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Publicación galega de mulleres
Galicia. Febreiro 1987

Quen dixo que nós éramos
"a noite fria e os amigos mortos''?...
XOHANA TORRES

Dedicamos esta Festa da Palabra Silenciada
a Xohana Torres
porque xa non aramos sobre os mortos nesta terra
e corre en "cada parte de nós, movente e viva,
un rio azul choutando polo sangue".
porque deixamos de tecer labores incesantes
para crear novos menceres coas mans e coas palabras.
porque Ela chorou ·por todas e para sempre,
solitéria,
e nós, da man, cantamos
"a esperanza contida dentro da luz da tarde",
porque non compartimos as liturxias obscuras
de incensar aos mortos denostados en vida
porén sobre os cons e co salitre oficiamos
"ceremonias solares para erguer os tesouros"
e os mitos,
porque amamos a mar contigo, Xohana,
"a continua cadencia onde se éscoita a vida",
porque fundache "unha banda de memorias"
como paxaros soltos que convocan,
o amor e a terra sempre,
os versos que si "moverán montañas",
porque no teu "tempo cairon as palabras"
queridas, festa de palabras,
·.- . '
que recollemos hoxe, asfn camelias
para adornar as cabezas como deusas.
~
porque contigo Galiza enchéusenos de luz e de gaivota!¡ .
que un dfa destes, de tanto amor,
·
seré un prodixio,
viranche comer na man.
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Marra Xosé Queizán
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XOHANA TORRES E OS MEDIA
Xohana non existe. 56 existe o
escritor, a escritora que os Medios de
Comunicación deciden que exista .
Existe o escritor que lle acae ás
organizacións informativas ou ben á
principal fonte informativa das
organizacións de prensa, as
lnstitucións. Territorio dos Media que
sustitúe á realidade . Sustitución
groseira, troco do estereotipo de
escritor igual a opoñente, bomba de
spray na man, e soerguemento do
escritor afouto, sen mácula, atinado na
sua neopreocupación civil - mesmo
parlamentar-, o escritor-xuiz -e parte
que reparte- .
Efs o escritor que chega a se
enxertar nas páxinas dos Medios de
Comunicación . En Galicia . Ou os
figurantes, recurso para 'fait divers' .
escritores en papel de aprodia -último
degrao do xénero- , lendo pregons o u
na rotina de concursante á literalidade,
competindo por un espacio marxinal e
sen pano de fondo. Anque nen sempre
seña asl. Existe un tempo para o que
as páxinas dos xornais ou os espacios
radio-televisivos talan do escritor,
aquela peza arqueolóxica de fai cen
anos, e cómeno conmemorandoo.
E Xohana, escritora contemporánea ,
non existe nos Media . E ela propia, á
marxe desta falsificación do territorio
real polo territorio informativo, decide
non existir nos Media . Actitude
disfuncional, actitude de Autora,
exemplar perfil dun pafs que tampouco
existe no fluxo informativo dominante.
Tamén por iso Festa da Palabra
Silenciada trae hoxe ás súas páxinas a
información e a análise máis comprida
verbo de Xohana Torres, conxuntando
o obxectivo de profundizar no

facelo, ese territorio persoal ou común
que non debe ser engulido pola prensa.

coñecemento da creación cultural no
noso contexto e mais crebando a retina
'post-mortem' da práctica dos Medios
de masas en Galicia . E tamén porque
sabemos que editar unha revista de
grupo como Festa da Palabra
Silenciada, establecer novas criterios de
lectura, remata por premer tanto nos
medios ortodoxos canto nas mesmas
lnstitucións. Fai un ano reclamabamos
o vindeiro 'Ola das Letras Galegas' para
Francisca Herrera Garrido e agora, para
1987, a Academia -os señores da
Academia- decideuno asl.

En As Armas e o Povo, Glauber
Rocha entrevista a unha muller
portuguesa que, a través da cámara
'lanca as suas reivindicacoes ao mundo
-tal vez a um longlnquo poder- que
verdadeiramente all eré estar
concentrado . E a cámara -assim posta
no lugar de Deus- que ela pede urna
casa . A técnica e os media como ilusao
de um contacto com o mundo' . É un
texto da Cinemateca Portuguesa a
propósito do 25 de Abril en imaxes . Os
Medios e Deus no lugar mellar da casa .

Quizabes no seo da liturxia que
caracteriza ao noso contexto semelle
unha acción radical adicarlle un
monográfico a unha persoa que vive e,
afnda máis, adicarlle un monográfico
sen contarmos, sequer, cun material
iconográfico acaldo - ou seña,
espectacular- para o someter a
tratamentos de reprodución sofisticados
e demostrar, deste xeito, estar a ben
coas pautas da imaxe nos Mass Media .
Non hai espectáculo. Mais
tampouco haberá foto-atestado, fotocarnet, persoeiro de aspecto anodio,
cubre-buratos.
A imaxe de Xohana é segmentaria
mais é frontal, estantfa, sen tensións
competitivas, acompañada por
ilustracións orixinais de duas creadoras
plásticas, segundo a liña gráfica que
define Festa da Palabra Silenciada.
lmaxe segmentaria, que Xohana
quere. Autora que deserta do eido
xornallstico (sen entrevistas, sen
declaracións, sen colaboracións ... ),
opción a-mediática . Xohana Torres a se
expresar na súa poética e reservando,
co luxo que outorga o dereito a asl

Margarita Ledo Andión
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NOTA BIO-BIBLIOGRÁFICA
" No movemento literario de
hoxe, non podfa faltar a muller.
A súa actividade está unida ó
porvir histórico da terra ".
XOHANA TORRES . Santiago,

7957.

.

N

ada en Santiago de Compostela en
1931 Xohana Torres é, sen embargo,
ferrolá de sentimento pois esta foi a
cidade· da súa nenez e mocedade ata
pasados os trinta anos. En Ferrol
cursou os primeiros estudios no Colegio
de Enseñanza General. En Ferrol tamén
escomenzou a súa formación literaria
baixo o maxisterio de don Ricardo
Carballo Calero -profesor seu- quen
orientou a súa vocación literaria .
Témola outra vez en Compostela polos
anos 57-58 na Facultada de Filosofía e
Letras . Abandonou a carreira porque, ó
parecer, non se sentía atraída polo
ensino.
Co seu home -Marino Mercante de
profesión- viaxou por Europa, Asia e
Africa. Na actualidade vive en Vigo ou
en Monteferro, respondendo sempre á
chamada do mar que a leva non
poucas veces ó seu inesquecible Ferrol.
En anos difíciles para o galego e
con só vinteseis anos, Xohana facía
afirmacións tan contundentes como a
que encabeza estas liñas. Era o ano
1957, a cita pertence á introducción ó
seu recital de poesía nova no Círculo
Mercantil de Santiago. Xohana Torres
por esas datas xa dera recitais de
poesía galega no Casino ferrolán e
recibira (en 1955) o primeiro premio de
poesía da Asociación da Prensa de
Vigo co poema A nasa primavera,
toxos.
Dirixiu nos anos sesenta a emisión
da "Voz de Vigo" titulada "Raiz e
tempo". t o primeiro programa cultural

Isabel Mouriz
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en galego daqueles tempos . No equipo
traballaban a reo sen gañar un carta,
M" Xosé Quinteiro, Pozo , Beiras e
outros; Xohana facía os guións de
contido informativo cultural e literario .
Foi colaboradora asídua nas revistas
Aturuxo, Vieiras e en publicacións
hispanoamericanas. Grabou discos con
textos galegos (Castelao, Cunqueiro e
poesía medieval). Debémoslle tamén as
primeiras traduccións de cantos: O
abeto va/ente, O globo de papel, Todos
os nenas do mundo seremos amigos
nunha nova terra.
Xohana Torres é poetisa, autora
teatral e novelista - sempre en
galego-. Cultiva ademais a literatura
infantil e o ensaio.
Do sulco é o primeiro libro de
poesía . Con esta obra inaugúrase a
colección lila Nova creada por Galaxia
no ano 1957. DE 1980 data o segundo
libro de ·poemas Estacións ao mar. No
tempo transcorrido entre estas dúas
obras Xohana publica teatro, novela e
canto . Dúas pezas de teatro: A outra
banda do lberr (1965) pala que recibiu
o premio Castelao e Un hotel de
primeira sobre orfo (1968). Oeste
mesmo ano é o canto Polo mar van as
sardiñas . Coa novela Adiós, Mar/a gaña
en 1970 o Premio Galicia do Centro
Gallego de Buenos Aires. Tempo de rfa
é o último traballo de creación poética
desta escritora, está para sair do prelo.
Son poemas de Vigo que teñen como
" leit-motiv" as lilas Cies.
1

Deixando á marxe o seo labor
creador -que será analizado máis polo
miúdo nos traballos que compoñen este
dosier- só dicir que Xohana Torres é
unha escritora galega de grande rigor
formal e orixinalidade estilística que
demostrou aesde sempre un fondo A
compromiso co seu país .

a

SOBRE A ESTRUCTURA DE ADIÓS, MARÍA
Cando en 1971 se publica a novela
Adiós, María, premio "Galicia" do
Centro Galego de Buenos Aires, a súa
autora xa era unha escritora coñecida
no mundo literario galego ; tiña
publicado dúas obras de teatro e un
libro de poemas.
Nesta nova obra Xohana Torres
volve a ofrecernos a visión do mundo a
través dunha muller como xa fixera nas
súas pez as de teatro . A diferencia está
en que agora as vivencias femininas
están vistas a través dunha rapaza de
quince anos, María , que é a
protagonista-narradora.
A novela presenta dous planos : o
mundo interior dunha mociña, que nos
vai contando a súa peripecia personal
en contacto cun mundo adverso que lle
toca vivir. O outro plano está
representado polo mundo exterior que
podemos advertir no desenvolvemento
da narración. O drama personal da
protagonista está imbricado no drama
social, que se centra nun feito real , a
perda do posto de traballo do pai de
familia ó suprimírense os tranvías da
cidade de Vigo . A problemática interior
da rapaza que se vai facendo adulta
prematuramente e os acontecementos
que se van sucedendo , como
consecuencia do paro en que queda o
pai, están narrados en primeira persoa
a través dun longo monólogo. A
protagonista, que cumpre quince anos
no espacio temporal da narración .
aparece como a heroína problemática
en contraposición a unha sociedade
conformista e dregadant~.
Por outra parte, na obra conviven
dous elementos importantes : a crítica
social e as formas narrativas non
tradicionais que se utilizan na novela. A
historia non segue unha liña argumental
na que se sucedan accións
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consecutivas que rematen nun final
desencadeador, o tempo distorsiónase
na acción, acción que apenas existe,
queda reducida a pequenos
acontecementos cotiáns dunha familia
composta p9los avós e netos, cos pais
na emigración. A autént.ica acción da
novela ven se-la interpretación dos
episodios familiares e sociais que xorde
arredor dunha familia rural establecida
nunha barriada da cidade, que nos dá a
protagonista, ó tempo que vai
amasando os seus problemas
personais . O enfrentamento que existe
entre os dous mundos, o aldeano e o
urbano, que aparece reflexado nos
problemas de integración que sofre esta
familia, é un elemento recurrente ó
longo do relato. A familia habita un
piso das casas acollidas do concello e
acaba por volver prá súa casa da aldea.

tira o Ama/do dos
planos, documentos,
todo po/a vfa legal, as
causas hai que facetas
' ben ou non se fan,
Instituto Nacional de
Colonización previo
asesoramento do perito,
entregue todo que está
perfectamente, catro mH
pesetas, trámites
conseguintes e os
adobos, total, nena, o
proiecto auga de
borra/las, seis meses de
fumando espero e adiós
compadre, vaia
consolándose, cúrese
ben os nervios que é o
principal, non sabe ande
se mete como non se
cuide ". P. 40.
Son flashes sen continuidade, non
teñen un final globalizador, anécdotas
da vida interpretadas pola consciencia
da protagonista, que amosa unha
grande capacidade de análise sobre a
sociedade. Estes pequenos relatos que
descreben aspectos personais ou
sociais teñen como func ión a creación
de ambientes e de indicadores de
actitudes da microestructura social na
que se desenvolve a vida dos
persona xes . As situacións descritas, os
lugares e obxectos fan referencia a
simple cotidianeidade do mundo
doméstico das familias de traballadores:

No discurso narrativo van
aparecendo unha serie de descricións
intrascendentes, que nunha lectura
rápida parecen non ter ningunha
función narrativa dentro da historia :
"Pepito 1ba aos partidos
dos domingos botando
fume cun puro abano
enorme que /le merca no
estanco á filia da Adelita.
Toma rica para un
refresco, dálle á rapaza
un peso de propina, moi
rumboso o señor, téñolle
rabia, leva na solapa a
insignia do Pontevedra
Club e un banderfn do
mesmo equipo, que
forofo, no parabrfs do
coche lerá quen queira
"Hai que roefo, Vfvéres
Pepito". P. 48.
"E repiten a historia
dos seis meses ás voltas
cun préstamo para
reforma dos corte/los,

"a ver, un autobús, e
como cheiran os
autobuses nas horas
punta
a humanidá
a xente suda de calor
a trabal/o
a xente move os brazos,
col/e unha pá, a grasa, o
sebo, a lubrificación é
necesaria para conservar

as máquinas e os carpos.
os homes que saen do
trabal/o col/en os
autobuses e pensan
somentes en chegar á
casa sen enterarse nunca
de que ti vas ao mellar
de paseo, col/es un
autobús na hora punta e
hastra te mareas co
sudor". P. 81.
Con todo, o elemento formal máis
caracterfstico da novela é o emprego
do tempo. Pódese afirmar que o tempo
é a parte esencial do relato porque é un
tempo suxeitivo, interior, conducido
pola percepción da narradora, que é a
que manexa a realidade manifestándose
por veces en espacios de tempo longos
e continuados, méntres que outras
queda reducido a pequenas impresións.
A novela comeza cando os pais xa
están emigrados en Francia e logo
volve atrás para contar sucesos
anteriores á marcha destes. A medida
do tempo dánola a protagonista, os
acontecementos van aparecendo
segundo acoden á súa mente,
enmarañados uns nos outros. t un
tempo distorsionado, propio do
·monólogo interior.
Posiblemente fose esta
caracterfstica tan sobresainte .da novela
a que levara a dicir que Adiós, Marfa
segura as liñas da Nova Narrativa
Galega . De certo a novela de Xohana
Torres ten elementos utilizados na
Nova Narrativa; ademais da distorsión
do tef]1po narrativo nunha sucesión de
momentos, a relevancia que adquiren
os obxectos no entorno humano e os
persona xes, que aparecen diseñados
poi a interpretación da protagonista,
recórdannos algús relatos dos autores
da Nova Narrativa.

.

\
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Esta semellanza é só aparente pois
existe unha diferencia .fundamental no
tratamento que se fai dos mesmos
elementos narrativos nos textos da
Nova Narrativa e na obra de Xo hana
Torres .
A minuciosidade que aparece nas
detalladas descricións, que atopamos
en Adiós, Maria, que, por veces,
chegan a ser series continuadas de
obxectos, como, por exemplo, neste
pequeno texto:
" Cas dos abós, perpiaño
baixo, piso e faiado
camas, mesas, aparador,
tresillo plástico, falca a
lámpada que está para
cair.

/ ... /
Televisor de dazanove
•
•
pulgadas a plazos
neveira tamaño mediano,
ídem o sistema,
cincocencas oitenta
pesetas. Unha letra
firmada. Calentador de
butano, paga extra l ... 1
Ducha. Tampouco era
lata o carreo de olas de
auga fervendo, encher a
tina de zinc e sen
graduación posible l .. . 1
Mesa de cociña con capa
de poliester e para de
contar". P.
41.

é un aspecto funcional do relato
tJirixido a crea-la ambientación da
historia sinxe la, que se conta, e a poñer
notas críticas sobre diferentes
problemas sociais . Os textos da Nova
Narrativa, onde a descrición de
obxectos é tamén un dos elementos
máis característicos, diferéncianse en
que as descricións teñen finalidade en
si mesmas, porque as causas son parte
da acción do relato , teñen vida propia .

