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,OcAM' A CARA DOSREClTA18

,~ ,ho~~ sob~r ~a muller.:~ -peroa,palabra, '
viva'e poétiCa. o únicO que ptüCuia':é un
dominio' de nós mesmos todos, homes' ,e

',,'múlletes. Dé!: 'nosa;dignidadé. 'Da nobi-eza.
'.'Esa. caraéterístiéa,q'ue ;se Jle' iini.putou á.s
veces aós labregos, áno,sa'orixe. Desexa:~

mas volver a falar como eles.' Claro. Alto.'
Sen reto~enientosnen 'mentiras rienpa~
~abreria',-iso éa po~sí~-:-./ . , .

'ó 'que a p6~í~ fái non ,.é ir' a ~nha ortxe
l'pUta'; -:.aquísobra o'adxetivo':"':. Trátase

, ", ,só 'd~ qU~,todo~ poida;
" mos falar,galego. Sen-'

tir<fentJ;"o utipaís,é
.ergudo.'A 'raiónde '
mi~r patil. atrás ,-á in; ,
fánCia I'er~onaI e í).a~·

.. donal..:.. 'pode 'ter" que
"ver con.l~uererrées~.

treber.. urÍha hi-s'tótía.
'"Algo así có~q t1errU"'
,bar' u,nensinoonge,
ten de',nós ,nos .dixe~

\\'IIron. Normalizarunha
, situaCión' est6pídap'a;
ta facera totérabel. Es-

: ,'l::r<;_~~r oi.lt1~~~Ye<a:h.is::
tória;'xa.que estác!:tea.
de,agresións e ~Ilcom- ,

, prensión;'Non .~ó an-
, , tes. .Tamén'neste mo-

",ine~t~:polítiéo,'N~né,sÓ.·"re~isti!'~.,-eSa"
palabra qu~fa~ pensar na pasividáde...;..
S~n6n, de e;istir:Nen~náis~Il~ri •rn:~nos
<:?-unJ:1á cu~i:i9n,~de vi~ao\l·mor1:e"Os "
recitais ,son'ia.m.én unha c0ttrprobaGión
de ,que' ábat~Uá da existé~cia-c1Jltt,lr1:l1e
scic,:lal-non~'s6 uhha.cúestión de terpu",
rlon ünha 'indústria Cinematggráfica.,.o
cin~ está' mol' bért,. A iridústtia: tam~n.
Pero a palabr~ sérvenos' como antia: é es~~'
táb.en 'qu:e a empreguemos.Pode, <;lar,
.f~oitos;Hai árpores que nunca secaron
niD seca,rán. +, ' "

con medo ao futuro. Son eses ~icumad~s
sempre. ori3. coma parásitos. Ora coma'de;
líncuentes. Arrodeados por policias.

Nonsó os policias que cargan'ri~ rri::mi
festacións. Tamén os P9licias; outttivei,
católicos. Policia, co.mez-o de dit:adura;
Unha espécie de ~útot~nsúra'l1as nosas
mentes. Pois toda' a coartación da liber~ "
dade é tan subtil e 'está- ta(lo,cu'Ira qui
non se sabe contra qúén, lpitar, .pais fren~,.
te a nós non hai'niáls que, sombra,-A
mentira da comunicá:·:
ción de masas -ise tea-'"
tro' falso- onde o indí
viduo sucombe. Acaba
morrendo dunha m.a~
neiraou ourra.

" ',-

Teorizarsobor da' poesía á;vetes]ú:m é,
bo pois neste eido d~paIa}jra libre~solta 'é,
desangrad:=¡. nO~ hili sitio, para aobxetI-v:i-:'
zacÍón. O desexo de serrigorososé up dé;
sexo de científicos.e I).qn amafíá 0- fnun~ .
do. Nunca o amañou nen o vái facer. Pó"
dese falar de·'moito,s.tipdS d~ poderes ·o~
domínios.~o'home sobor danatu!eZa, do.

iP'ode q~~:'t:lende9 .
poder non· s'edéca~eri· ,

'que °poder da -palabi~'
Na Galiza a experien;- , '
cia rural, ainda que es:, ',é, imenso, peSe'a(:fÍl~n
moreza, está moi pre;' n,.e. peSé.,":"
too E interiorizada. P6~' .
de iso influir neste
voltar dos falares p<;>é'.:.
tico e teatrais. POlleo
choveu dende que Vi~

viamos nas aldeas: é'
éramos todos cómc>
unha gens unida. AH .
as palabras eran, po"u'"
cas, sinxelas, populares,. ' . ,',
e de cara a cara. Todos, éiáÍnoscoñecidos',
entre nós. Non setrata"dUhh~no~táb{¡a;
car~ o pasado senón unha nostábdasim.;' .
plesmente que se po~l~ proxectá.tcara :on~' '
de se queira, segutlqo ,s~JleóCorra ao que
teoriza sobre isto~ . '

