióticas.

A forma morreu. Que viva pois a forma. Recibe o soño da que te contem

pla oh contemplado. Dáme palabras que aínda así aguilloen o meu cerne, o

suxerido entre sombras, o que tira da intelixencia. Cando a beleza se desvista

da beleza gozarás que xa só sexa. Só sexa.

Dáme non cesar de desexar, aínda que atope.

Dáme confundir os meus textos con algún canto, levigar entre sopros. A

única fronteira na que morre ~ fraude. Todo un campo de ruína sobre o eter

no banquete.

o tacto, o privilexio, as ganas de tirarse.



(RE)SER(VADO)

A

Unhanavallalentaéoproxectodaidentidade.

Unhacelebraciónañilore-coñecemento.

¿Comodeixeiquetodoistomesobreviñera?

Omeupropiosañamarchoudemincomigo

Nonpodopermitirquesememalinterpreteunhavezmáis

¿Porquemeafectas?,¿porquemeafectasaínda?

Unhaabsurdadesposesióninfranqueable.

Peroqueeuestaríaben,quenoncumprencoidadosxasabesquetotaleu

estaríaben,sempreben,aíndaquenonsemeentendeseaínda

queperdeseasaúdenamiñamocidade.

Eutaménpensabaquepoderíacontrolalo.

¿Porquemedesesperas?,¿porqueaíndamedesesperas?

Unhapozadenotassostidas,

unreiseñormecánicoéatarde

¿Comotivenacoraxedeasumiratúaestratexia?

B

Candodeixodeserflor,

molesto.

Perooduroeraser,o

infatigablementeaciago.

Queeucontraesealgunhaseriadoenza

favoreceríagrandementeámiñaobraliteraria.

Comononteñatraballo,marchoparaLasVegas.

NosEstadosUnidossonmáisguapaqueenningúnsitio.
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Pero teño sido agre e pretenciosa,

teño sorrido por interese propia,

a axetreada capitalista sexy;
compensei polos meus días de impotencia.

Ser

é o difícil.

Cando falei só contemplaron os meus labios.

¿Se me tomo un descanso iso

farame irresponsable?

¿se son vulnerable

serei pisoteada?

¿se me fosen peor as causas

quereríadesme máis?

Unha profusa navalla é o proxecto da identidade,

un reiseñor mecánico a tarde.

Tanto souvenir acabará con N otre Dame

¿Onde estabas cando te necesitei?

e

Hanayo compréndeme. Non sei

se talvez se me entendería mellar no Xapón.

Ó peixe débil

O peixe forte

O doado

non é ser.

a corrente levaráo a algún lugar seguro.

estará só, nun esforzo que se multiplica.

Non tería comprometido tanto

por medo a facer que ti me despreciases,

non tería sido tan autodestrlictiva,

non tería prescindido de necesidades,

non tería negado os meus empeños

¿se son guapa terei

menos posibilidades de estar soa?



D

TantosouveniracabaráconNotreDame,

¿queéoquevexo?,vexoqueninunsódía,nin

undíasódeixeidesospeitardamiñainclinaciónásesporas.

-Nonfoiaquilo,oquenoncheperdoo(podoaguantalocasetodo)-.

Definitivamente,eu,tampoucofareinad~porsalvarme.

Perofarei.

Estragareimeenvida,farei

domeuventreuncirco,dareidecomer

omeucorazónásbestas.

oquenoncheperdoareifoiapenasqueatopases

unhamínimarazónparapegarme.

Imperdoablecómicadesesperadafarás

doteuventre

unCIrco.
255

Unhamínimarazónparapegarme.

E

Eunadamáisqueríadebuxarunamuleto

perocandofaleisócontemplaronosmeuslabios.

Preguntarlle-sóslirios,ásp'imtallas,óspapeistérmicos,

preguntarlle-sósdemáisquendemoséqueeraeu.

Corríno·riscodeperderme,-amin,'quefuntodocantotiven-

apoucadanenapálidadouniformeazul.

¿Faríadanosacasaoéxitounfracaso?

Privilexiodamiseriaéteroseulugar

Comononteñatraballo,marchoparaLasVegas.
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o volume de todas as miñas cifras incide nas esporas ás que me inclino.