Nestes relatos non aparece unha
relación precisa entre o home e os
obxectos, o fundamental é amasa-la
presencia núa, illada das causas, que
mesmo chegan a ter dimensión humana
en canto que participan da vida dos
homes . As causas están aí, os
personaxes soamente as deben ollar,
han de constatar simplemente a súa
forma, non poden ter ningún tipo de
relación con elas. Para os novas
narradores existe un interés preciso en
marca-la relevancia das causas frente ó
home . O primeiro teórico da Nova
Narrativa, A . R. Grillet indicou: "As
causas son as causas e o home non é
máis có home" (Pour un nouveau
roman, Ed . Minuit, París, 1963, P. 67) .
Este obxectalismo non se atopa na
novela de Xohana Torres, xa que aquí
as causas ofrécensenos mediante a
impresión que deJas ten a
narradora-protagonista . Maxa capta os
obxectos que etán non seu entorno, e
que dalgunha forma teñen relación coa
súa propia vida ou coa vida dos seus .
Hai unha relación estreita entre os
personaxes e mailas causas coas que
conviven, que non se limitan a ter
forma, senón que forman parte das
manifestacións máis íntimas porque, en
realidade, os personaxes dependen das
causas. E a su xerencia desta
dependencia serve para denuncia-Jo
consumismo que domina ós homes :

de impresión, e para un
motor de tipo deportivo,
unha caixa de cinco
marchas, a quima,
superdirecta como os
Alfa Romeo". P. 29.

A protagonista abrumada pala
realidade sinte e pensa nas causas.
En canto ós personaxes, a Nova
Narrativa preséntanos personaxes
caricatura, seres anónimos dos que o
lector non ten ningunha referencia ni
física, nin sicolóxica, nin, tan siquera,
social, ata o punto que moitos destes
personaxes carecen de nome. A
identificación dos personaxes non ten
importancia na Nova Narrativa, o que
verdadeiramente interesa é amasa-la
traxectoria do personaxe anónimo, que
na maior parte dos relatos é un home
que xeirea, que vai dun lado para
outro : pala vila, pala propia casa , ou
mesmo dentro dun cuarto. Neste andar
sen sentido quérese amasa-la
impotencia para comprende-lo mundo e
para compartilo; o home apártase, pois,
da realidade abxetual e mira desde fóra,
colócase no exterior en posición de
marchar, de fuxir . Nada disto atopamos
en Adiós, María ande os personaxes
posúen unha clara identificación, teñen
nome, orixe e vivencias cotiás.
Certamen te
a protagonista tamén
parece non encende-lo
mundo no que vive, e
mlrao desde fóra, pero a
diferencia dos
personaxes-anónimos da
Nova Narrativa, Maxa·
participa da sociedade,
actúa e relaciónase cos
outros.

"¡O que sabe o Xermán
de coches! e todo na
vida é o mesmo, está
erara pasar polo aro, hai
que mancera pureza por
ennba de todo, é que ti
non sabes, Maxa, ¿A
Alemania Federal?
Volkswagen, Opel,
Mercedes, N. S. V., •
B. M. W., Aud1; Porsche,

Con todo os personaxes non
ocupan un espacio físico, non están
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veces resu ltan simples, anecdóticas
mentres que noutras ocasiónfl son
análises fondas da realidade social:

presentes a través dos seus propios
sentimentos, son parte da narración
manipulados pala mente da
protagonista, pero mesmo así cada un
deles consegue a súa propia
personalidade diante do lector: a avoa é
unha muller simple, difícil de soportar e
algo inxusta; o avó, Kaiser, é un home
dunha forte personalidade, aparece na
novela como o patriarca que resolve os
problemas e sabe "case todo", é "un
tipo especial"; o irmán de Maxa, O
Xermán, un tipo ye ye, moi coidado
pala avoa. Un rapaz de dezaseis anos
mergullado no mundo de intereses da
xuve ntude urbana que pasa da familia.
E así podiamos ir describindo cada un
dos outros personaxes sempre a través
dos datos que nos ofrece a
protagonista:

" Dúas mulleres xuntas
son o colmo.
Animadfsimas: "Ai, Otl~
tl!is unha man para o
licor, sáeche riqufsimo,
¿1!! dificil de facer?

/ .. . /
Dúas ·mulleres xuntas,
recetas de cociña, o
bacal/au. Ai, Otl~ os
homes son dunha boca
fina, sempre macarróns,
sempre macarróns
home, claro, co que ti
ganas, protlfistame
Román, imos xantar
bistés todos os dfas.
As mulleres, revistas,
Hola, Garbo, La femme
elegante. Dúas mulleres,
tres mulleres xuntas
talarán de modas, de que
van falar, a ver:

"a nai / ... / a beber
vasos de auga con
aspirina, Maxa, ai filliña 1!!
que mesmo me voa a
cabeza ... A ve/la, a1~ a1~
qulfi cansa estóu. Párase
en nun repente, bota
lago o aire con forza
pala boca, fallarfanlle os
bofes, suposicións
somentes porque o intre
tampouco era o máis
indicado pra preguntas;
xa podfa morrer o Petigrf
que nesta casa ningulfin
se enteraba, da noite pra
a mañá todo pode
cambiar na vida dunhas
xentes normales coma
nós . .. "P. 33.

/ ... /
Unha, dúas, tres
mulleres, todas as
mulleres acabarán
fa/ando do seu peso,
seguro, se o saberei eu ".
P. 14.

" No restaurante E/adio
non hai problema de
intosicacións, ollomol,
raba/izas case movendo
o rabo, escama
escintilante, as sardiñas
tesas, todo a pedir de
boca nos importantes
bares da cidá.
/ ... /

t, precisamente, este xeirar a cotío
dos personaxes da novela o que
permite tace-la crítica social do
consumo, da emigración, das
diferencias de poder adquisitivo . Crítica
que vai conducida palas análises e
comentarios da protagonista, que, por

Eu paso e pago porque
podo, i eu mentras en
Cantador ceando a carón
do lar a ver quén abre a
boca pra pedir un abrigo
cos pais en Lille dándolle

,

ás usines o ao carisea, a
ver quén pode, nin tan
xiquera penso nos
zapatos de moña que me
levan os ollas na renda
de Mane!". P. 113.

No primeiro texto, por exemplo,
faise unha crítica fáci l caricaturizando
ás mulleres como uns seres simples,
que soamente se preocupan das causas
domésticas, intrascendentes, e de seu
aspecto físico. En troques, no segundo
texto aparece unha clara denuncia da
sociedade, que permite a diferencia de
capacidade adquisitiva existente entre
as distintas clases sociais, propio dunha
narradora adulta con conciencia
política.
Os personaxes secundarios pois, a
diferencia dos relatos da Nova
Narrativa, xog an un papel importante
na narración, pois ademais de funcionar
como tipos sociais complementarios na
descrición da realidade social,
configuran a personalidade da
protagonista e danlle motivos para a
súa interpretación do mundo .
A autora de Adiós, Marfa quere
contarnos unha historia con personaxes
reais cos seus problemas e miserias, e
para isto válese do monólogo interior
que lle permite empregar un tempo
sicolóxico, distorsionado e unha forma
de narración nova, presentando os
obxectos e aconteceres cunha sintaxe
simple, tal como acoden á mente .
De querermos buscar semellanzas
con algún movemento literario,
recurriremos á narrativa
hispanoamericana dos anos 60,
movemento que tamén conxugaba os
dous aspectos: a crítica social
enmarcada en novas técnicas
narrativas .

.
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A POESÍA DE XOHANA TORRES
A Xohana, que quixera ser peixe,
e a miña fH!a, Mariña,
desde o lobo mar meu.

O inicio de Xohana Torres no mundo
literario é un inicio poético que ten
lugar coa publicación en 1957 de Do
sulco . Desde este momento non
abandonará xa o cultivo dos distintos
xéneros, en especial o teatro e a
narrativa, destacando, dentro desta
última, a infantil, á que aporta tanto
criacións proprias como traduccións.
Mais a súa segunda e última
entrega poética en forma de libro non
aparece até 1980, vintatres anos
despois da primeira, baixo o título de
Estacións ao mar.
O conxunto da poesía publicada por
Xohana Torres está formado, pois, por
un poemario xuvenil e un completísimo
poemario da madurez . Entre ambas
media un longo silencio, só roto por
pequenas mostras en revistas e
antoloxias que nos talan dun traballo
poético constante, prolongado máis alá
do último libro.

l. FORTUNA CRITICA
Polo que se retire á valoración da
súa obra por parte da critica, esta é
desigual. O primeiro libro foi acollido
cun grande entusiasmo no ermo
existencial dos anos cincuenta. Mais o
proprio prologuista, Ricardo Carballo
Calero, se ben sinala a presencia dunha
forte personalidade poética, fai fincapé
tamén, desde a súa perspectiva estética
clásica, na necesidade dunha certa
dose de contención e luimento .

O paso do tempo deitou novas
sombras sobre Do sulco . Efectivamente,
nos anos setenta Basilio Losada na súa
antoloxia Poetas gallegos de posguerra
(1971) considera o libro ubra de
xuventude, relacionándoo cos poetas
de Brais Pinto e antologando só
poemas posteriores que, en boa parte,
logo engrosarían Estacións ao mar. O
mesmo Basilio Losada non incluirá
posteriormente á autora en Poetas
gallegos contemporáneos (1972),
antoloxia-de liña estética social; de
todos xeitos o feito non resulta ser
demasiado significativo pois tan só
están presentes dous poetas da súa
xeración: Manuel María e Xosé Luis
Méndez Ferrín .

[

1
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Desde outra perspectiva crítica,
mais tamén nestes anos setenta, Miguel
González Garcés na súa Poesía gallega
de posguerra (1939-1975) (1976) louva a
frescura xuvenil do libro mais rexeita o
que considera que nel hai de
sentamentalismo fácil e paisax1smo
tópico, á vez que valora moi
positivamente a producción inédita da
escritora .
Mais tamén o tempo iluminou a
obra e, neste sentido, destaca a
valoración claramente positiva feita por
Méndez Ferrín . Este crítico tala en De
Panda/ a Novoneyra (1984) da extrema
orixinalidade do libro ao que califica de
excelente.
Frente a estas distintas opinións en
relación coa primeira obra poética de
Xohana Torres, parece haber unha
clara unanimidade polo que respeita á
consideración positiva de Estacións ao
mar. Así o evidencian o feito mesmo de
que se lle outorgase o Premio da Crítica
en 1981 e as repetidas alusións á
importancia dos poemas inéditos, logo
incluidos nese libro .

Carmen Blanco
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Garcés, ten efectivamente unha certa
presencia neste libro, mais nel
predomina, como moito máis
claramente ocurrirá en Estacións ao
mar, a grande forza dos sentimentos,
que será outra das características
poéticas da autora . O mesmo
paisaxismo tópico do que tala González
Garcés a propósito de Do sulco, está
presente nunha serie de poemas que
responden, na súa aparencia externa,
ao paisaxismo tradicional, aínda que
este sexa superado na conceición
profunda do texto, dando paso á
omnipresencia física e material da
natureza que caracterizará a mellar
poesía da escritora .

Quizá tan só se pode anotar a
discrepancia de César Antonio Malina,
quen na súa Antologfa de la poesfa
gallega contemporánea (1984) cita a
Xohana Torres no grupo das
destacadas poetas femininas do século
XX, antologando de entre elas só a
María Mariño.
Despois de feíto este recorrido
podemos concluir coas palabras que
Francisco Fernández del Riego lle
dedica na Historia da Literatura (1984),
recollendo o sentir crítico predominante
e a súa particular visión da escritora .
Aínda que nos poemas deste
volume Do sulco evidenciou a autora
unha notoria intensidade lírica, había
ser no seu recente libro Estacións ao
mar ande revelarla un ha verdadeira
dimensión creadora( 1) .

Por último, a plena aceitación crítica
de Fernández del Riego e Méndez
Feri'ín responde ao afincamento de
ambos autores nunha estética máis
nacionalista, na que está fondamente
arraigada Xohana Torres. lsto apóntao
certeiramente Méndez Ferrín (cuxa obra
se atopa neste aspecto moi perta da
autora) cando di :

As opinións e valoracións
devanditas son perfeitamente
explicábeis desde as distintas
perspectivas adoptadas polos críticos
que por si mesmas sirven para
caracterizar a personalidade poética de
Xohana Torres. Así, por exemplo, a súa
ausencia das duas antoloxías que
mellar representan o gasto estético dos
setenta e dos oitenta respeitivamente,
Poetas gallegos contemporáneos de
Basilio Losada e Antologfa de fa poesía
gallega contemporánea de César
Antonio Malina, evidencia o
afastamento das modas literarias por
parte da autora.

O amor á Terra é ardente; abrasa .
Neste libro está algunha da mellar
poesía nacionalista que se ten escrito
en Galicia(2) .

11. AUTENTICIDADE E EXCESO
Se tivese que caracterizar cunha soa
palabra a poesía de Xohana Torres
quizá falarfa de autenticidade. Penso
que estamos ante unha poesía
esencialmente auténtica, necesaria e
propria, allea a toda pose e toda moda .

Asimesmo, a crítica clasicista de
Carballo Calero revela a personalidade
excesiva e, neste sentido, barroca e
romántica e, nunha palabra, anticlásica
de Xohana Torres.

Dita autenticidade conleva outra
serie de características, difícilmente
diferenciábeis dela, como son a

Por outra parte, o sentimentalismo
de Do sulco, apontado por González

orixinalidade e o exceso. O mesmo
parecen suxerir as críticas máis lúcidas.

A l ORIXINALIDADE
Con respeito á orixinalidade
podemos sinalar que, por exemplo,
cando Carballo Calero expón a
necesidade de "afinar o ouvido pra se
familiarizar co ritmo de ista nova
voz"(3), ou Méndez Ferrín destaca a \
"extrema orixinalidade (... l, o insólito
das asociacións e das contradicións
semánticas entre o adxectivo e o
nome"(4), están, implícita ou
explícitamente aludindo ao carácter
innovador e ruturista da súa linguaxe
poética . Esta linguaxe agroma xa en Do
sulco para mostrar todo o seu
explendor en Estacións ao mar.
A persoalisima linguaxe nova de
Xohana Torres lánzase
vertixinosamente á percura da
expresión dos sentimentos, das
sensacións, dos pensamentos máis
inefábeis, tal como mostran mesmo
estes versos do primeiro poema do Do
sulco:
1Soidá, miña Patria dos dlas,
peito total, escurecido, enfermo/(5)
Ainda así esas realidades resultan
inapreixábeis e a palabra, frente á vida
que transcurre, segue senda só iso;
palabra contra o tempo:
Si eu pregonara: Acó estivo o meu
[nome,
acó bateu o sangue, tal como foi,
milagre para un rfo,
riso hastra os beizos, ilusión a flote,
nunca dirfa nada comparado
con todo o que eu fun
e endexarñais quedará nas palabras(6).

