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“A raíz fértil”

A galería de arte Arcana, que Anxo 
Pastor ten en Vilagarcía, é coma un 
recuncho fértil onde as pinturas, 
as follas de xornal e os debuxos se 
mesturan co silencio, coa enerxía e 
coa calma. Vale a pena chegar a es-
te lugar, porque o pintor ofrece un 
tempo de conversa, unha tarde fér-
til. Anxo Pastor é autor dun poema-
rio editado na colección A Illa Verde 
de Espiral Maior, titulado Sombra 
fértil. Neste libro di cousas como:  
“Si, convivo coa sucidade, só ela é a 
miña compaña. Noutros tempos era 
tan hixiénico como calquera, ata-
caba a sucidade con todas as forzas 
que dá a xuventude. Agora, déixoa 
pasar pola porta, ela trae algo quen-
te, algo sabio, vello, paciente, algo 
que fala de recunchos, de cousas 
esquecidas”. Unha raíz fértil per-
corre a galería deste home que se 
chama Anxo e tamén el é como un 
anxo atento, agradable, educado, 
culto, sabio. Podemos imaxinar un  
ceo con árbores. “Nubes, coma un 
espectáculo gratis, en desuso.”

Que recordos tes da túa infancia? 
Debuxabas moito cando eras un 
neno?
Debuxaba, pero non gardo unha 
imaxe de estar sempre debuxan-
do. Teño unha imaxe viva de correr 
pola aldea de Vilardonas. Meu pai 
traballaba na estación do tren de 
San Clodio, en Ribas do Sil. A tra-
vés da miña avoa, eu tiña moita co-
nexión coa paisaxe. Subindo xa está 
o Courel. É un val, rodeado dunha 
montaña que te abraza e te acolle. 
É unha montaña acolledora, na que 
hai un microclima no que se dan 
ben as oliveiras, as cerdeiras. Gar-
do unha gran conexión coa monta-
ña luguesa. Ao chegar a Vilagarcía 
tomei contacto co mar. Tamén me 
interesa a paisaxe humana desas te-
rras de Lugo, cun ritmo máis lento 
na xente. É a relación co tempo de 
días longos, infinitos. Cando vol-
vo ao Courel parece que o tempo 
non existe, todo adquire un ritmo 
propio, difícil de explicar. Incluso 
é outro andar, a xente anda fisica-
mente doutra maneira. É outra co-
nexión coa terra.
Os ilustradores sodes poetas vi-
suais?
No meu caso hai sempre un fío coa 
poesía. O debuxo sae dunha lectura, 
dunha vivencia. Hai sempre unha
raíz poética. Debuxando pásoo 
ben e sinto que ten moito de aven-
tura. Sempre é fascinante como 
a partir dunha liña podes xerar 
un mundo. Dicía Paul Klee que 
“a liña soñaba”. Sempre é fasci-

nante. Moitas veces non hai dis-
tinción entre o que debuxas e 
o que escribes. Significa unha
inmersión no interior dun mesmo. 
Vaste percorrendo e buscando a tra-
vés dos debuxos e das sensacións.
Cres que a poesía sempre nace 
duns sentimentos íntimos?
A poesía resúltame sempre “miste-
riosa”. Non creo nas fórmulas fixas 
nin nas definicións a priori. A poe-
sía xorde cando xorde. É difícil es-
cribir con vontade. Vén cando vén. 
Gústame a poesía que volve poñer 
a atención na sinxeleza da palabra, 
sen grandes artificios. Gústame a 

brevidade como unha forma de de-
puración e creo que na poesía se 
tende á concisión, ir á esencia e non 
a un verbalismo oco. Moitas veces 
hai un exceso de literatura, a poe-
sía está sobrecargada de estilo pero 
nada máis. Creo na revelación da 
palabra. Ten que mergullar no que 
hai detrás das cousas.
Os libros de papel, fronte ao 
avance do libro electrónico, se-
guen tendo moito valor?
Moitísimo. Os libros son “almas vi-
vas” e ese é o seu valor. O libro sem-
pre nos dirá cousas. Creo que o libro 
electrónico xa está aquí, pero non 
fará desaparecer o libro. Convivi-
rán, como conviviron moito tempo 
a fotografía e a pintura. A fotogra-

fía liberou a pintura de temáticas ás 
que estaba moi condicionada. Des-
fruto moito co libro de papel. É có-
modo e fermoso. Os libros póden-
nos transformar e iso é unha mara-
billa. Son como portas ao mundo 
dos soños, e cando soñamos somos 
libres.
Cabanillas foi aclamado como 
“poeta de raza”. Cres que foi un 
renovador da poesía galega?
Creo que Cabanillas foi un poeta 
moi importante. Foi un dos nosos 
grandes poetas. Non foi un poeta 
grandilocuente. Depurou a poe-
sía galega. A Cabanillas nótolle in-
fluencias do modernismo, do sim-
bolismo. Foi depurando a súa lin-
guaxe e foi liberando a poesía desa 
gran carga de palabrería. Encon-
tro na súa poesía unha gran unida-
de. Ten a época de poesía social, e 
mantén unha voz moi propia nel, 
que atende moito ao sentimento. É 
un poeta narrativo pero sen gran-
de abuso da narración como algo 
pobre. Mantén un alento poético 
sinxelo. Era un poeta sensible. Tiña 
un grao de humildade asumida, que 
paradoxalmente o fai ser grande.
Como formulaches o traballo de 
ilustrar poemas de Cabanillas?
Formuleino con moita responsabili-
dade. Tratei de meterme nas atmos-
feras da poesía de Cabanillas. Tratei 
de meterme no seu mundo sensiti-
vo, como se fose un resoar do poe-
ma en min. Son imaxes sintetizadas, 
cunha carga de certa alegoría. Son 
imaxes sinxelas. Fíxenas tal e como 
me chegaron a min os poemas.
A colección na que aparece este li-
bro de Cabanillas chámase Trece 