Xúroche que non tería sometido tanto

por medo a non estar a aquela altura.

¿Se non quero é que non quero?

Ó peixe débil a corrente levaráo a algún lugar seguro.

O peixe fone estará só, nun esforzo que se multiplica.

Misericordioso é o premio quero estar enferma

¿Onde estabas cando te necesitei?

Agosto 2002

BESTA

Cambiaría a miña salveza por unha mentira túa que me punxira

[máis adentro,

os soles que proclamo non son máis feroces que o seu medo.

(Este é un invento

un invento dentro doutro invento).

Non temas, Pinoccio,

Nada se axusta á verdade con maior precisión que esta

[progresión de estampas para cegos dementes,

un rebumbio de mans no cuarto máis azul.

Estamos rodeados

_de opcións arm~'¿as até os dentes

e o lameiro da certeza sería esta -pouco inocente antoloxía de enxeños.

Cubos triangulares, datas destinguidas.

(Pinoccio:) "Se digo que veu un tamborileiro é que veu un tamborileiro".

-O tamborileiro convínese en imaxe e o que importa son os meus ol1os-

Non temas, Pinoccio,

non temas se a beleza e o fascínio para bicarte toman formas tan reais.

* * *



(Pinoccio:)"Candochegaodíadaactuacióneporfinactúoeacegadora

luzdosfocoschegamesmoaimpedirmeverosfíasdacruceta,podosentir

quebailocomasefoseeuquenbailase".

Eaescaleiragriseosrostrossencara.

Eamiñaesperanzaglosaunhaferocidadeáxilcomaunhaobsesión.

Seatendesesaesteladodaretinapoderíasentenderesta

[desordedecorazóns,

poderíasporfintocarmeocorazón.

(OquePinocciofabulaquenonhaicrucetaenchetódolosanaisdetódalas

historias,faiunépicoestrondoentódalascabezas).

Peroesfórzate,Pinoccio,

tratadeesbozarmediosegundoantes

atúapatadadesapatada.

***

Comaunhaboneca

quesóquereser

unhanenareal.

AsítaménPinocciopenduroufíasatéalgunhacruceta

ealupaterrestreinsufluoulleodondomovimento,doaceno,davoz.

(Pinoccio:)"¿Calesfunestasmanobrasparaaíndaasífacermeforte?"

Bestascomaesta,cubostriangulares.

Peronosilencionocturnoetrasasportasdaspálpebras

amaPinocciocadafíoconmedoabrumadordetantoabismo,

teceunhalazadadesangueedeindixencia.

Estamosrodeados.

Asítaméneurecoñezoamiseriadocontrario,

devecendopologancho,poloquemeenvolve,poloqueanoa.

Comaunhaboneca

quesóquereser

unhanenareal.

***
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(No cuarto figurado o tamborileiro anuncia o envilecemento das capacida

des).

(Pinoccio:) "¡O mundo é tan grande e eu tanto libre albedrío!"

Cegadora luz dos focos: convirte cada segunda en primeira mano

Taxar o equilibrio perfecto entre o movimento e o meu.

Datas descinguidas e rostros sen cara.

Pero cambiaría a miña esperanza por outra mentira túa que

[proese aínda máis forte.

Nada se axusta á verdade con maior entraña descortizada.

(A miña sensación é extraterrestre).

Atende verdadeiramente a este lado da retina e aprenderás' as

[medidas do que describo.

Baila, Pinoccio,

non temas cando o soño do albedrío da túa danza para

[impulsarte toma formas tan reais.

* * *

Todo medra co mesmo estrépito do non dito.

Se narices e escuras ansias e alarmas innomeables,

menos inocente é o rumbo.

Pero veu un tamborileiro coma un nuncio,

e o bruído sobrepúxose á canción de baile.

Mans tirantes, afáns e perdas.

(Pinoccio:) "Se digo ser eu quen baila é que son eu quen baila".

Non temas, fermosísimo Pinoccio,

non temas se sería exactamente igualado por ti

todo canto se anticipa.

* * *



ocírculodasbestasabreunhacomisuranovanoentramado.