.
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8) EXCESO
Polo que se retire ao seu carácter
excesivo, tamén ten sido exposto,
ainda que de maneira crítica, por
Carballo Calero, quen di que na súa
"cítola aprétanse os conceptos como
edras"(7) e que "con isa riqueza de
materiais que recibiu en dote, ten que
edificar, i edificaré ordear, escolmar,
rexeitar e luir"(8) .
Dito carácter excesivo, torrencial e
caótico déixase ver no feíto de que
trate de mostrar nun só poema a
multiplicidade d!'l sucesivos instantes
vitais, através dunha linguaxe
asimesmo múltiple, na que se dan cita
os máis diversos rexistros lingüísticos,
pontos de vista, cambios temáticos,
imaxes máis varias .. . lsto é o que
ocurre especialmente nos libros "O
tempo e a terra" , "O tempo e a
memoria" e "Eiexias a Lola" de
Estacións ao mar, onde a estrutura dos
longos poemas parece estar motivada
polo libre discurrir do pensamento en
soedade .
Este carácter acumulativo é un
rasgo inerente á personalidade poética
de Xohana Torres e, polo tanto,
permanece despois do constante
traballo sobre a propria palabra do que
nos talan as até tres e catro versións
publicadas dun determinado poema . En
moitos casos, através do aspecto
caótico déixase ver a alucinante lucidez
da irraciona lidade, como no seguinte
anaco dun poema :
A noite cría soños incompletos por riba
da vl'la. lsta é a miña casa; iste o aleiro
a ande suben as sombras.
As altas horas
hai un coro puntual de voces,remusmuses
confusión ideal para os poemas;

entre a forma e o contido da súa
poesía, enmarcada nesa linguaxe nova
que tenta ecoar a "voz interna,
conmovida, última". E por outra,
conteñen en síntese a quintaesencia
dos seus dous libros "en verdadeiro
sulco estacionando" a palabra que
tenta apreixar a vida.

formas, escadas, signos, residencias
ás que transbordaremos sen remedio(9).
Palabras como estas dannos pé a
talar dunha poética da confusión, na
que Xohana instala rilkeanamente a súa
casa.
111. UNHA POETICA RADICALMENTE
INTIMA

Precisamente neste último sentido,
podemos talar tamén dunha poética da
memoria, é dicir, da palabra proustiana
á percura do tempo perdido :

Estreitamente vencellado coa
autenticidade da súa poesía está o radical intimismo do que esa parte e que
mostran á perfeición estas palabras:

Agora mellar que nunca falarfa,
isas tardes fontanas,
a cor innumerable do outono.
Pasan xentes escuras de a cabalo,
pero eu escribo acob!'llada en min
por un prestar/le o peito a tantas causas
na presurosa hedra da memoria(13).

Eu canto escuramente
'
nista soia vinude
de non falar de menos dentro(10).
Ademais, esta poética radicalmente
íntima é tamén unha poética da
profundidade e da soedade, como
viramos que o era da confusión. En
efeito, a radicalidade leva a topar fondo
en percura da explicación última e
primixenia-, tanto do mundo material
como do psíquico:

Aínda que no fondo práticamente
toda a literatura participa deste rasgo ,
hai libros enteiros de Xohana Torres
nos que a memoria é o centro, como
ocurre en "O tempo e a memoria" e
"Eiexías a Lola" .
IV . O TEMPO

Sigo polo máis fondo:
Coma na terra as puntas das ralees (11) .

A cosmovisión que reflexa o
conxunto poético de Xo hana Torres
atópase inmersa no que poderíamos
chamar as ralees culturais, as vetas
máis vellas da nosa cultura autóctona e
está en consonancia co máis puro
pensamento presocrático. En efeito,
dada a forte carga intelectual desta
poesía (que tan ben con xuga
sentimento e pensamento), podemos
situar as súas bases filosóficas en
relación con teorías como as de
Heráclito (a quen dedica moi
significativamente un poema en Do
!¡ulco) ou Tales de Mileto , por
remontarnos aos primixenios e á súa
conceición material do mundo, tan afín

Da mesma maneira, é a soedade
máis absoluta o único lugar no que se
pode manifestar esa intimidade abismal
da que sairá a auténtica palabra nova,
distinta :
Calqueira día pregarémosche, Soidá,
[reno vos,
estoupada a entraña,
en verdadeiro sulco estacionando
a voz interna, conmovida, última(12) .
Nestes últimos versos está a clave
poética de Xoha na Torres . Por unha
banda , evidencian a harmonía existente
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que, neste sentido, é, como dixen,
palabra contra o tempo. O motivo das
"estacións" devén entón clave: dá
título a todo un libro, no que é adamáis
marco temático, e aparece en moitos
dos poemas de Do sulco ("0 maio",
"A primadeira", "O vran", "Outono",
"O inverno").

á autora . O discurrir constante e a auga
como principio envolven e asolagan
estes versos :
Primeiro foi o mar, despois a
pedra(14) ..
O t~ma central de toda a súa poesía
é o tempo, é dicir, o discurrir constante
da vida que non se repite, como a auga
do rio de Heráclito , como " O río", " O
Sil", "A chuvia" de Do sulco, como o
"tempo-rio"(15l de Esracións ao mar
que todo o barre :

Mais através da palabra poética a
escritora quere sentir, palpar, apreixar
-se isto fose posíbel- ese discurrir do
tempo-vida que latexa en toda a
materia . De entre dita realidade
material, están presentes en especial a
terra e o mar, símbolos da fecundidade
vital pola súa renovación cíclica.

/seas naires van cheas da humedade do
{rfo.
E o rfo non foi fiel, non re anuncia
nun eco can xiquera, nin rampouco /le
{dais.
Chamada pra vertente Mrreo todo( 16).

Al ATERRA (A MULLERl
A vivencia da terra podemos dicir
que está presente en cada un dos
poemas de Xohana, ainda que encha
de maneira especial o libro «0 tempo e
a terra » de Estacións ao mar. Dita
vivencia telúrica non. ten nada de
paisaxistica e aparece marcada pola
pegada do tempo e do home,
constituíndose nunha vivencia da
nación:

Nestes versos a auga identificase
coa vida, como nos tempos máis
antigos, mais en si mesma leva
acachada a morte. A dualidade
vida-morte aparece de maneira especia l
no libro "Eiexias a Lola", que, moi
significativamente, partindo do
enfrentamento coa realidade da morte,
contén os poemas máis fortemente
vitalistas da autora .

Quera vez és
a Terra dos teus filias
can/e para as espigas,
os aires,
os madeiros.

A vida , pois, é o discurrir do tempo
e desfaise en morte que non é senón
unha transformación da vida:

Ah, nasa Patria
definitiva dende a infancia/10) .

Asolágase a Vida, inqueda no seu termo
natural de río;
xurran risos, sentimentos xurran
e istos forres desexos que voan hasrra ás
{causas
fanse polen /ixeiro cambeando de
{/ogar/17) .

A fecundidade da terra, a súa
transformación e permanencia a través
dos séculas, dos anos, dos días, é
saudosamente anceiada polo eu
poético, desde o primeiro ao último
verso: desde a

En conclusión, o tempo que pasa
preside toda a obra de Xoha na Torres

Primadeira: ¿Por qué, por qué ¡;¡on
reverberas nos meus ollos?(19l.
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de Do sulco, até versos como os
seguintes de Estacións ao mar:
Xa non se pode repetir a historia
porque eu mire un ronsel
e pense no amor que rematou un
{dla/20).
Aparte desta presencia constante, a
fecundidade como teima latexa d~
maneira especial en Do sulco, onde
aparece estreitamente vencellada á .
vida. lsto é o que ocurre , por exemplo,
no poema «Sueiro »:
¡Qué agoiro, xeme, pon/a, se non chegas
{a froito!
( ... )

Cando fuxa,
espirito no Sol, nun vran ideial de rosas,
miña xusticia sea emanazón: xurrar.
{Xurrar
como xurran os dlas enchéndose de
{tempos;
xurrar, un xurrar de ista espontaneidade,
de femia para filio, evolución de Terra e
{máis de xesros/21).
Outro rasgo da peculiar maneira de
sentir a terra por parte da voz poética é
a confusión con ela:
Grave Galicia,
miña Temeraria,
a Terrible Inmortal,
Verdor Terrible .
Pldeme algunha vez
que me renda no po
por se tal vez eu poida continuarte/29).
Este motivo pannaturista, de ralees
culturais ben antigas , entronca con
outro tema, o da mul/er, que aparece
en grande parte da poesía de Xohana
identificada coa terra e, como ela,
sulagada nese "xurrar" constante da
vida. Até tal ponto é así que
poderíamos chegar a talar da presencia

do slmbolo da muller-terra, poetización
actual do mito antergo da
Magna-mater, puro canto á
fecundidade . Dita carga sir:nbólica
apréciase especialmente en certos
momentos de Do sulco, na
personificación feminina de Galicia en
"O tempo e a terra " e nesa
impresionante recriación da figura da
avoa que contén "Eiexlas a Lola" .
Polo que se retire a Do sulco, o
símbolo está presente en poemas como
"O vran", "Mans" ou "A chuvia ". A
este último pertencen os seguintes
versos :
Denantes, miña aboa frorescfa
para argallar un canto de verdes rás de
[poza,
de diaños, nautas, ventas e de estrelas.
Tépeda voz de mundos en feitizo. (Eu
apenaba o rostro contra o dengue para
pillar os cheiros de follas balorentas) (2:JJ.

1

Con respeito a "Elexías a l:ola",
pódese dicir que a figura da avoa o
enche todo, as estancias, a casa toda ,
as terras e a terra (a nación 1 toda : a
natureza mesma . Vexámolo nun
contido poema :
Podo decir "O A via" e eres ti,
calmo xurrar do rfo anegando as ore/as
Tamén podo decir " De/a non queda
[nada
senón este rumor que deixa a folla"...
O meu corazón coñece territorios
que non somete a noite: Pafs ande
[nacemos
libre de coda sombra.
As! o declaro codo: Infancia coma as
[a ves
e a humedade da arboreda.
(Recordar estas causas nunha xanela
[aberra)
Eu non digo " volver", xa se1: non é
[posible(24J .
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Entón , o mar manifesta a súa
ambivalencia, e a aparencia de símbolo
vital positivo devén en desolado signo
tanático:

Bl O MAR
Frente ao pasar e non volver do río,
símbolo do tempo e camiño da morte,
ima xe, por tanto, da fugacidade da
vida, o movimento de flu xo e reflu xo
do mar asegura a permanencia,
representando, así, o tempo absoluto e
a vida que volve. Este é o significado
que o mar ten no conxunto da poesía
de Xohana Torres, na que se mostra
omnipresente, aínda que apareza de
maneira máis nidia no segundo libro, e,
dentro del, en "O tempo e a memoria"
e, por suposto, en "Estacións ao mar".
As vivencias primeiras, paraisos
perdidos, do mar de Ferrol; as outonais
vivencias do mar de Vigo; e a plenitude
das langas viaxes mariñas anegan estes
versos nunha auga salgada que
evoluciona da onda tremecente á
serenidade da nostalxia.

Lorref. quixera irme.
Todo está feíto xa,
o peixe, as redes.
Algo que nin sabia:
As prodixiosas rutas tamén morren(27).

De todas xeitos, a súa presencia
favorábel pode facer máis doado o
paso :
Ritmo de mar e rosa, a quen vos
[cante(28J .

A ti, Xohana .

NOTAS :

111 Francisco Fernández del Riego , Historia da Literatura,
·viga, 1984, p. 205.

Como no caso da vivencia da terra,
tampouco hai nada de paisaxístico
nesta presencia do mar puramente
absoluta e total, que Méndez Ferrín ten
comparado ás tamén vivencias abismais
de Paul Valery e de Manuel Antonio, e
ás que habería que engadir outras
como, por exemplo, a de Juan Ramón
Jiménez .

121 Xosé Luis Méndez Ferrln, Del Pondal a Novoneyra,
Vigo, 1984, p. 284.
131 Ricardo Carballo Calero, " Prólogo"
en Xohana Torres, Do sulco, viga, 1957, p.10.
141 De Pondal a Novoneyra, p. ~83 .
151 Do sulco, p. 13.
161 Xohana Torres, Estaciónsaomar, Vigo, 1960, p. 36.
171 "Prólogo", p. 11 .
1811dem. p. 10.
191 Estacións ao mar, p. 78.
l1011dem, p. 20.
llll ldem, p. 44.
11211dem, p. 46.
113lldem, p. 33.
11411dem, p. 92.
l1511dem, p. 65.
11611dem, p. 65.
1171 Do sulco, p. 65.
1181 Estaciónsao mar, p. 23.
1191 Do sulco, p. 66.
1201 Estacións ao mar, p. 91 .
1211 Do sulco, p. 70.
1221 Estacións ao mar, p. 16.
1231 Do sulco, p. 21 .
1241 Estaciónsao mar, p. 61.
12511dem, p. 82.
1261 ldem, p. 83.
12711dem, p. 83.
12811dem, p. 36.

Ante o mar e co mar parece posíbel
a volta, a recuperación do tempo
perdido:
Valva contigo á miña orixe,
mare meu, que intactas me devolves
as causas que esquecimos das primeiras
[estancias.
Todo o aprendfn aquf, Lorref. na
[onda(25J .
Aínda que seipamos que:
Ninguén retorna do gran reino do
[mar!26J.
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PRA UN ACHEGAMENTO A POESÍA DE XOHANA TORRES
Galicia.
A barca en punto.
/Pero nunca sabemos a que hora) .

A POESIA É REFLEXO DO TRANSITO
Estes versos de Xohana poderían
ser o título que prologase esa longura
de horizontes, esa estadía en ningures,
ese camiño interminable, ese tránsito ...
que é .a sua poesía .
Sabía ben a nosa poeta o que
quería decir cando titulou os seus libros
" DO SULCO" i "ESTACIONS AO
MAR" : Espacio que se ara; tempo que
se abre as lonxanlas mariñas.
Tempo i espacio construen o
camiño que se fai dende a intimidade
do escritor; é máis, él mesmo é esas
duas dimensións nas que navega e este
convencimento vaise enfeitizando, ao
langa dos seus libros, de intimas
iluminaciós:

"Soidá, 1 máis sulco que un mar
antergo", "rastros de rodas", "rutas
dos cabalas", "voltas que da a noria",
"a vagabunda vocación do home",
"partir hastra un Norde 1 pala rosa dos
ventas", "tolo peirao de velas e
viaxes" ...
Os exemplos poderfan multiplicarse.
Ser poeta é sentirse tempo
esborrexinte, esluinte; é navegar no
mar heraclitiano sin paraxe; e cada un
dos libros de Xohana afonda e abeira
nos terreas desa extrema lucidez. Así o
dí expresamente: "Eu meditei nun libro
o "Todo xurra".
Logo de tal sabencia soio queda
unha actitude existencial e o poeta ven
ser o cronista da sua propia morte, a
memoria do pasadía, un berro entre

dous intres utópicos: a inocencia e o
fin. Así nolo constata fermosamente :

"f que debo decl'lo: Hai un rfo
que sanga inútilmente
entre a memoria e pra un ha soia m orce".
A POESIA É VERBA REVELADORA
A terra que terma dela e das suas
nostalxias, Galicia, é o ámeto cósmico
no que se realiza a imposibilidade da
utopía . Pero arredor del e por riba del
está esa "outra" dimensión; ese ·
"irreal" do poeta, que é probablemente
o verdadeiro real.
Nesta aprensión do "irreal" , do
insospeitado, do invisible, do que toda
vida ten de misterioso e inexplicábele, a
poesía de Xohana dfspese, decántase
dende "Do sulco" ata "Estacións ... "
para escoitar máis e máis os ecos do
silencio. Cecais ahí e ande está esa
"cuarta dimensión" do poeta; a que o
transfigura pra máis aló da tríada;
tempo, espacio, tránsito. A verba
énchese así de li xeiras reverberaciós, de
suxerencias, de escintilaras .. . pois hai
"algo" que non pode ser dito; algo no
que a palabra de cada día non pode ser
senon muro, impedimento. Entón o
poeta ten que se voltar un adiviño, un
visionario.

•

Nos primeiros versos de "Do sulco"
atopamos xa ese presentimento de que
hai un talar sulagado e arcano:
"Soidá, adentrada de voces a querer
{suscitarse
e non serán de m in. De vós, tampouco ".

O "EU", canso, vello; ise "EU"
existencial, que perdeu as rafees do
sagro e, polo tanto, os vieiras da
eternidade, non poden escoitar tales
voces; o seu destiño agora é ser "edra
mosteiral", "xflgaro agónico" .

Anxeles Penas
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"Cando fuxa
quero ter sido Eva
en dúceas de mazáns, árbores
[madureiras ... "

Xúnguense nestas reveladoras imaxes a
idea de pasadfo, de febleza e de
cárcere; atributos que señalan as
propias limitacións. ¿t a causa delas
que se perdeu o Paradiso? A poeta
pregunta :

Asf remata "Do sulco ": coa
aceptación do imparáble escoar e
pedindo que siga ese canto segredo da
inocencia, esa voz tatexante que lle
emprestaron ao poeta, pra que a sua
mo"rte non signifique o difinitivo calar:

"¿Onde o soño que busco rerá ido?"
E entón volve a atopar esa voz
segreda que agora rf :

"Cando fuxa, (morrer, sf, pro en vento
[irtio)
que unha boca langa!, toda de neno,
(tatexe sin respostas,
a e/exía das Nais, solagada nun berce de
[silenzo" .

