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Daquela volvamos sobre aquel texto de Rin-
go rango titulado “Autopoética”, sobre aquel 
“cambio de aceite” que se pode entender 
como simbiose perfecta entre linguaxe e 
mundo. Como o les hoxe?
Como o leo?

Si, penso que é o único texto teu que ten ese 
título.
O último poema de Látego de algas tamén é 
unha especie de manifesto autopoético. A ver, 
déixame lelo... [“Escribo en voz alta coa boca 
chea para dinamitar o ruído do silencio e o 
zoar dos frigoríficos nas casas baleiras”. NdR.] 
Pero é curioso, co paso dos anos case me dá a 
impresión de que máis que unha autopoética, 
o que enunciaba eu co do “cambio de aceite” 
era unha reflexión máis formal, máis pop, so-
bre a expresión poética. Aquí estou nun pun-
to de vista máis filosófico, nunha forma de 
pensamento sobre como entender a expre-
sión poética. Supoño tamén que, co paso dos 
anos, a un déixanlle de pasar cousas apaixo-
nantes, porque aquilo tiña que ver cunha ex-
periencia real. Eu viaxaba cun camioneiro en-
tre Vigo e Barcelona e foi a quen lle escoitei 
iso... (risos). Volvémonos filosóficos por abu-
rridos, non por outra cousa.

Aquel que se definía como 'frustrado narra-
dor oral' en Transporte de superficie escolle-
ría hoxe sempre o audiovisual para contar 
historias? 
Non, non necesariamente. Sigo, no que se refi-
re a narrativa e audiovisual, defendendo certa 
soberanía da expresión literaria. Non creo que 
unha imaxe valla máis ca mil palabras. Ao revés, 
que unha palabra vale máis que mil imaxes. 

Como se pode salvar o abismo entre o que 
falas cando estás só e o que botan pola te-
levisión? 
(Risos) Supoño que falando só en todo mo-
mento. Falando só co televisor, coa neveira, 
coa lavadora, co coche. Non convertendo o 
acto de falar só nun acto onanista, senón nun 
máis ben desinhibido.

E se no que botan pola televisión sae un 
falando?
O mellor é cambiar de canal.

Dicíao para que falases un pouco de Galicia, 
cruce de miradas.
A televisión forma parte do noso medio e 
non a teño satanizada. Creo que non é me-
llor nin peor ca nós mesmos, é un electrodo-
méstico que está aí, que convive con nós e 
que emite cousas con máis ou menos sen-
tido. Por iso sempre vou e volvo á televisión. 
Neste caso fago un traballo directo e apare-
zo en pantalla de Galicia, cruce de miradas. 
Fundamentalmente ten que ver con esa ne-
cesidade de volver descubrir o país continua-
mente. É un programa no que aprendo moi-
tísimas cousas, con Xurxo Lobato, con Felipe 
Senén e cos convidados que me ensinan o 
seu lugar de orixe. É un proxecto humilde, na 
medida en que quere enriquecerse con novos 
coñecementos, darlle opcións ao espectador. 
É unha riqueza o turismo interior, moverse 
polo país contribúe moitísimo á propia au-
toestima. Todas as seccións que ten o pro-
grama deberían servir como senda de viaxe 
de calquera espectador.

Un dos proxectos actuais de Filmanova é un 
documental con Javier Corcuera e Fermín 
Muguruza sobre a música en Palestina.
Si, é un documental que xa se rodou na súa 
maior parte. O equipo estivo tres semanas 
en Palestina, con algúns problemas de mobi-

lidade na zona de Gaza. É desas experiencias 
que superan as expectativas, a creatividade 
que hai nun territorio en conflito como é Pa-
lestina é incríbel. As manifestacións tanto de 
música tradicional como de poesía, de rock 
ou hip hop están moi vivas e moi vinculadas 
á vida cotiá. Un leit-motiv dese documental 
é ver como, nunha realidade tan en confli-
to, o poeta Darwish, que estaba previsto que 
fose entrevistado, era un elemento de cohe-
sión nacional. Sen que o promovésemos, to-
dos os artistas que participaron achegan un 
testemuño sobre a poesía de Darwish, que 
tivo un enterro case máis numeroso ca o de 
Arafat. Outro elemento de cohesión que ten 
o documental, que se estreará en marzo ou 
abril, é que todos os músicos achegan unha 
intervención nunha canción que fixo Fermín 
con Manu Chao. 