Lúas porque “a lúa é ese ser cam-
biante que muda a súa cara de es-
pello circular”. Está dirixida para 
lectores-as de máis de 8 anos.
Todos os libros desta colección te-
ñen 13 poemas que son ilustrados 
por un pintor-a. Está enfocada a que 
a palabra dialogue coa imaxe. Unha 
das cousas interesantes desta colec-
ción e da editorial é que me deron 
total liberdade na maneira de tratar 
as imaxes. A editorial Kalandraka 
promove moito a creatividade. Iso 
dálle frescura e versatilidade. Ese 
coidado e sensibilidade da editorial 
é de agradecer. O feito de que lle de-
diquen un espazo á poesía fala moi 
ben deles porque non é o habitual. 
Nesta colección xa saíron libros de 
Rosalía, Celso Emilio Ferreiro, Ga-
briela Mistral...
Que recordos tes do poeta Uxío 
Novoneyra? Era unha persoa 
cunha gran humanidade e cun es-
pírito moi independente.
Tiven a sorte de ser amigo de Uxío. 
Eu escribín un libro aos vinte anos 
e subín ao Courel para coñecer 
a Uxío. El recibiume cun grande 
afecto e teño un recordo marabi-
lloso. Volvín subir ao Courel ao ano 
seguinte e Uxío e mais eu fixémo-
nos amigos. Foi unha persoa moi 
xenerosa e aberta. Acórdome que 
me recibiu cunha trenka militar e 
estaba na cociña. Faloume de moi-
tas cousas. Tiña moi bos recordos 
de Madrid. Faloume de Carlos Oro-
za. Ensinábame publicacións dos 
anos 60-70, libros de arte que nesa 
época non se vían por aquí. Era un 
apaixonado do gravado e da pintu-
ra. Era unha persoa sabia, humana. 

Anxo Pastor é o ilustrador da escolma poética de Ramón Cabanillas, editada en 
Factoría K e tamén do poemario ‘Dentro do labirinto’ de Branca Novoneyra

“OS LIBROS SON 
ALMAS VIVAS 
E ESE É O SEU 
VALOR”

LUPE
GÓMEZ

Con el humanizábase todo dunha 
maneira sinxela.
Ti fixeches as ilustracións para o 
primeiro libro de Branca Novone-
yra, titulado ‘Dentro do labirinto’ 
e editado en Espiral Maior.
Nos poemas de Branca recoñecín 
moito o Courel. É un libro que fala 
moito da memoria e de cousas que 
me recordan á miña propia memo-
ria da nenez. Son recordos e sensa-
cións que están cargados de inten-
sidade e soidade. É esa soidade ne-
cesaria, que ten moito de descubri-
mento e de enigma. Son cousas que 
deixaches nos espazos nos que vivi-
ches. Na poesía de Branca aparece 
tamén o mundo adulto, e aparece 
moito o desacougo. Hai sempre un 
fío, unha tea de araña, un labirinto 
que flutua como a memoria. 
Que actividades se desenvolven 
na túa galería de arte Arcana, en 
Vilagarcía?
Inaugurei esta galería hai catorce 
anos. Nela exponse pintura, escul-
tura, e ten moita conexión co mun-
do da literatura. Presentáronse aquí 
alguns libros. Houbo algunha expo-
sición de poesía visual. Tamén está 
dedicada á obra gráfica en papel, 
ao gravado e debuxo. Tivemos ago-
ra unha exposición de Mario Igle-
sias, un pintor de Pontevedra que se 
formou na facultade de Belas Artes 
de Pontevedra. Agora estase dedi-
cando intensamente ao cine. É in-
teresante como pintor e cineasta. A 
súa exposición de pintura ten moi-
ta carga poética, simbólica. Hai un 
grande humanismo en todo o que 
fai, sempre nos transmite algo.
Consideras que vivimos bos tem-
pos para a lírica?
A lírica é necesaria e sempre está aí. 
É algo inherente ao home. Hai un-
ha sensación de intemperie, desa-
cougo. O filósofo alemán Adorno 
dicía que “despois de Auschwitz 
non era posible a poesía.” Pero sé-
guese escribindo, séguese pintan-
do, séguese filmando. Aínda no ho-
rror hai ansia de volver á vida e re-
cuperar o mundo do espírito, que é 
necesario.
Cres que é posible recuperar a 
inocencia perdida? Nesta socie-
dade tan embrutecida, a delica-
deza e a sensibilidade resultan 
necesarias?
Aínda que as novas tecnoloxías son 
boas, estamos nun mundo no que é 
necesario volver “tocar” as cousas, 
e manter un contacto directo coas 
persoas. Saborear un tempo, unha 
conversa, unha palabra. Creo que 
da infancia vén esa sensación de 
que “todo é posible”, por esa capaci-
dade de entusiasmo e de estar aber-
tos ao soño. O mundo dos adultos 
sempre nos machaca e tenta cerrar 
eses soños. Os soños son o motor e 
fannos crear un mundo de posibili-
dades, experimentación e frescura 
que nos enriquecen. �

Anxo Pastor ten a galería de arte Arcana en Vilagarcía de Arousa
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