"O /atexo rf... Rise, impasfbele, en
[bu/ras .. .
/so/amento do corazón que agarda ".
N un dos máis fermosos e
estarrecedores poemas de "Do sulco" ,
aquel que comenza: "¿E todo para qué,
corazón me u ... 7, Xohana chega aos
arredores da máis extrema lucidez, a
apalpar ese silencio que pecha a
verdade; a éla soio lle queda a
desesperada pregunta:

En "Estacións ao mar" o sentimento
de impotencia tire coma un espeto,
vóltase máis nihilista :

"Sinto un raro silencio de cidade ...
Dende o pais absurdo do poema
a cinza vai cubrindo hastra os meus
[/abres.
Ninguén repara en mfn. Ninguén
l,
[escoita".

"Quén saberá decir o vento que xa
[agarda,
o azul ande chegaron con copia nova os
[ceas,
a leda anunciación que agora non me
[tala?

O "irreal" do poeta, que é a sua
palabra, a sua "cuarta dimensión"
devén tan inútil como todo nestes
versos sin esperanza, rios que Xohana
fai o testamento do home ..
contemporán, aillado dos seus tótens
protectores, qespersoalizado e soio nun
sexto piso de cidá.

A "leda anunciación " é o verbo
revelador, a palabra do Anxo; a pescuda
na que ten de entregar a vida; pois esa
é a sua paradoxa : coñecer que é

"o que o si/enza pecha, o que sempre me
[roe"

Un último berro, unha última
pregunta sin resposta queda ecoando,
cando pechamos " Estacións ao mar" :

Neste camiño anguriado deica o fin
a poeta atopa unha derradeira táboa de
salvación, que é o amor:

"Amemos, pois, amemos, soio iso"

""¿ Pódese afnda
recuperar o campamento anxéfico
onde se congrega a pluma?

E ese amor resólvese tamén por vfa
de entrega , de comunión coa natureza
que nos do u o ser:

"Zarpamos pra ningures"

A barca da vida está pronta a partir:
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A MULLER, EIXE CENTRAL NO TEATRO DE X. TORRES
As dúas obras teatrais de Xohana
Torres teñen como eixe dramático
central a personaxes femin inos, ó redor
dos cales non só se tece a ·trama
argumental das obras senón que son
tamén os de maior riqueza e
complicación psicolóxica. A simple
afirmación deste feíto non é dabondo
para sostelo e, por iso mesmo, hai que
recorrer a unha análise detallada de
ámbalas obras para evidencialo con
claridade.
Iniciemos esta análise pola primeira
obra teatral publicada por Xohana
Torres, é dicir, "A outra banda do
lberr" . Trátase dunha obra simbólica,
cargada de anguria existencial e ligada
en moitos aspectos ó teatro
existencialista da posguerra europea.
Hai ademais nela elementos do teatro
épico brechtniano no enfoque colectivo
e social. Se houbese que asignar un
teatro á literatura da primeira época do
grupo Brais Pinto, a obra por min
elexida sería precisamente "A outra
banda do lberr" . A identificación co
grupo non reside exclusivamente na
anguria existencial de orixe europeísta
que enche a obra, senón tamén na
atmósfera de inconcreción temporal e
espacial que presenta, na elección dos
nomes dos personaxes (nominación
exótica centroeuropea, poderiamos
chamala : Malen, Estilen, Kurr, o vello
Marj) e no simbolismo, escuro e
inconcreto, interpretable para o lector,
que pode ver, no conflicto colectivo da
obra, ben unha situación particular dos
exiliados do 36 que desexan volver a
Galicia (Galandia) ben unha situación
xeral aplicable a calquera lugar do
mundo e a calquera época na que se
desen as condicións de Galandia.
Algúns opinarán que o simbolismo con
Galicia é evidente e que só por razóns

de censura politica aparece encuberto.
Tal vez sexa así, afnda que o
importante hoxe é que a inconcreción
temporal e espacial da obra evitou o
envellecemento temático.
Pero fagamos unha análise máis
demorada·.
Dous son os conflictos centrais
nela: un conflicto colectivo que abarca
a tódolos exiliados da Banda Esquerda
de Galandia e o conflicto persoal que
se dá na protagonista feminina.
No primeiro están mergullados os
tres tipos de personaxes que aparecen
na obra : os inconformistas
(representados por Kurr, Marcos e o
rapaz), os resignados (o vello Marj e
Malen) e os colaboracionistas (o
coronel Estífen Berg). Tal vez no
número dos integrantes dos tres grupos
exista xa un simbolismo (consciente ou
inconsciente) que nos remite á
sociedade galega dos anos 64 na que
evidentemente empezaban a apuntarse
ó carro do cambio e da democracia
moitos sectores desta sociedade .
A actuación dos tres grupos xira ó
redor do único personaxe femininÓ da
obra: Malen . En efecto hai dous
extremos que se moven e actúan tendo
a este personaxe como referencia. Por
un lado o coronel Estífen Berg, o
marido colaboracionista que perdeu os
seus ideais e leva unha actuación de
entreguismo total ás forzas da
represión. Este personaxe, de
estructura inicialmente lineal, adquire
complicación no seu contacto con
Malen. A través do diálogo dos dous
personaxes Malen vai conseguindo
humanizar a Berg:
-"O que nós necesitamos agora é
atura-la disciplina como fai falta. E libre
de complicacións sentimentais" -di o
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Lois. Kurr ten a profesión aposta a
Estffen, se este é soldado o outro é
poeta. A existencia dun simbolismo
tamén é evidente neste aspecto. Pero
ademais Kurr ten un papel apasto ó de
Estffen. Non é el o que debe ser
cambiado, modificado, convencido,
senón que debe te-lo papel de
convencedor, de tentador de Malen.
Por iso recorre ó desprestixio do marido
("¿A que atribúes o feito de que ningún
exiliado galandés faga migas con
Estffen, mellar dito, nin tan sequera
algo de trato? ... Agora son sabedor de
que vai dirixir outra redada . Ven de
vello. Endexamais xugo u limpo.
Endexa mais se presenta abertamente".
p.50), á lembranza da infancia ("Eras
unha rapaza fnxel, de ollas atónitos.
Habla en ti un andar decidido, sinceiro;
non obstante era para min o teu paso,
un pequeno paso sempre, dóce,
explorador, que non quererla apegarse
ó chan. Esbaraba sempre a túa fita
pendurada no cabelo ... Seda ... "M alen
de Escó, a fita véndema, véndema" ...
De remate, eu arrincábaa ... M alen de
Escó sempre interesada palas causas •
amables ... " p. 54), ó seu amor ("¿E
indiferente escoitar que sigo namorado
de ti, que eu te necesito?" p. 58). Pero
ningún destes argumentos parece
convencer a Malen que só cede coa
esperanza do futuro en Galandia .

coronel case ó comenzo do diálogo coa
súa muller (p.25l (1).
Pero este personaxe, frfo e
i.nsensible ante os distintos argumentos
(de amor paternal, de amistade e de
amor á patria) que, ante el, desenrola
Malen, baixa momentaneamente a
garda e angúriase pala posible perda do
amor da súa muller:
Estifen
"Deus, qué nos pasa.
A esforzarse a talar con serenidade

Resulta fácil ferirte. E eu non che
farfa da no por ningún gran tesauro.
A atariñar

Abando teño con saber que ti, a miña
Malen, está a perdérseme, que hai algo
en ti que non recollo. Malen, ven,
fa lernos docemente.
Mandatario

Xúrame que me queres.
M alen
Sen pestanexar

Pides igual que se fose eu un soldado.
Ningunha vez podes deixar de se lo.
Esmaiolada

Adiquei seis anos ó amor. Agora xa
non podo reconstruirme. Estifen
Xasen ira

Cando penso na tú a voz, a máis
sumisa das músicas ... ¿lO que non
rematarei de dicir que teño necesidade
de ti? ... Non sei de palabras nin teño
moito bico, pero necesítote

Entremedias destes dous extremos
está o terceiro home da obra que xi ra
tamén ó redor de Malen. Trátase do
vello Marj. pai do coronel Estifen Berg.
Este persona xe ten un doble papel. Por
un lado apóiase en Malen ante a
deshumanización e o desarraigo co
pasado do seu filio ("Ti, ah, si, éra-lo
meu filio, o Estilen. A cuestión está aí:
Eras.
A berros

Unhapausa

¿Non dis nada?" (p. 40l
¿E este o fria e razonador personaxe
que viramos nas páxinas anteriores?
O outro extremo dramático, apasto
a estífen Berg e que tamén actúa en
función do personaxe feminino, é Kurr
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¿Onde vai Estlfen Berg, nacido
galandés, criado galandés no Leste das
Landas?... Descubro en ti partes
incurables . Déixame que cho diga: a
xuventude comenza a abandonarte" . p.
42). E ante ese abandono filial o vello
Marj só ten a esperanza de que a súa
nora o conduza algún dfa a Galandia
("Máis alá da fiestra hai unha luz. Debe
existir unha luz. Teño que vela . Sinto
sabor de min esta araxiña, e a noite.
Tanto tempo non podo tela apagada
tanto tempo. Lévame, Malen. Ti es
xove e podes". p. 43) .
O segundo papel do vello Marj
desenrólase como importante incidencia
no conflicto persoal da protagonista e
polo tanto sinalarémolo na análise deste
segundo aspecto da obra.
Pero antes de entrar nela quixera
facer un pequeno inciso para rebati-lo
enfoque que, sobre este conflicto
colectivo que aparece na obra, fixo D.
Ricardo Carballo Calero nun dos
poucos estudios críticos publicados
sobre este libro(2).
Asegura D. Ricardo que no
conflicto da obra non hai motivacións
sociais ou polfticas, nin sequera
encubertas: "Trátase de se a Terra
chama ós seus filias con forza
irresistible ou incondicionada ou non é
asi (. .. ), os personaxes (. .. ) son
atraídos pala saudade da patria, non
por móviles doutrinais nin deberes
cívicos" (p. 142). Neste xuicio penso
que hai un enfoque falso derivado
dunha lect ura superficial da obra . D.
Ricardo, que nioitas veces demostrou
unha fina sensibilidade literaria,
trabúcouse, ó meu entender, na
comprensión desta peza . Os
personaxes da obra non queren volver
a Galandia só para mata-la súa saudade
(motivación , por outra parte, tan válida

1

e real como calquera outral. Moitos tal
vez volvan para in ~e11tar mellora-la súa
situación de vida : "Moitos galandeses ·
no exilio non saber.1 ·se xantarán mañá"
(p . 33) -di Estlfen b.otando en cara a
Malen o seu descontento, tendo en
conta a situación excepcional dela
dentro do grupo . E máis adiante:
"Algúns crédesvo-las xentes máis
prisionéiras do mundo" (p . 37). Outros
destes exiliados volven para
implanta-los seus ideais ou axudar á
recuperación da súa patria . Porque, se
non ¿como se entenderlan estas
palabras que Estlfen e Kurr dirixen,
respectivamente, a Malen : ~
"Malén:

'

- Hai un recanto do mundo que é
meu . Ouero o meu anaco . Ouero volver
a el.
'
¡:stlfen fa desexar ferila) :
~ Vaia',

non supoñía que tiña un ha
herolna legoeira na casa . ¿E como
pansas alcumarte7 ¿Cioelia7 Si,
necesitaremos un no me de loita" . (p.
37).

"Kurr:
- Chega a hora que presentan os
deuses. Ese dla rematará todo . Nin un
dla xa máis. Na nasa Banda necesitan
de nós(3) . Hai que vivir en Galancia e
por primeira vez" (p. 57) .
E, se verdadeiramente non existise
máis ca unha motivación sentimental
para o retorno dos galandeses ¿por que
impedirlle-la salda da Banda Dereita, na
que parece que forman grupos de
exiliados pobres e problemáticos?
· Descoñezo a intención real de Xohana
Torres pero, é evidente que sobre unha
lectura cuidada do texto, é máis
pausible a existencia de razóns sociais e
pollticas neste retorno ca das
meramente afectivas.

.

Dá tamén a entender D. Ricardo
que calquera identificación de Galandia
con Galicia é mera fantasía.
Evidentemente o simbolismo non está
dado con claridade, o espectador ten
liberdade de interpretación como xa
dixemos, liberdade que enriquece
mesmo, ó meu entender, os valores
literarios da obra, pero, o que tamén é
verdade, é que non se pode descartar
totalmente ese simbolismo . Os seus
defensores atoparían argumentos
dabondo para demostralo. Por exemplo
(e sen querernos meter en demasiadas
profundidades) algúns dos nomes
suxestivamente introducidos na obra,
como é o caso de Rande (p. 51) ou
Engrova (p. 52), por non cita-lo
parecido Ga(andia-Galicia e lberr-lberia,
tentador ata para un espectador pouco
suspicaz.

papel importante, como xa
anunciabamos máis arriba) e
permanece na Banda Dereita. Tamén
se sacrifica polo sogro, facilitándolle a
posibilidade de fuxir no seu lugar e
poder así morrer na Terra Prometida .
Como resultado destes sacrificios recibe
o seu premio : a escuridade que
embargaba a súa existencia (p . 41) é
sustituida poi a claridade final:
M alen
(. .. )

Avantou o abrente. A luz, qué
fermosa .. .. Voces dentro ... Voces
fóra ... Clarea, e as xentes deben andar
a espertarse" (p . 96) .
A outra obra treatral de Xohana
Torres, "Un hotel de primeira sobre o
rlo", foi publicada en 1968, nun
momento en que o desenrolo
económico franquista estaba no seu
cume . Este desenrolo económico
permitiu a mellora social de moitos
sectores da poboación e
consecuentemente a masificación
universitaria, factores que determinaron
á súa vez, unha maior concienciación
política e como resultado unha
inevitable apertura da opresión
dictatorial do réxime franquista . Pero
este desenrolo económico tamén
permitiu un indiscriminado avance
industrial do que Galicia lembra
principalmente as ilóxicas expropiacións
dos embalses e a nefasta colocación de
cartas industrias contaminantes. Tamén
foi esta a época dos paradores de
turismo.

E, logo deste inciso, pasemos a
analisa-lo outro conflicto central da
obra: o persoal de Malen . Este
personaxe atópase coa súa confusión
interior. ¿Que escoller7, ¿o pasado
identificado coa Banda Esquerda e que
representa a infancia, a felicidade, a
beleza, a amistade e o amor maternal e
sexual? ou ¿o presente, a Banda
Dereita, que é a monotonla, a fealdade,
a anguria7 O dilema agudizase cando,
coa posibilidade de fuxir a Galandia
entran en xogo outras coordenadas. En
primeiro lugar a preocupación de se o
futuro na Banda Esquerda será igual có
idealizado pasado e, en segundo lugar,
as obrigas morais de Malen na Banda
Dereita : os seus deberes de esposa e o
cariño que sente polo seu sogro. A
solución que escolle Xohana Torres
para estes conflictos é a esperada nun
contexto tradicional. Malen sacrificase
polo marido (influida pola opinión do
vello Marj que ten ñesta decisión un

Ben, pois Xohana Torres aproveitará
eses temas de actualidade naque!
momento para crea-los conflictos
dramáticos que aparecen en "Un hotel
de primeira sobre o rlo", esta vez
claramente, sen inconcrecións nin

·-

21

simbolismos e empregando tamén unha
muller, Ruth, como personaxe-eixe da
obra .
Se tivese que emitir un xuicio
comparativo entre ámbalas obras de
teatro aquí analisadas, diría que a
segunda é moi inferior, no meu
entender, á primeira. A claridade
temática que a coloca nun momento ,
nun lugar e nun conflicto determinado
fai que perdese actualidade. Falta
ademais a gracia da posible
interpretación do espectador e, esta
ausencia de cabos saltos que permitla a
imaxinación do lector ou espectador en
"A outra bando do lberr", é un
elemento máis que incrementa o
desfase da obra. Por outro lado a
linguaxe poética de certos personaxes
da primeira obra teatral (en particular
de Malen e Kurr) que parecía disgustar
a D. Ricardo Carbal/o Calero (4) era,
para min, outro elemento atractivo e de
modernidade do que prescinde nesta
ocasión case por completo Xohana
Torres. As inflexións dos personaxes da
súa primeira obra, asl como os cruces
de conflictos persoais e co lectivos,
daban a "A outra Banda do lberr"
unha riqueza dramática (tal vez alnda
pouco traba/lada e, polo tanto, cunhas
posibilidades máis amplas cás que /le
deu a autora) da que creo carece "Un
hotel de primeira sobre o río". Ata
aquel peculiar exotismo braispintiano
dos nomes é sustituido nesta obra por
unha mistura hebreo-galego-nórdica
que perdeu a gracia do invento sonoro
anterior.
Ruth, o personaxe central feminino
leva o total protagonismo, enfrentada a
uns esvaídos opoñentes sen nome: O
Alcalde, o Comisionado Municipal,
Extranxeiro 1e Extra nxei ro 11. Como
comparsa de Ruth e para axudar ó

desenrolo temático a través do diálogo,
o incondicional e tamén
"descafeinado" David . Por último e
como unha especie de antiheroe,
tamén feminino, traldo moi ó final e
polos pelos, a sobriña lnge.

errando esta vez, ó meu entender. A
autora entón, penso, deixou o teatro
para proba-lo cultivo dun novo xénero:
a narrativa. Ouebrábase asl, de novO', o
inicio dun camiño teatral esperanzador,
tan necesario para a nasa literatura . . .