Odebuxodoperfildecadamentiraxustifica

asdesolaciónsásqueseabate.

(Pinoccio:)"Senonfoseporisto,senonfose

polamiñaperseverancia,

nadafaríaunlugarósmeusengados".

Todooquetendemonstroouextraterrestre,

todooquedeabortooufenómenodanatureza

dispensaainfinitatenruraconqueestediminutobonecodemadeira

seentregaádoceurxenciadoseubaile.

***

Acabarásporfacerdadesproporcióndoteunarizunexvotoorixinal.

(Omalignorictusdofunestotamborileirocrávasenas

[costelascomaocronómetrodundetonador).

Nonteriamosinvertidooucomomínimomanipuladoos259
[resultados,nonteriamosdilapidadoosteusesforzos.

(Pinoccio:)"Seeunoncalculoadistanciaquemereteñanon

estimareiaamplitudedasmiñasposturasepasos".

Ocírculodabestareconcomeoesquezo.

Cubosenluxados,redesdeafánseperdas.

Asítaméneurecoñezocomprarmecoamiñadote.

Comaunhaboneca

quesóquereser

unhanenareal.

***

Estamosrodeados.

Apresenzatemibledasescaleirasabafaasolvenciadaacción.

Alguéndosificaodesdobramento.
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(¿É por acaso a miña sensación

extraterrestre?)

(Pinoccio:) "¿Podería desexar ó menos ser dono da miña cara?"

Ignora o boneco que tales enxergos non son senón síntoma de 'si,

pero ignora, coitado inxenuo arelante.

Non temas, Pinoccio,

se nalgún intre por ínfimo que fose enxergases no xubiloso

[dinamismo do teu baile

xeito de placebo.

* * *

Acabarás por gardar a deformidade do teu nariz cal unha

[ofrenda coma os eunucos.

Ábrese a besta e ri en alto.

(Pinoccio:) "¿Debo tomar este circo

como a miña casa?"

Todo o que de extrañeza ou desemellanza,

todo o que haberá de engordar as letras do seu nome.

Pero vela unha contenda.

Bramido de tambores e mans cortadas e azul.

(Como facerse un retrato e xusto despois

desaparecer).

(Pinoccio:) "¿Terei atopado de min cara min

a miña peaxe?"

* * *

Cada un dos fíos que anoan cada unha das extremidades de Pinoccio

duplícase nas sombras.

Se o noso pequeno boneco de madeira asume a esta besta para si propio

semella algo que nos conmove.



¿Cómotipretendes,inocentePinoccio,

serdonodealgodoque,sendoconsiderablementeteu,

ninpodesaseverarasúamesura?

Ademáis,estáodotamborileiro.

(Oseureclamoconvoca).

Peronontemas,Pinoccio,

nadadiránqueseaxustaáverdadeconmaiorprecisiónque

[estapoucoinocenteantoloxíadeenxeños.

Eti,

tansóesti.

***

Deinfaustacaixaderesonanciafaiocorazóndospasenevexan.

Redesdeafánseperdas.Oamarelotaménrompe.

Aalgaradacirculardepresenzasextraterrestres.

(Pinoccio:)"Peroeutampoucononmereferíaanadadisto".

Operfildosbanzosdaescaleiraabafantodasolvencianaacción.

Azul,cubostriangulares.

Unrebumbiodemansrequirenacariñarabesta.

Nonofrendesosteusafáns

ásúainsania.

Falodestesqueacabaránporfacerdaespiralpreciosados

[teusdiscosdixitais

calqueracirco.

***

Envezdemirardefacerteunmozodeben

quixechesiróguiñoleópaísdosxoguetes.

¿Asumiráscomocasaocirconoqueagoraentras?

Órganosquesedepravan,redesdeafánseperdas,

ahomilíadospequenossuicidioscomatodounprotocolo.
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Pero cambiaría o meu prognástico por outra mentira túa que abrasase os

[vestixios.

(Pinoccio:) "¿E que clase de neno real darei

despois desta pasaxe?"

Párate e advirte, Pinoccio,

non podes facer pender o delicado empeño do teu baile

do volume deste nariz mentirán e votivo.

Febreiro 2003
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