.Os, recitais, poéticos na Galiza son ~ada Tirar -como as vacas' d'o carro- davída,
vez rnáis, Fálai>e dun. rexurdir, dunh loita. do idioma e das causas que nos moven. A
Son, encálqueíracaso";'ps folgosintimos nivel colectivo e persoal. -Estes dous ni;
da xenté os que Jalan nos versos, Moitos veis son os que verdadeiramente se (un- "
-a maiona-:J:l.on mercan os libros de poe-', jden nos recitais e polo que recit~ré tan"
mas pero están ali 1)0 itltre do recital. Un import?Úte.' ' ..
acto 'que tén ·moito de teatro e de' espec-' , ',
tácula. ~ Unha representación duns córpo~ , Q poetadet~':dos' mur~s'dos, Úbros está ,'~
-dos po~tas..., frente aoscorpos déque~ , ",perdido. loda$ as persoas que' escriben

· escoitari. Espectáculo, que é rito, invoca-' -que son moitísimas ·máis 'daS quepubIl'
ción espiritual e plena~ . " ' , camos algo-:- ,berran a cotío p,ara que' os

escoiten.' Queien comunicar. E uriha ne;
Un cara,'a cara nese periodo de temP9.que cesidad'ede interacCión veIlaco~a o
todos chamán fin de século con medo.~Ese mundo.. Oubido de,quenoutros países ha-
medo de perder, ·de esvairse -como ri~- - xa tantos redtaiscOmo actualmente na
ción, como iridividuos.,- é o ,que nos emph- nosa t~rra. Is~quere dicer algo. Quizais
xa a falarnas'verpas,ecompartilas. Candq que non hai'ilqui tarit()atontam,ento in-

,o país nqndesapar~ce na literatura, non 'é - " teleC,tuaJ e ereahvo coma noutras partes.
un espdlismo só. E moito máis. E unha
danza. Un fone espertar das paixóns e daS~' ·0 áuxe ,e éxito do. terreo televisivo-infor-

·nosas forzas.,Sen tena:c~s nin coacción:'~: "'mático-tecrioI6xi~odeixapaso a unha
necesidadeenbrInena xente, conio Hes-

Ao rematar un re¿Ú:¡Íl tense a impresiÓ~ d~ ::tra que' se 'a9re, ,cloút$eXperiéncias, de
" que ese'tipod~ ehéontros son seinpre un - corposfrerite á'~otp'os.• Mesmo poderia-
_puño queseetgue.,',Se baixo a estruturapQ; mos chamatllessexuais;ndcaso dé non

lítica e éconómica que hai temas que ser puri~anQs COa palaqra ·sexo. Como
aguantar irixustiza e meraa a treu o ,poema idiotas ou' üm.que~. Por iso,penso que ini-
é un espaió libre. Na cultura -nonenten- ,dativaS como os cohtacontos, o teátro, a
dida comóeIitÍsmo- é onde medramos!<Y" ·'poesia oral están atopand¿ un éenário.

, dos. Pode que dende o poder non sedeca-, Máis naturaJ,máis vivo que"os acostuma
.' ' ten deste ourto. poder. Pero o cerro é qué o' ,dos. Tamén máis tlrxente.
· poder da palabra é imenso, pese a quen lIé

pese. Doia a quén He doia. Para Iso .está 'a, A palab~,pensoeu, 'inorreu~ en m6itós dos: ,
veces .tamén. Para ferir. Non só pata lou~:: seus usos. Cotidianamenteempregámola\'
bar cervos, cigoñas OU o mesmo nl;:¡r. Máis éomo empr~~aI11os pantasmas. De aícna~.
'que para fular ~a existencia para c,:ambeala: 'ce a necesi~aqe, tantas veces pronilnciada; ,

:de "non :me'apétece falár con ni~gu.én'~ ;
Hai un xeito superficial de ir pala poesía. ' Auero estarsó,ou soia na íniña casa",- ano
Hai tam~n ourras formas. As que fan Iñu~ éuarto.Ou na ~asa okupada. Agora quees~

dar as forlTlas de pensar de todo 'Un país:' 'tamos todos no paro e non teremos nünca,
As que pbden cambear Cdnciénci~. As ~nha casa. Aos xoves é a quén máis Hes:

· que pode~ ser tan duras coma unha gt,Ie~ doi'este momento.Q paro non é ~ó uriha .
.'rra. Violéncia I1on. física pero non por ¡so . palabra....:morta, pantasma- nos meios 'de..:

menos violenta. As veces, violéncia ne":', comuniéiidón, Non: Son persoas., Estu~.'
cesaría. Os b~ixos son fermosos peto me;" .: clantes'que van por camiños autodéStníc(i-'
tidos nunpoema poden ser annas. Amias; .vos eritroqt,tes de estudar e tamén .vivir.,
no semidode meios para titar adiailte" .son rapacese ~apazas que andan-por ci.í
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