Ademais, os conflictos presentados
en Ruth, froito non de loitas internas
senón de situacións externas (a compra
da casa, a morte do sobriño), e cara os
que a única actitude posible para Ruth
é a resignación, buscan salda tamén en
forma tradicional: Ruth non decide
vende-la súa terra por unha chea de
millóns e partir para o Caribe con David
(bu tal vez con outro home máis '
atractivo) a malgasta/os, que sería a
solución inesperada senón que as
inútiles loitas co grupo interesado na
compra e a morte do sobriño acaban
volvéndoa tola. A solución , que en "A
outra banda do lberr", a pesar de ser
tamén tradicional, mantiña a tensión
ata o momento final (pois o espectador
descoñecfa con seguridade cal seria a
decisión de Malen), perde interés en
"Un hotel de primeira sobre o rlo" xa
que durante todo o acto 111 vémo-la
loucura sen solución de Ruth .
A obra teatral de Xohana Torres
redúcese a estas dúas pezas de teatro,
escritas con só catro anos de
separación e que teñen en común o
seu protagonismo feminino. Sen dúbida
das dúas a mellaré a primeira. "A
outra banda do lberr" é unha obra
teatral dunha autora sen experiencia no
• xénero e, polo tanto con certos
defectos dramáticos (principalmente
estructurais) pero que parecía augurar
unha posible producción teatral de
importancia . Tal vez movida por
algunhas opinións críticas, ou polo seu
propio sentir, Xohana Torres variou o
camiño na súa segunda obra teatral,

--11 1 Xohana Terres. A ourra bando do lberr. €d. Galaxia.

Vigo, 1965. As ptJxinas indicadas remiren a esra
edición.
121 Ricardo Carballo Calero. Sobre Lingua e Literatura
Ga/egas: "A outra banda do lberr", péx . 138 e ss.
131 O sulinado é meu .
141 D. Ricardo Carballo Calero, o. cit . péx .

A VERDADE DA GALICIA EN XOHANA TORRES
"Amar ao próximo como a ún mesmo"
A arte está relacionada en último
debe querer dicer iso, máis ou menos.

termo có descobrimento da verdade, e
nese sentido é moi semellante á
ciencia; pero, como a ciencia, pódese
corromper e rematar no "cientifismo",
nun xogo que fai da técnica un dogma.
Arte e ciencia poden cair na trivialidade
de reducir os principios, científicos ou
artísticos, a trebellos e trastes que non
sirven máis que para estorbar ou para
que algúns presuman de modernos .

O uso do monólogo interior como
técnica de relato prestouse a que
moitos que non teñen nada que relatar
máis que as vulgaridades que se lles
ocurren, viran nel un caixón de xastre
no que cabía todo, causando no leitor
o mesmo noxo que o monologador
prosma da vida real causa nos que non
teñen mais remedio que escoitalo, ou
para que outros o confundiran có diván
da consulta psicanalltica e, en vez de
pagar para que os atenderan,
pretenderan que pagara o coitado do
leitor. Pero o monólogo interior ben
usado deixa ás veces máis liberdade de
movimento que a estructura da novela
tradicional. No caso de "Adiós, María"
é un instrumento perfecto para
penetrar, certero e preciso, nunhas
realidades que, aínda que imaxinadas,
son verdade.
A novela e o cine son quizais as
duas formas artísticas con máis
potencial pedagóxico, porque axudan a
fo rmar e educar o sentimento
intelixente e a visión comprensiva da
realidade . Amb.olos dous, cine e
novela, teñen un poder de captación da
imaxinación que fai que as vivencias
que presentan se nos metan dentro,
coma quen di, ou nos leven fóra de
nós, a viver intensamente outras vidas
e experiencias que non son as nosas .

lndubidabelmente, o artista será
tanto máis grande canta máis
capacidade teña de ver e captar aquelo
que quer transmitir, e canto máis limpo
teña o "filtro" mental para seleccionar
ben, de tal modo que poda conseguir
esa fusión do público có que lle vai
presentar. O novelista ideal precisará
unha mente aguda, un sentir profundo
e un talento grande para saber peneirar
as complexidades da experiencia . A
novela é unha arte de máxia, capaz de
criar realidade , sempre que non se faga
qela un xogo retórico , un trebello inútil
ou unha receita de cociña.
"Adiós, María" é un ha novela
"seca", con luz e sen néboa, sen
orballo, sen retórica interna ou externa.
A protagonista, Maxa, unha rapariga
adolescente, tala para sí, escrebe cartas
que non manda, pensa, cavila, ve o
que está a pasar e cóntao. E o que
conta, ve e sinte é tan interesante e tan
"de verdade" que poderíamos seguir a
escoitala toda a vida sen cansarnos.
Maxa é unha víctima das
circunstancias; o pai queda sen
traballo, non atopa nada na Galiza e
vaise para a Franza . A nai marcha con
el. Duas figuras que non chegan a ser
tráxicas porque son, como cuase todo
na nosa terra, demasiado pasivas,
vulgares e fa ltas de sustancia para
acadar grandeza . Son ... follas que leva
o vento. Na Franza teñen un conocido,
por iso van para aló. Chamar
emigración a iso que fan os galegos na
Europa é moito chamar. O pai está
claro por que marcha. A nai, xa non
tanto ("alguén chamoulle a eso a forza
do amor", comenta Maxa con ironía).
A verdade é que escolle ir ao rabo do
h<;>me ("nunca irás soio, ¿ois ben o que

Teresa Barro
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máis comúns da nasa terra, a tra xedia
dos que quedan ... pero pinta tamén
outras moitas que se deben máis que
nada ao carácter "descansado" das
xentes da Galiza . Os habitantes da nasa
terra escápanlle ao traballo e a todo o
que seña tomarse molestias. Oue
traballen os burros, pensan, e
parécelles unha actitude intelixentísima.
Maxa é unha fror delicada nacida entre
os pinchos e as silveiras . Non poderá
viver a sua vida, senón a que lle
botaron enriba; terá que rendirse,
aprender a non sentir, poñer o
impermeábel interior, botar coiro ben
duro e, sobre todo , dominar a arte do
laio ben laiado e da doenza ben
explotada e buscar un pandote no que
descansarse . Se non, o pandote
seguirá senda ela, consciente, por riba,
de que a tristeza e soedade que a van
invadindo fanna presa axeitada dos
cucos que queiran aproveitarse:

che digo? a cantidá de xente de toda
fndo le que anda salta e si te vfn non
me acordo, que nos xogamos moito,
Román, e a muller, xa se sabe, sempre
ande o seu home, para qué me casei se
non ... "), antes que quedar na casa
atendendo aos tillos. E, naturalmente,
com'o os tillos os da Deus, e El non vai
vrr cuidalos, o que non fai a nai terá
que facelo a filia . A vida de Maxa
convfrtese de súpeto nunha traxédia; a
cativa atópase esmagada, atrapada, e
seguramente para sempre. Xa pode
dicer adiós á vida, porque nesta non
suceden eses milagres que lles pasan ás
mulleres nas "soap operas", como lles
chaman os ingleses aos seriais, e non
vai vir redimila un prfncipe maravilloso
ou un magnate do petróleo de Dalias
ou Chicago . Maxa xa non vai estudar,
afnda que vale para os estudos ("Nena
dfxo me o vello con certa cuquerfa ,
aprovéitate ben mentras lle dure a forza
esa do ensino gratis"), porque terá que
termar da avoa, mestra na arte de
descansarse en outros, do avó,
profeta pesimista, deses que as ven vir
todas e non pescan unha, do irmán
máis vello , có que a avoa flirtea, e do
irmaciño pequeno . Un destino feminino
do máis vulgar e corrente . Maxa é
intelixente, cabal, ve con claridade o
que está a pasar, rebélase
interiormente, non é masoquista, non
quer sofrer nen ser a vfctima de
ninguén, quer ser libre, viver a vida que
lle debla tocar aos quince anos, esa
vida que, según os larpeiros e túzaros
que a rodean, é sempre maravillosa a
esa idade, aínda que lla convirtan nun
interno . " Mamai , atende, dende que
largáchedes esto falla, andamos todos
coma traicioados", berra Maxa desde
unha carta que non bota ao correio.

" ... que todos somos febles
témeramente febles un oucéano de
temblequeo sabor de nós cando
levamos moito tempo soias e cando
estamos moito tempo tristes.
E se un cuco chega e se aproveita
da febleza e tai mención desa parte
agradable da vida que todos temas o
dereito de probar.

impermeabilizados, coa coraza tan ben
posta que nada lles pasa, nen pra
dentro nen pra fóra, Xohana Torres é
unha das poucas excepcións que ve ,
atende e entande . Igual fai coa lfngua,
escoitada e entendida con sensibilidade
perfecta e froito evidente de se ter
tomado eses traballos e molestias que
na nasa terra cuase ninguén parece
disposto a tomarse , seguramente por
crer náquelo da ciencia infusa. O
galego de Xohana T arres é sempre
.galego, afnda que meta ás veces
palabras castelanas . A construcción, a
sintaxe, a música, son galegas. A
autora tomouse o traballo , por
exemplo, de buscar exclamacións,
onomatopeias e frases proprias da
língua, en vez de pensar que todo o
que sane basto, ordinario e groseiro é
galego popular, aínda que seña
madrileño castizo.
Eu pedirla a esta escritora pouco
común que sabe ver, sentir, entender e
escoitar que, dende a sua fortaleza
interior, non deixe de seguir apontando
ben có radar da sua mente privilexiada
e que nos cante máis da Galiza de
verdade, ou da verdade da Galiza, a ver
se asf empezamos a entender algo do
~
que pasa na nasa terra.

E se un cuco chega docemente e dí
que axudará con fmpetu a conseguir un
tocadiscos para eledar a vida soedosa,
velahf que cafches na gaiola e serán un
pandeiro ande tocan todos os cucos
que andan libres polo mundo adiante .
Olio, e a esculcar. Xa vedes cómo
se chega fácilmente a esto e non
digades nunca Desta auga non
beberéi ... "
Nun pafs de escritores con talento
pero apenas sen alento, tan fríos, tan

A novela pinta unha das traxedias

.
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A PATRIA DE XOHANA TORRÉS
Xa que logo, falar da patria na obra
en verso de Xohana Torres é falar de
Galiza. A primeira aliada, os poemas de
Estacións ao mar (Galaxia, 1980)
amasan unha actitude agarimosa,
contemplativa, cecáis tranquila.
Nembargantes, ao proseguirmos a
leitura, sintese cómo a voz poética vai
revelando unha orientación
desconsoladora que se estabelece a
xeiolo de contrapunto con outros
motivos predilectos da autora. lstes
outros motivos son, sobre todo, a
familia e as lembranzas da mocedade.
Dista contrapuntística ou xogo de
forzas se talará máis adiante.
No primeiro termo, Torres colócase
diante dun concepto de "Patria" e no
poema-pórtico de "O tempo e a terra"
(Estacións ao mar) define o que /le
significa :
·Patria, xeito de vóo que conmove ao
[home.
Sono incurable que tropeza na lúa.
Os dous versos reproducidos están
sós na páxina inicial, e circundados
polo espacio en branco, permiten
percever cómo a visi.ón da poeta está
concentrada naque/ vóo detido na
lonxania . Desde iste estado de
quedanza, Torres segue a debullar, a
reforzar o que chega a ser o simbo/o
dunha frustración. Por unha banda, ela
quere sa/ientar todo o que abrangue o
concepto de patria, no emprego de
verbas como vóo, conmove, soño, lúa,
e nise sanso a idea de base é
enaltecida, seica suxire orgullo e
esperanza. Pero ao mesmo tempo a
referencia se fai a un ha entidade na
distancia, a un anceio que non
consegue ir máis aló da lúa, que
emboleca nela . Ou sexa que, hai forza
e hai comezo, mais non está

A partires
distes dous
versos, daí en
adiante a liña
poética de
Xohana
Torres
vai"se abrindo
en su/cos
cada vez máis
definidos
embora sempre cinguidos ao
mesmo eido galego . Por unha banda, a
procura da patria é continua, é un
desexo fondo e tamén é o pracer que
se manifesta na proximidade á
natureza, cuxos representantes máis
frecuentes inciúen o sol, o ceo, os
boscos e o mar, horizontes amplos e
vigorosos para a voz lírica que os
evoca . Como representantes dunha
relación e non tanto como imaxes
evocadas polo valor de seu, istes
elementos naturáis levan un mínimo de
adxectivación. Non é que estexan
ausentes palavras modificadas, porque
atopamos "benigno sol" ou "páxaros
vivaces" xunto con outras máis
negativas . Deixemos erara que a
negatividade non é po/a banda da
autora senón que é polo carácter dunha
realidade que é-1/e imposta desde fora,
que non é a que ela desexa. Portanto ,
o mar galego é para Torres, "ise mar
compartido/ande nos afogamos" e
Galiza ten "queimados bosques",
"lanchas podres" ou un "Verdor
Terrible" . Son todas elas causas que
deberían ser boas -o mar, as arbres, a
fertilid.ade da terra galega- pero hai
forzas que se contrapoñen a isa riqueza
natural. Ao sinalar os defectos da súa
patria, o tono raia, ás veces, nun
existencialismo sen acougo, falto de
esperanza e sen plan para o porvir.

comprovado o seu triunfo. Tamén dito
simbo /o da lúa é polisémico: por unha
beira, pode representar un obstáculo,
visto á luz da súa función de rematar
con os soños voadores dos seres
humáns ao interrumpilos ou detelos. E
por outra, a lúa pode estar a axir como
soarego atraveso do cal só se atopa o
eido do /uático, é dicer, a loucura, que
é precisamente a situación máis
frecuente cando hai unha prolongación
excesiva do soño, con a perda do
contacto cunha rea/idade obxectiva.
Po/a mesma razón, haveria que dicer
que o adxectivo "incurable" é tamén
ambiguo, porque ou ben se retire á
condición dun proceso non esgotado,
permanente e aberto , ou ben atingue á
unha condición que non se pode
remediar. Diso se tira a suxerencia
dunha doencia fátal, do soño
idea:izador como perigoso para a
saúde. Amba/asdúas situacións podarán
representarse no esquema:

lúa
(tropeza)

conmove
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25

Nembargantes,
non se devería
reducir a
poesía de
Xo hana Torres
ao desespero
persoal : após
dos "rostos
mortísimos"
o a "can morto
de fame"
agáchanse unhas dificultades reáis , as
histórico-saciáis, que proveñen do
abandono da patria galega polo Estado
Español.

procura, érguelle un valado ou mesmo
se eslúi. O que fica é a verba, que é o
salvamento.
Precisamente dende ise valado é que
torna a partir a poesía de Estacións ao
mar, sobor de todo nas seccións
seguintes. Dende a nostalxia que
combate ao esquecemento, nostalxia á
que Torres non se resigna , abrolla unha
nova fertilidade que quere contrapoñerse
á "dura maxestade do silencio" (páxs.
15-17) . No poema " Galicia" o papel do
potencial, o importante potencial, queda
moi ben estabelecido:
Como resposta
a tanto mar de dudas,
(hai que decilo todo)
pasei a vida enteira camiñando
ao tongo dos teus mur.os:
Eres como unha porta, Patria miña,
e sigues agardando. (p. 18).