Pensas que o cinema é hoxe a única psicanáli-
se de masas? Ou é a psicanálise, como liamos 
en “After shave”, un eufemismo cultural? 
Posiblemente sexa un eufemismo cultural. 
Pero creo que o cinema é o que mellor ali-
menta ese apreixamento espontáneo, ele-
mental, por parte dos individuos, ese asistir 
á narración sen poñer demasiado da túa par-
te. O cinema penetra moi ben na percepción 
dos individuos e das colectividades. E ten ta-
mén un elemento de metáfora da vida, non 
hai un grande esforzo intelectual como coa 
lectura, pero cando é errático o discurso e non 
nos gusta algo, o tempo faise eterno. Can-
do visualmente trinta segundos de algo non 
nos interesan convértense en trinta minutos. 
Coma na vida cotiá, moitas veces pásanos o 
tempo sen que nos decatemos e outras vivir 
minuto a minuto resúltanos un horror.

IMPRESCINDIBLES. A definición 
máis exacta de imprescindible vén no 
dicionario. Se desculpan non citarei 
aquela de Brecht que aprendiamos de 
novos na canción cubana: de enten-
dermos a loita como abnegada repe-
tición dun só compromiso, o retrato 
deste artista transmoderno quedaría 
en dúas dimensións. Falamos dun ex-
plorador que naceu poeta, rozou des-
pois ferrados sen conexión aparente 
e non xogou daquela á comodidade. 
Dicía: imprescindible é aquel sen cuxo 
nome non se dá escrito a historia des-
ta literatura. Tampouco da videocrea-
ción, tampouco das primeiras rimas 
sincopadas no noso idioma, salvando 
Celso Emilio Ferreiro; tampouco da Te-
levisión de Galicia.

Escribir en calquera fala das His-
panias sen coñecer a obra de Antón 
Reixa é arriscarse a quedar colgan-
do no poema sublime. Aínda que 
algún apoio lle chegou ao principio 
–Historia do rock and roll premiárase 
na Universidade–, a que se dixo “xe-
ración dos oitenta” e el habitaban 
mundos antagónicos. Reixa pagou 
o que toca a quen roza monte sen 
ollar atrás, sendo excluído –ate que 
entraron os noventa– das panorámi-
cas e dos manuais. As arestas foron 
luíndo; o último do poeta vigués edi-
touse na colección de poesía que di-
rixe Fernán-Vello.

Antes de Látego de algas, o testa-
mento poético do Antón Reixa-pro-
el-turbina chamouse precisamente 
Escarnio. A esa progresión mal com-
prendida –e poucas veces analizada– 
resulta agora culto procurarlle antece-
dente aí, no expresionismo medieval. 
Son taxidermias. Amecendo o sainete 
desacralizador de Curros ao moderno 
sirventés que axitaba Arístides Silvei-
ra e á galaxia ceibe onde viaxa aínda 
Manuel Antonio, só Antón Reixa, zas!, 
podía aparecer. Co resto da súa xera-
ción, que está por determinar e ben se 
chamaría “xeración do éxodo”. Foron 
os primeiros en advertilo: a Galicia la-
brega de Otero fluía sen retorno polas 
estradas en dirección ao capital. Con 
Reixa apréndese que cando Marx dor-
me a nación engorda monstros e que 
a dirección reversible do tempo está 
en Ferrol, febreiro, 1985. Grazas a el sa-
bemos, por palestinos, que o silencio 
está escrito en braille. É imprescindible 
saber cousas así. // Xabier Cordal 

A fotocopia, coma quen di o capital querén-
dose clonar a si mesmo, segue sen ser o mo-
tor da historia?
É curioso como o poder en realidade é, máis 
que unha réplica, unha narración. Niso consis-
te o exercicio do poder. A fotocopia é a repeti-
ción constante, pero unha narración que simu-
le que as cousas evolucionan, cambian, pasan, 
son diferentes, é o que nos fai tolerábeis as ru-
tinas do sistema. 

O primeiro que hai que reflexionar é contra 
quen é a guerra? 
O primeiro que hai que reflexionar en todas 
as guerras é se vai con nós, que nos xogamos 
e en que medida esa guerra vai repercutir so-
bre nós mesmos, as nosas condicións de vida 
e os nosos intereses. Estes días hai unha ex-
posición en Madrid, na Galería Thyssen, sobre 