Resultando : unha Galiza valeira,
silandeira, escoada. A ollada da poeta
perceve ista condición con o seu
carácter de perda aínda en proceso,
como unha vida a piques de esvaerse,
mais con forza para tornar repetidas
veces das recaídas. Ou sexa que, se a
ideia da patria será un soño incurable,
pero a doencia non pode tampouco
acabar con ela definitivamente, polo
que Torres pode dicer:

Tanto duvidar e matinar encol da
patria ten, sf, a súa interpretación textual
ou literaria, mais tamén é certo que hai
unha base política: Galiza aínda non
posui un status de verdadeira nación.
Ten unha lingua de seu sen normalizar,
non está superado o illamento
xeográfico nen a emigración, e agora a
reconversión económica é unha nova
ameaza á ideia dunha patria galega .

Eu lt!mbrome de Tf
sempre que poido.
Para chamar derrota
a dfas máis escuras
atascados de eiquf,
sen pan nin cinza.

Podemos comparar a opresión da
patria con a condición femenina, porque
tamén a muller ten loitado sempre
contra o silencio que lle impoñen as
estructuras oficiáis. Aínda que se lle
comeza a 'permitir' maiores dereitos,
istes fican a miúdo en arelanzas.
Ascomasí, podemos sinalar situacións
semellantes: é aceptável ser 'liberada'
sempre que non sexa en perxuicio do
'femenino' (cfr. a ser galego ou galega
se non se disminuí o aspecto español);
ou escrever calquera cousa que non
contradicer ao canon literario masculino

Na terra ande t1 inútil
que nos vivan os pasos po/a tarde
á percura de tranzas
por pendurar o corazón
máisalto. (p. 21).

Pero, devido á súa historia de
frustración, a Galiza de "O tempo e a
terra" (primeira parte de Estacións ao
mar) trócase a modiño en cárcere ou
cimiterio conceptual cando a poeta tenta
abeirarse. t unha patria que lle plantexa
taimadamente a cuestión da súa
identidade, e diante da persoa que a

26

(cfr. expresarse en galego se o momento
e máis o lugar son axeitados). Basten as
dúas comparanzas para amosarmos os
conflitos entre os que pertencen á
estrutura estabelecida e os/ as que están
fora de la (1).
Coidamos que hai indicios dunha
perspectiva femenina reivindicada nas
seccións de Estacións ao mar "O tempo
e a memoria" e a que leva o mesmo
titulo do livro . Se lembramos que o
poder político é tradicionalmente o eido
masculino, á muller haverá que lle
asignar o do privado - o fogar, a vida
sentimental e diaria. t un terreo
aparentemente limitado, mais a
deconstrución dos feitos literarios (e
reáis) fornece unha perspectiva
liberadora, porque asegura que nas
raigames familiares atopan as mulleres
as orixes pre-edípicas, que son o seu
centro orientador e dador do porvir (2).
Talmente pasa con Xohana Torres, que
amosa maior vigor e seguridade en sí
mesma cando enceta a talar da súa avoa
Lola ou das experiencias infantls no seu
Ferrol/ Lorref natal. lsta forza do familiar
se pode ver en versos como
Porque non hai morada máis amarga
que aqut!la que non garda un atento
familiar e doméstico, capaz de facer
[florecer
no a/eiro unha mapoula. (p. 66).

Cando rematan istas relacións , cando
son cortadas pola lonxanía ou pola
morte, a poeta volta á indefinición e á
necesidade de procurar unha linguaxe de
seu. A súa ollada diríxese de novo cara
ao mundo de tora e, dende as terras
ancestráis do Avia , Torres parte para o
mar da Galiza. Xunto ao mar, símbolo
clásico do inconsciente (3), ela vai
albiscar a meta do seu debezo : a
renovación das orixes, o rexurdimento
vital :

Memoria,
emisaria do mar,
que nos mantén un cheiro de recordo:
Algo de nós,
pureza de altos dfas
mentras tamiño po/a vasta area
e penso no amor
que sempre se comenza nunha praia. (p.

76).
E afnda máis claramente :

Volvo contigo á miña orixe,
mare meu, que intactas me devolves
as cousas que esquecimos das primeiras
{estancias. (p. 82)
Xunto ao mar, con a axuda da noite
e máis do ambiente silandeiro, cheo de
sentimentos comunitarios que talan e
fan talar moi quedo, e que son
testemuñas dos máis lixeiros
movementos das persoas, Xohana
Torres atopa o terreo preciso para a
creación poética:

As altas horas
hai un coro puntual de voces,
{remusmuses,
confusión, ideal para os poemas;
formas, escadas, signos, residencias
ás que transbordaremos sen remedio.
(p. 78).
Diste xeito a soidade, anteriormente
entretallo da expresión e causante dunha
voz frustrada, é trocada en compañeira
de aprendizaxe. Mergullada no silencio
povoado e fértil, a poeta observa,
adequire naturidade, comeza a definir o
se u derredor. O mesmo proceso leva á
comunicación, que vai emparellada con
o rescate da memoria .
En Estacións ao mar, o mundo
poético de Xohana Torres é, porén,
unha loita constante por fixar os
elementos da realidade no seu sitio. No
remate os achadegos de causas
pequenas, concretas, representan o pulo
abrigado para que a poeta poida

súa mensaxe, e sen se render, tentará
o replantexamento total da realidade
dende o acougo combativo do seo
familiar . E. asf, Xohana Torres non cesa
na procura dunha identidade de seu
nacional e femenina. Dende o máis
íntimo será posivel acadala, proseguir
nun 'xeito de vóo' que verdadeiramente
conmova:

continuar
adiante nun
mundo
escorregadizo:

Na seguinte
estación
cando
aparez o
vento e o
barre todo,
¡qué válido
siñal
ise instante tan só
cando ti e máis eu
atopamos os pasos! (p. 89).
Tamén a arela de ter unha linguaxe
axeitada, meio de expresión histórica e
persoal, continúa até o peche do livro,
que remata de maneira aberta a pesares
de acacharse aínda unha reprimida
frustración . Di Torres:

.. . Alterados as tapias e os anetos
entrar de novo á casa, achegarse ao
{faiado.
Posta de bruzos, erguer a vista ao ceo,
contemplar os foguetes da verbena máis
{próxima
e os cometas que cruzan polos ceos de
{agosto .. . (p. 96).

As palabras perdéronse no vento.
Estamos rodeados de mármore en anacos
e da memoria á cinza, únicamente un
{paso .
X a non se pode repetir a historia
porque eu mire un ronsel
e penso no amor que rematou un dfa.
(p.91).

111 Eneal do tema da inclusión/
exclusión, atopamos interesante
o estudo de Elizabeth A. Meese,
Crossing che Double-Crbss: The
Pracrice of Feminist Criticism.
Chapel Hill e London : University
of Nonh Carolina Press, 1986.
Especialmente o capitulo 1,
"Sexual Politics an Critica!
Judgement".

A leción é recolleita: a poeta sabe que
é importante soster a capacidade de
expresión, de movemento cara ao
exterior, con os demáis. t preciso talar
-e axir- non só contemplar, para
termos historia. Niste senso Xohana
Torres amasa a súa conciencia do peso
que exerce o silencio. e que ten
combatilo. t o silencio que tora a
herdanza das mulleres ao longo dos
séculas e é o que tamén se lles
impuxera aos galegos . Por iso a patria
dela non pode ser mitificada nen
idealizada: chama á loita, á loita dupla.
O poemario Estacións ao mar pecha
cunha promesa de seguir a perguntar, a
crebar e cridar o silencio. Para facelo,
tornóu e tornará ás ori xes. escoitará á

121 Un dos volumes
fundamentéis para o estudo da
volta és orixes da muller e o seu
valor non-fálico senón anterior a
isa xei ra do desenrolo psico·Sexual é The Voyage In: Ficcions
of Female Oevelopmenc, eds. E.
Abel, M . Hirsch e E. Langland .
Hanover e London: University
Press of New England , 1983.

de

131 Na critica deconstructia
feminista tamén o mar é sitio
ande adoita ter lugar a liberación
do "femenino" .
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INÉDITOS

XOH

A M. • X osé Oueizán

PENÉLOPE
Declara o oráculo :
"QUE á banda do solpor é mar de mortos,
incerta última luz, non terás medo .
QUE ramos de loureiro erguen rapazas .
QUE cor malva se decide o acio .
QUE acades disas patrias a vindima .
QUE amaine o vento, beberás o viña .
QUE sereas sen voz a vela embaten .
QUE un sumario de xerfa polos cons" .
Así falou Penélope:

e tanta historia?

EU TA MÉN NAVEGAR" .

Ría
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Hai signos na corrente que o devolven todo
cando o ceo é de púrpura polo Cabo de Home .
Mar de cousas que nos pertencen .
Acudo á luz efímera, ao limite da noite
mentres soan os heraldos do outono .
¿Onde te escondes, longa paz de outubre ,
de que mal me liberas? ...

"Existe a ma xia e pode ser de todos.
¿A que tanto novelo

Vila , crepúsculo palas últimas pontes,
mar do final e derradeira hora .
Eiquí o bris e un tremor pala rosa . .

•

Vivir é só alzarse á dureza da hora
dende o reca nto escuro dalgún patio .

A
AS COUSAS QUE NON SON
E QUE PARECEN
Está a noite arrimada aos peiraos,
pálidas casas, un amado rosto .
Enganosas as formas sucesivas
que semellan escurrir na néboa .
As lilas como naves van zarpar ...

ALAS E ONDAS
RENDIDAS E· NACENDO
Sol maior,
as lilas frente a frente .
Sobreviven conformes
ao asalto do océano
e un gran bosque de pinos .

Reconocer tan só ruido das motoras
e a cadea dun barco no norai .

¿Cal é sentido
de iste pulo perpetuo
que a onda nos transmite ?

Có tempo húmido iso tan de todos:
que somos, que valemos. Unha tolemia
devóranos cando a vila se milla .

Estar en desbandada ,
primitiva conducta
de alguén que queda ceibe .

Oh, ti, Kavafis, recitable
alá no Sul , mediterránea sirte,
¿que pasou coa túa imaxe, amor,
que non se ofrece?. ..

Libertade e vóo
son a mesma palabra .

Sobre un mar que fulgura,
que intre de repouso.

Tempo da luz :
Un recordo salvaxe,
un grito,
un navío .
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A CHUVIA
Chuvia . Chuvia . Pingas de son cambeante
sen medida de tempo nos tallados, nos vimbios, nas pedras.
Chuvia de atardecer ou meiodía. úbere que un anxo
[vagamundo leva .

N Al

Ceos doces. Canzón . 1Leite vidal da Terra!
Tiña unha lita roxa no cabelo.
Lembro todalas troles dos meus vasos de nena.
Tiña bicos a tarde, qué tesouro,
e bulla en buratos pra dentro dos teus ollos.
A tarde tiña áas de paxaro, quentiño, quentiño;
as túas mans, riscadas do traballo
calaban moitas veces pra carexarme miúdo ...
Eran dias sen medo ós corvos sobre a testa
porque tu do era estrela.
Logo, qué logo, houbo voar de follas, nomes, xentes.

Denantes, miña aboa frorescía
para argallar un conto de verdes rás de poza,
de diaños, nautas, ventos e de estrelas.
Tépeda voz de mundos en feitizo. (Eu apartaba o rostro contra
[o dengue
para pillar os cheiros de follas balorentas).
lbá o bruar pequeno, queridiño,
de chuvias vagamundas pola gorxa la brega
Qué chuvia. Rio humán. Voz canseira.
Cal eixos de carro.
Aboa. Corpo de agro. Alma en trovar sen trégola.

Abrín portas, pecheinas; non se acouga con-tanta multitude;
corrín a ser muller. E na tola carreira, perdin a tita roxa
que me chamaba nena. Debéu levala o vento
co froito dos anos, meus anos ...

Voces. Voces. Escoitémolas todas;
tiña voces o chan coma rosarios vibrando na lareira.
Voces. O canto das meniñas era prego: "¡Oue chova,
miña Virxe da Covai10ue chóvaaai1Baixa, arco da vellal" ...

¿Pra qué terian áas de paxaro os dedos
que niñaban limpezas no cabelo?
Nai onte laveiche os ollas. E na palma mollada
repousaron aquelas tardes, a lita dunha vida millar.

Chuvia . Con zocos pola lama dos carreiros.
Con pulos e berros das nenas.
Ceos doces. Canzón. Leite vidal da Terra.

Ollos da miña nai. Cobizos de lareira sempre 6 fogo .
1Seica os ventos vos perden ou vos choranl. ..

Xa veces. O leite vinculeiro de aboas e de netas.

Sen iles, miña historia non ten ollas.

Carmen Blanco
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A CATEDRAL

Madurecen pelicas de mazás .
O terreo preñado deixa os tillos :
Queda a entrana valeira; agarda novo ano
pra facer novo agosto.

Dime que tés, ciencia da pedra.
Dime que che botaron nas figuras.
Estás muda.. Aléntasme o traducir a tala,
facultade romeira interminábel.
Estás ríspida hastra o Ceo ... i eslómbaste
pra conceder aínda , a vocal dunha tenreza úneca .

A j!lonla, axionllada, pide unha cunea fria;
unha muller de vello pano á testa,
vai orfa de sombras e tarta de suor.
Ten un perfil batido . Fenda murcha das horas
baixo o raio solar .

Muller, ti és muller, catedral chea de seos desgastados,
fada perdida cabo dun camiño.
Non ten apertas falsas a túa forma , feíta na verdade.

Famento de xurradas, e pelexo dos campos .
escomenza a sestear .. .

Abreme o peito abondo, sen enruga:
Ouero soñar na escramazón tan várea ;
quero laiar contigo·, pedra en pedra ;
de isa tomba calada,
quero sentirme tarta, tarta , cando revolva os fondos .

Non hai vran nista Terra
sen un quente vieiro iñorado,
¡sen un peito queimado de muller!

Do sulco , 1957
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Alterada

M A LEN

Sí, e tamén queren os cás. Vostede é testemuña e poderá
apreciar conmigo ese xogo de defe.nsas inútiles . Ouvir. Calar .
Ouvir, ouvir, e sobar de todo , o silencio. Falarfa eu , i Estífen
Berg, ás atalladas, con ausurdas arengas que nada importan .
Calarla eu e aproveitaríase en pé para axudar a traballar outras
fosas. Non se pode manter unha muller na casa para que ela se
bote a pensar caladiñamente namentras os dfas corren . Fixen
todo o que puiden para manter esa mudez .
Con amarguexo
¿1 el? .. . o seu filio a conxugar os egoísmos da cativa gloria.
Con acento incontrolábele
VELLO MARJ

¡Toda proscrita, fondeada toda, e por gorxas que xa non
perteñecenl .. . 1t hora de saír por ande irrumpen os novizos
ronseles, un milleiro de veces mantidos en silencio! 1Percorrer,
na propicia ebriedade, un lugar do meu nome adicado á esperanza! Non acodiréi soia a enterros de amigos como o de Ekoar
A apontarlle coa mau
Lois!

Con paternal reconvención

Teño amado ós meus; teño amado a Galandia e traballé i nos
campos dos maores . Tamén nalgún festfn recollín a miña parte.
Agora asumo a vida con moito coidado . Deféndome .
Coo cafdo sorriso

Soia . ¡Soia! ¿Sabe o tremendo que é estar soia? Non o que
a xente dí : "Home deitéime soio" ou "Onte andiven de vagar
soio" . Eso non é nada da soidá . Outra soidá, a soidá das voces
e querer suscitarse, e por ben dentro, nos propicios lugares;
con un gran feixe que rastrexamos, de amor, de ledicias, de
doces canciós para meniños . Tan arrimada a ún esta soidá que
nada do mundo podería divisa la .-Con tola moca

Son un vello, pero non un cocainas que ate rece .
Seremos moitos acó e ficaremos para algo. Por outra parte,
os filias non poden nunca xantar enteiramente ós pais ... En fin,
non tiña ideia de que me xusgases en tan pouco.
Afanado
Boeno, agora polo menos dirás qué opinión levas dos Berg .
MALEN

Cando eu penso que contaba con Estffen para recollerme
mellar, danme ganas de rir horas e horas, de seguido ...
Penurbada

En desconceno

Eso non ven a canto. Ouh, non séi. Nunca tratéi de perguntarmo .

Non séi para qué falo . Non séi.

VELLO M ARJ

VELLO MARJ

Pois é fácil. Sí, a túa opinión de Estffen , por exemplo .
Con gravedade

Un intre . Non te vaias agora.

De tódolos xeitos, ben sabes cómo anda o panorama a esta
Banda. O que escoitéi, oblfgame a poñer en bandexa algún recurso . Qué queres. Si non fixera así, penso que non xogarfa
limpo.

Si non te con acera, dirfa que tratas de evitarme .
Amorosamente

Eres rebelde . Pequena, xa sabes, a tí é máis amín, góstanos
soñar. Por eso levámonos tan ben .
Convencido

MALEN

¿E quén chega a soñar como é debido? ... Os eisiliados galandeses somos un pobo dramático, apaixoado; xenerosos, e
grandes; pero non remataremos un imperio.
A trata/a como un ha nena

Diante teño outro Berg. Vostede pretende arbitramos.
VELLO MARJ

Con homildade
Con moitfsima dozura

Con censura garimosa

Rilla dentro, ¿eh? Proba a desmentirme, anda . Eres a trégoa .
Un inesgotábele fren o para Estffen. O meu filio quérete. t o
úneco que el quere .

Hala, quero verte serea . Pasarán os días que agardas. Xa
pasaron outros ven tos e turboadas e bágoas.

A outra banda do lberr, 1965
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MALEN

A dor, non. Ésa sí que non . Sobar de todo a dor que eu
sinto.
VELLO MARJ

A dor. É verdade . O qué é verdade non está aberto nin é claro . Vale máis que dúas palabras .
Serio
¿Non te decatas, Malen? .. . Raíña de tí mesma sempre, a esbarar por unha sospeitosa servidume . Verála crecer arredor
como crecen as sombras das arbres cando xa é dona a noite .
• Log·~rá escuro e para, sempre tamén .
Sentencioso
Hai que poñer bandeiras 6 recordo . A vitoria máis cata é
aquéla que se abre con un pé no silencio . Roto o frente , hai que
manteros cervos prisoeiros, todos cheios de gridos. Pénsao, o
tempo é eso , aire para baternos.
MALEN

Certamente, todo eso soa moi ben.

Cansa

Non percuro heroísmos senón as paces. Non pretendo
outro mérito . Vou chea de discutir. Agora a úneca que decide
son eu : Ganar un destino e polos propios puños, en contra de
todo .

RUTH

Qué lles importa o val a éses, somente disfroitaban da casa
polo vrao.
Con ironfa
Non selles daba o clima .
DANIEL

Os que mercaron son estranxeiros, do gremio de Hostelería .
Non reparan.
Amolada

RUTH

Boa canta lles ten . Qué sei eu qué de historias argallarían.
Fa/a arestora de frente
Amín ; qué. O que queira vender, pois que venda .
DANIEL

Zeno non quería e xa tí viches.
RUTH

Qué remedio . Zeno ficaba co seu eido collido entre os valados de Amorós; si eles vendían, estaba sin saída. E venderon .
Tristeira
Onte camiñei ao empardecer á be ira da casa .. . pechada ... e
as viñas arredor, deixadas a campo .. . todas cubertas de pó .. .
Non sei cómo esplicalo, pero mesmo sentíase a morte.

Un hotel de primeira sobre o río, 1968.
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D ANIEL

Afnda terfas que ollalo todo á luz do dfa .

X

RUTH

t terrible.

Anoxado

A
A fa/arrexo

¿E a ditosa estrada para ·as autobuses? .. . Aquel individuo
chegou, mediu , dixo por alá, e por alá saiu. Non ven a canto o
feito de cadrar as paradas a ti-asmán .

Eso non lles asusta que sangue non bota.
RUTH

DANIEL

Sí, o sangue chega sempre ao remate . Convencida

Si polo menos perguntasen; pero o tipo, erre con erre.

Señor, nin que non houbera terrados e terrados de fermosas
paisaxes pafs adiante para ter que vir pausar os ollas no naso
val.

RUTH

El foise e, arestora, qué lle importará que nós sigamos a preferir os camións das calderetas para ir á cidade.

DANIEL

Tamén hai algúns . .. A m in , os de Amorós, nunca me engañaron .

DANIEL

A colleita de patacas non serviu nin para ver: Todas madrocas.

RUTH

A pensar que o seu abó controlara outrora todas as veigas
deica o maorádego de Viciñas .. .

RUTH

D ANI EL

DANIEL

¿1 ese cheira que sube por algures, a cal, a causa perdida? ...

Asunt o dos netos : Foron á guerra, pasaron as montañas e
aprenderon lfnguas novas, ése é o choio.
RU TH

¡Non vai haberl Aproveitan Pequeno llló para as obras da
cementada e af marren prisoeiros os peixes que baixan á foz .
(

Gran señor o seu abó, nada bandeiro nin dado ao palabreo;
¿e tf acordas, Dan? Saudaba o vello con moita reverencia, a
sombreirazos.

DANIEL

Por non perder o uso .

Con fastfo

RUTH

¿Rematarán dunha vez?

Si fose diñeiro o que pedimos. Temas dereito a que nos informen , eso digo eu . ¡Que nos dei xen en pazl ¡Que se vaian
Enrabexada
axi ña, Danl

D ANIEL

Andan a carrexar cemento para un ha autopista .
Veñen coa lei.

Gordas, pesadas moscas, voan e revoan e un ha non acada a
bota las lonxe.

RUTH

¿Por qué a lei está sempre na boca dos fortes? . ..

DNIEL

E voltan, xa cho creo que si.

DANIEL

Escóitase o motordun coche

Af os tés.

Quen manda, manda .

RuTH

RUTH

Con decisión

Hai que plantarlles a cara .

Poden e pu xan . Primeiro, a espropiación do lameiro do fonda l. Qué pagaron . O que lles deu a gana.

Adiántase tamén Daniel
Non , déi xame o canto a min ; alcende mentras a chimenea.

D ANI EL

t

Quedo

Un Hotel de Turismo . Crerán que non hai máis que chegar e
bicar o santo . Hai tipos que xa, xa.

Va/ven soar as detonacións.
RUTH

RUTH

certo . Terra tan necesaria .. .
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¿Per9 cómo é posible? Ai, amigos, soñar non custa nada.
A na\ ' e a Otilia, dez pesetas de gasto e a revista Hola : Saraya, qué ollos tan diviños, a probe, de emperatriz a artista de terceira, o Rh, vai tí a saber o conto. Claudina Alonso, xa ves, polo
númaro sete, viña no mercado percisamente o sábado , a Saraya, sen sorte na vida a probe da muller, ¿e qué medís de Claudina?, nin andar xa, ten unha barriga tremenda, debe estar pra
cafr, bueno, tamén ésa a ónde pensa chegar, non me digas, a
tillo por ano, unha coalla, eso non é ter responsabilidá, o home, menudo vampiro, así está ela de anucida , claro, claro, si
non pode repoñerse.

A miña nai, nada católica co cambeo: "Otilia, cánto~he vou
botar de menos" . Otilia, modista, cinco oficialas, un ha axudanta. "Otilia, cómo son os homes, si non tora por tí. qué domingos tan soia". E qué contentas co abandono, café da cafeteira
italiana, licor de guindas, galletas ... ·
Dúas mulleres xuntas ,son o colmo.
Animadísimas: "Ai, Oti, tés unha man para o licor, sáeche
riquísimo , ¿é difícil de facer? ¡Qué va . muller, domáis fácil que
darse podel apunta, un kilo de guindas, medio de zucre, o litro
de caña, a ponla da canela e nada máis que a maceirar e listo,
está tirado" ...

E a miña nai baixando un pouco a voz:
-E u como non me cuide, adiós morena ; o me u Román é
moi considerado.

Dúas mulleres xu ntas, recetas de cociña, o bacallau . Ai, Oti,
os homes son dunha boca fina, sempre macarróns, sempre macarróns

E dixo a Oti, laiando:
-0 meu é un volcán.
... Ai, os homes, si poidesen collerían únha e deixarían outra
cunha facilidá espantosa, menos mal que nós, neso do divorcio, estamos protexi~as polo Estado .. . fE botan outra copa e
collen unha guinda cos dedos cun aire que hai que velas pra
enterarse) .

Home, claro, coque tí ganas, protéstame Román, irnos xantar bistés todos os días .
As mulleres, revistas, Hola, Garbo, La femme elegante.
Dúas mulleres, tres mulleres xuntas talarán de modas, de
qué van talar, a ver:
Otilia, modista.

Amín a que me encantá é a Paola, dixo a miña nai, fíxate o
que pón, que entróu no Vaticano en minifalda e o vixilante
dfxolle que non, a ver por .qué, moita manga ancha, moita
manga ancha e polo visto á hora da verdá todo é de beizos para
tora~ entón para qué sirven as modas, por qué non vai a probe
amostrar as pernas, que carainas, ganas de amolar, o que pasa
é que anda esta princesa como lle peta, sin protocolos nin lilainas, como debe de ser .. .

A miña nai , labores .
¿Qué selle pide á cousa7... A Oti tíñalle declarada a guerra ás
gordas, a miña nai, ídem de lenzo.
Unha , dúas, tres mulleres, todas as mulleres acabarán talando do seu peso, seguro, si o saberéi eu :
Fulanita está feita unha vaca, bótalle a culpa ao estreñimento, xa xa, ¿e mengana? un saco de patacas, biscoito', larpeiradas, non se priva de nada, non me digas Inés, si viras o que eu
vexo cando probo, ¿conoces a zutana que está ca¡;ada co director da axencia de viaxes?, vestida afnda, afnda, pero vai cinchadfsima, non lle sirve ningún dos modelos do comercio nin o
Werter que ten unhas cazolas enormes, a ver cómo me podo
esmerar eu coa agulla ...

Si da mesma maneira que vivimos ao día fóramos millonarios, jo, Dios me libre, a miña nai, subida á parra e feita un figurín dende a mañán á noite, pero qué aire. Logo, xa vedes, as
cousas como andan, os dous por Lille . Como quén df redondamente, querer ser señoritos i esbaramos o cú da almofada ,_
con perdón, pero é o seu nome xusto.
A ver ¿de qué poden talar as mulleres modistas coas mulleres de profesión labores da súa casa?

As mulleres talando sen acougo de modas, de gordura, altas
baixas, ricas probas :

O pai, outro calibre: As autopistas de penetración sonche
moi necesarias, non hai sardiñas como as nosas, ónde irnos
comparar coas de Santander, qué disparate, á xente métenlle
gato por lebre e queda tan pancha, o subdesenrolo é debido a

Ai, Inés, bótolles pitadas a ver si se deciden e me deixan en
paz con tanta pinza, pero como si nada ...
Suma e sigue, cousas do mundo adiante, reis rafñas .

Adiós, María, 1971
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dor de cabeza e ben mirado , sentencias sí, pero ela non o atura
que neso de livianos xa é difícil que mellare e dende que os pais
largaron a Francia, Lille, ruede ... fteño que buscar un ha carta!
e dende que se foron, aqul está menda de pandota, pero eso é
fariña para levar ao mulño e alnda non é a hora, vaiamos por
partes que a historia chegue ao se u tempo como é o mandado .

algo, digo eu, ¿non ves, Káise r? repara o que di o xo rnal, os italianos están facéndolle o boicó ás laranxas de Valencia, non
queren que entremos no Mercado Común . Dixo o Káiser: Na
guerra, menudos cagarrias, o que pasa é que nos teñen tirria
polo fútbol. Fúlbol, fúbole, fume, fume.
Marcial somos os máis grandes.
A miña nai nas Casas Acollidas quinto piso ascensor letra B,
aprendendo corte e confección polo sistema Durán de González, fichas culinarias Eva, San Sebastián , frivolité, salsa bechamel.
A vo lta a Cantador sentóulle coma un tiro e adevertlu: Por
min que ninguén se queixe de asfisia, pero aviso, nada de maniobras, recolle aqul, pon alá, deso cruz e raia, non vou ser máis
escrava das vosas monicacadas, non faltaría máis .. .

Ao ano escaso da volta a Cantador nacéu o Petigrí, nun
principio a nova nin fu ninfa , a cara que puxo o pai , cortado: Ai
Román, ando coa mosca detráis da orella, dúas faltas e a verdá
eu neso i en todo tan puntual , Román estóu escamada, non sei
por qué me dá o carpo que vou a engordar, veremos, imos
agardar outro mes e a ver qué pasa . Agarda outro mes e nada,
entón el que algo perde o control, que non se tarta de esplicar a
todo quisque: imperdoable, un descoido que non ten perdón ...
Dalle co pandeiro do descoido a todas as horas e cando o pai se
pon pesado non o interrumpas, nena , non vale a pena, repite el ,
repite. Unha inxusticia, unha incompleta inxusticia, digo eu,
mfrese por ande se mire. Sempre co mesmo, consideremos o
caso con calma, ¿a santo de qué tanto protestar? Non era a
causa pra poñerse tan pesado vaia por Dios , tampouco é testa
aturar panza, gómitos os nove meses do problema natural e lóxico.

Entón mercáramos a plazos un tresillo de plástico coma o do
salón de probas da Otilia, Oti en verde e nós en roxo, mellar
distinto, claro.
En Cantador, dixo a nai, Coidade o mobiliario porque vós
sodes todos uns adáns e por vós, hala, a tumbarse a
paparrandona i antre o viña e o tabaco, seguro, en tres dlas, do
tresillo non quedan nin as patas.
Flxose o bodeguete de fonda! para amaños .

Nada hai tan sabio coma a naturaleza si se deixa ...

Este aire ven do interno, menudo xeito de encetar o outono,
normal non é cando xa o sol baixa ao mar e as bauzas esmorecen contra os claros do ceo, eu cando deite ao nena dóume
unha ducha de moito mimo, qué ben virás auga pala espiña
embaixo.

E alnda lago escoitar monsergas do seu home . Vamos, ao
fin déitanse xu ntos todas as noites, digo eu . Non é que defenda
a miña nai e mirade que paño por diante que os quera aos dous
igual, pero ¡contra!, ao pan pan e o viña viña.
O que eu cisma nesa custión :

Aoque canto, apasto o que seña a que isto ten que rematar
• nunha tormenta como é debido.

Maxa, olio, os homes son uns egolstas de coidado , para min
a tallada e os demáis que apañen .

As follas do patln, nin moverse e o Petigrl pausado coma un
queixo no cobertor da plancha, ocurrencias da vella, vamos, nin
que non soupera o mexanacama que é, ¡contra!, así dá gusto e
lago que lave a miña neta, eso éter consideración, pero xa estóu curada de espantos e hai que ver os ollas do nena, mesmo
lle talan, o que se di vulgarmente máis ollas que cara, e no seu
coma toda a familia Briz, a adiantar que é un primor, os dentes
bótaos a pares, si te descuidas fai un hin e xa levas marca das
paletas i esta vella declndome coa sentencia que sempre lle bota
ás causas, "TI que sabes, Maxa, ti que sabes, os nenas medran
e choran polo seu ben". Muller, para tf a perra gorda, e por fa lar
que non seña, claro que non, unha verdadeira roncha, si fixéramos caso a todo o que esplica no día, apañábamos, menuda

Maxa, vaite enterando o que é a vida, non tales lago de engados e polo menos o día que te cases, andando., a meterse
pala boca do lobo .
E cando estivo pra cair na cama, chachas, qué cambeo, o
pai, do máis amable e animándoa, Inés, todo va i sair ben, xa
verás, non te preocupes que aquí ando eu, miña rula .
E despóis do trance, o meu pai, hai que ver, todo tolo a dar
pufos e vivas, vaia un pincho :
-Brindo polo chaval.
tstas do corazón quén as entende, si son coma a maré,
igual suben que baixan .
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Peto á porta, eu non séi por qué si en Cantador a porta estivo sempre aberta.

Teño o corpo caldo, sen estimulas.

Sae o Xermán e vexo na cociña a cabeza do neno.

Eu ando percura, percura requetepercura percurando un
motivo· para meterlle a Nola o dente:

Subo a alcoba porque teño unhas ganas tolas de mirarme
no espello, achégome coma si fose ver sair unha figura nova
que non seña percisamente eu, quiz~is unha María fermosísima, rapaza loira a rirse sen motivo por todo, pero chachas, cá ,
dígovos que paseniñamente achégome con medo, hai unha rapaza que non quero tampouco que seña nada méu
páleda, irtia,
mírate, fraca, mlrate ben morocha
entérate ben, nin con parches, Maria
e con desastre así ¿quén poderá poñerse a competencias?, a ver
decldeme, cómo.

A ver, por aqul, que a Nola axuda ao bar, pero qué historias,
home, si, no aramio, a min con ésas, ¿dende cándo dás golpe
con tres irmás maiores que te adoran, o pai, a nai e unha criada
que axuda nos domingos?, cóntallo a quén queiras pero non a
min, non subes a verme porque non che peta, asl de claro. E
volta a rebuscarlle un pé: Presumida do demo, de punta en
blanco sementes para vira o cimiterio, non é nada a nena ...
A cousa vai crecendo.
... arréglate e baixa, ¿pero quén eres ti, mamerta, para mangonearme e ordenar o que teño que facer o sábado que ven?,
unha completa imbécil. Estará pensando, Maxa, a probe, abúrrase coma unha ostra, a culpa téñoa eu, sementes eu por facerlle caso, pois que se entere, os guateques de marras, cáncamos, non producen nin frlo nin calor ...
(Xa non me pasa dos dentes)

Seco a cabeza.
Aparece o Xermán para !alarme, mándoo liscando que o
conto non morréu, E qué che pasa, ¿por qué esa seriedá? E
díxome el que nesta casa dende que eles marcharon xa non hai
quén pare, pero tala deixándoo caír con homildá, a ver, digo eu,
a ónde chega hoxe con esta operación de paz e de dozura .

... aquel zanganeo de rizos, ja, qué risa, unha maneira tan finxida de abrir a boca, todo é pose, téñocha eu moi estudiada,
corte ao gan;:on, pergunta ti, pregunta a quén queiras, pelo
longo ou rapado, cánto máis non adorna un ha melena, o que lle
pasa a esta individua é que está facendo o imposible por agarrar
un parvo que lle pague o cinema, a carne no asador, sae fina, xa
cho creo eu. Así calquera e o que non se ve; sabe a Nola máis
que come .

- Cánto me prestas
-Nada

L .. l
DI todo o mundo, Nena, a vida enceta aos quince anos. Mira tí
qué cousas, polo visto a esta edá ten sempre que ocurrir algo
importante, coma sentirse de súpeto muller.
Houbo na casa moito que falar a contada vi~ita, o pai , anda
morena, a preguntarlle á nai a quén saíra eu , non cabla de animación por cousa tan sinxela, o que pasa é que aos probes
ninguén lles canta os méritos, daquela na casa, chachas, qué
boureo, sorrindo os pais de orella a orella porque tiñan un ha filfa
que valla algo sen deberllo a ninguén .

(A Nola, cun rostro de descarada que mesmo dá a entender o
que él
Dunha vez para sempre, é inútil, ríndete Maxa, entrega eses
cartuchos e ríndete xa.
(Eu, desesperada, que me poño enferma, eu, estóu odiando á
Nola con todas as miñas forzasl

Con tal asunto o Káiser e o meu pai mallarían a palleta, non
me lembro. Máis alnda, todos os que subiron aqueJes días non
se salvaron de escoitar a historia da filia lista do señor Román
adobada ao gosto da familia, xa se sabe, o corazón axuda a
encher a boca . Díxolle aos amigos :

o de dentro é envidia, simple, pura, enorme envidia.
Envidia.
Sae o vapor fervendo e non hai mellaría, si cabe estóu máis
triste.

-Estivo acó a maestra do Complexo Escolar e merendóu,
vale un Perú, qué trato ten unha rapaza tan nova, o que ela
sabe, mesmo semella que cando vai talar quere pedir perdón
por si está cometendo un disparate, hai que ver o que son as

A casa volvemos en silencio .
Hai unha visibilidá extraordinaria eiqul enriba .
Pola estrada de circunvalación rodan os coches.
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ah qué listura a deste home longamente sabichoso, sabio, milagreiro, cánto cantisimo sabe o home aquel que descubriu sen
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Aboa Inés cantando :
- Debiche nacer nena que é mellar.
Nunca me deixa en paz, repite : O porvir é dos homes, dos hames, as mulleres non pintamos nada, nada, dime nena, para
qué vas mollándote ao Instituto si non botas un ha man na casa
con tanta historia, tf sempre preferiche as causas raras, esta
nena responde e ahí que ver o que df que xa non sabes qué
contestad/e, esta nena tan sabichosa que quere comprender os
eclipses de sol.

-Os méritos dos sabios están asulagados, lógo marren os
probes. os que o son de verdá e veña, hala, botafumeiro por
todo o alto para dar fe do home que perdimos, señor, qué lle
importa ao sabio dende embaixo si xa está dando malvas.

Xa podo erguer a catedral máis alta con toda a filigrana para
deixar barada á miña aboa que eso non será nada si é causa de
mulleres, ai os homes, xa se sabe, os homes necesitan ir polo
mundo adiante a abrir buracos seña como seña, Xerman
crávame ben esa punta, Xermán qué maravilla de buraco redondo, abrícheo ti rico riquisimo neto da miña vida , o que ti
vales ca cravo ese tan difícil de entrar escachando a paré, que
non o hai mellar, non ten un pero, xa cho creo, Xermán , canela
en rama . E qué queredes que responda Maxa co amor da vella
polo primoxénito, ao fin de cantas din que a felicidá é vivir engañados .

A vida é unha pura facundia dende os pés á cabeza .
Sigamos a conversa que daquela tivo o meu pai talando con
gran acougo:
- Mirade que sopraba o vento, pois ela coma si nada,
¿sabedes a qué veu?, ¿sabedes o que dixo?, que a miña Maxa ...
Os seus amigos, moi contentos tamén:
Román , éche unha boa cousa .
Román , que non hai nada no mundo pra pagar a cultura .
Román, a iñorancia fámos coma vermes .

A señorita Márgara déramoslle un can.

A iñorancia é o porvir a base de patacas.

Ela tiña un canario que comla na man e un acuario con pei xes, xabre e anacos de coral.

Román, por eso ternos medo
por eso aturamos, por non saber, sementes por eso .
Román ai, a que darla eu,
•
o que non sabe é o mesmo que o que non ve.

Unha vez pala portalada do Complexo Escolar entróu un
chucho .

Román, si che tapan os ellos ¿cómo irnos reparar na diferencia?,
¿cómo Román?, a ver, quén·pode asi.

- Quis quis, ei vós, ollade, di xo a Puri .
- Quis quis, quis quis, dixemos todas.

Dixolle un vello: eu non teño diñeiro riin falta-que me fai e de
qué sirve hoxe, mira de que si un dia se empeñan' os que poden,
Román, xa ves, un foguete de mandos á distancia ¡paf! palmámola, non queda sobar da superficie nin un beche vivo, e o
que poda contalo, coma Adán i Eva, boh , o diñeiro pra qué,
papel mallado .

O can sigue andando coma si non fora para el a chamada,
túmbase no chane fecha os ollas .
-Vaia roña
-¿ Irnos !avalo?
-Andando.

O meu pai aseguróulles a todos que non, que a súa filia non
iba perder o tempo, conmigo seria unha causa distinta , secretaria modelo, o porvir está hoxe nos idiomas, para desenrolar
un bo traballo esplicate no yu spik inglix, páganse moitísimo os
idiomas, moitísimo, pala súa parte non veu eu descoidarme,
non faltaría máis.

Nola e a Dioni levárono na fonte do mercado e Purita e máis
eu esculcábamos no calexón do Cristo das Calatravesas .

Pero a xente fala por talar, nunca pensa que máis apiante,
se cadra, algo aparece detráis dunha porta pra trastorna lo todo .

Contra, qué pesadas, rematade xa, que !le estades metendo
a escuma polos ollas .

-¿Vedesalguén?
-Non, seguide
-M ira que avisedes, poñen multa de quinientas pesetas .
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Un can fuxidfo, igual que un home, nunca quere saber de
hixiene e de lavados, un can que fuxe endexamáis ten tempo de
ollarse na iauga, un can vagamundo moitas veces ten as patas
de atráis algo mal postas de tanto camiñar, a xente non máis
ollaloe di :

-Oh , qué porcallada de can, qué noxo, lisca de acó, iste
can ten a rabia .
Botánlle pedras. Espflete, tira pra diante axiña, probe animal
sen dono , e as carrachas que te coman vivo porque a tí ninguén
te axudará.
O noso can na fonte está a choupar coa lfngua polas lousas
con moita ansia.

A X osé Manuel Beiras.

- Deixade o cano aberto, dixen eu .
O noso can xa limpo semella moi feliz.
Penso si sería un can de circo i estaría daquela esgotado de
tanta función coma alí lles meten . Na pista aos animales danlle
moito coa tralla, todos rápidamente aprenden a dar pinchos
carneiros , e saúdan ao público moitas veces, pero qué burra,
qué burrísima .é a xente dándolle polo pau ao domador, aplaudíndolle . Os cans , as focas, todas as bestas, os leóns, as panteiras que ensiñan tanto os dentes, todos, todos, obedecen ao
domador . Os domadores dobran a voluntá do animal a base de
trallazos, dobran os osos, eles dan pulos, visten volantes, todo
está preparado pra presentarse, un fermoso espectáculo en
bandeixa . Estes domeadores resultan uns tiranos, para qué
aplaudimos, para qué, porque nas gradas todos non somos
nenos, os nenos, xa se sabe, malpocados , pensan que os cans
bailando e dando brincos e simplemente porque están moi ledos.

Nunca esquecería, nunca,
terras do meu país,
rastro de rodas,
benigno sol , xesteiras,
e ise mar compartido
onde nos afogamos
e xurde a man de novo
atravesando as ondas.
Galicia,
torre de ramos verdes,
catedral do meu sangue.
Felicidade, insomnio,
océano de puños e de palmas.

Sempre me deron verdadeira lástima os cans do circo,
sempre lles reparéi nos ollos tan tristeiros . A ver, decídeme, un
animal é o mesmo que un home e debe darse o gosto de andar
ceibe e ollarse nas augas dun rlo que atope no camiño e poñerse a beber con toda a pachorra e se cadra decir, Aquí lávome
eu .

Matrona
dos máis duros oficios,
ámeto tutelar,
perfil do aire .
Galicia,
a barca en ·punto .
(Pero nunca sabemos a qué hora)
E sempre
esa louca esperanza
agachada detrás
dun gran silencio negro .

Estacións ao mar, 1980
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NON . Endexamáis contigo ise ra iceiro que se revela firme .
Tampouco nunca libre canción que alguén guinda no patio.
Racha clarfsima , o arume dos piñeiros préstasenos un intre
para amostrar no roce a valfa follenta en cada árbore.

Sempre baixaba pola Plaza Vella
onde nenos xogaban a moedas
no mercado dos peixes .
O recalmón callaba polas mesas
un bato insoportable, das agallas
que arrincaban de cedo as vendedoras .

Abride ben os ollos : Mañá fresca no aire! E qué concerto
se tí estiveras lista para entrar có teu propio verdor
coma se de un ramallo noviño se tratase!

Ao lonxe, o mar máis bo,
as hélices grisallas do Estaleiro,
portalóns do Arsena l, altos, escures,
gastados pola chuvia .
As aves sempre
coma unha independente caravana
desvirtuando o vóo ...
ah, don tremendo de bater ao aire.

Lola en lontana orela , no teu recaríto absurdamente antiga .
Mais non lle importa ao día a túa sombra olfmpica ;
fáloche agora dende o único xeito que me sirve :
Igual que se abren mans , oracións ou plumaxe .
Miña Lola de amor, ¡que xa os pombeiros arden
con bravo recalmón , desmedido , de alas! ...

Pradeirio do Tempo, campo ileso,
gozar de maio para as miñas pombas :
¡cómo delega a vida esa dozura
que abrigaba na porta có teu nome!

Pola contra os caídos non voltan a cabeza.
nin confunden a hora , nin berran "N ETA" ou "PATRIA" ,
nin pra atopar compaña marelarán os tíos dunha espiga .
E non lles sirve a gorxa para berrar con forza
campos mellares, eidos, colmenares,
humana voz que permita , se cadra,
un verbo cara ao chan coma testigo.

Sen matinar afnda que eternos non serían
cantares de altas gorxas
a quencernos un pouco coma apertas pequenas.
Sen saber nada afnda das dúas bandas
que dividen, perdidamente, aos homes,
se dous algunha vez se recoñecen .

Polo silencio desta casa grande co nsigo o son do mar.
Ouh, qué vento das illas, Lola de amor, qué vento,
xa que todos os gozos finan nun mar, ben salado, o da
morte!

Infancia, pasos meus, irrevocable sombra
é todo o que me queda da túa noite .

Muller da miña casta, Lola das roxas viñas,
iste mes é setembro a redimirse
maduramente para alguén no froito .
Tf, acouga en paz. Sobre a violenta verdura da túa tum ba
traballan en ringleiras afanosas formigas .

Pois conxúranos un ebrio testamento de anos,
un esqueleto ao mar, que non devolve
nin tan xiquera florecido un óso.
¿Non o sabfades?
Nada é ise acougo transitorio , de be ira:
O mar perto da area, que xa é o mesmo
que decir a Morte .

Agora , endexamáis podemos devolvernos
nin tan xiquera unha ollada .
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Suben os mariñeiros pala rúa Real
e unha muller acude ao seu encontro.
Amores sen problema, acougo de guerreiro,
voces xa repetidas nesta ribeira atlántica .

Xa que éramos asf, seguros e felices,
vida-primeiro sol-primeira ponteande xurraba tolamente a auga .

Ascende a noite cósmica. Algo dirán os astros.
A noite ven. Vulnéranos a noite.
Duro bris inicial nace dende a mariña
e fura nos ouvidos coma un grito.

Paso A Graña e os fortes .
Ao pé do monte Brión esbara a néboa .
Valva contigo á miña orixe,
mare meu, que intactas me devolves
as causas que esquecimos das primeiras estancias.
Todo o aprendin aquf, Lorref, na onda.
Fixeron o seu papel
os chumbos esqueletos que custodian a rfa,
a maniobra dos remolcadores,
o dique, a correntada .

Teremos de cantar antes da tebra,
marcar o ritmo que acompasan os élitros,
cerimonias solares para erguer os tesauros,
a esperanza contida dentro da luz da tarde .
A noite ven. Complfcanos a noite .
¡Ouh as noites marftimas que todo o modifican!

¡Se souperas cómo me recoñezo
neste máxico asombro suspendido no aire!

A noite é só dela .
Mudo sello:
O sentido das horas e dos pasos.

Ouh, Lorref, corazón de navfo,
dique grande de todos.

Ninguén retorna do gran reino do mar,
mais dudo que en ti non flote
afnda coma unha rosa
a vagabunda vocación do home .

.,
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dos, cando pasea con Nola, e dixéronllo (péxina 116) . Orixinal,
con "caletre" (7). Segura do seu valer e orgullosa do seu éxito
r.a visita da sei)orita Mérgara (p. 104). Soñadora, amiga de escribir (p. 134); delicada . Méis ben de índole pesimista .
Ten moito amor propio (p . 50) .
Sinte rabia aó comprobar que as súas méns cheiran a lexía i
estén estropeadas (p. 86), ante o aliño e a compostura da N ola .
É unha rapaza que se amarga fécilmente, pero que tamén
loita contra eso: así non gana nada, millar é despreocuparse un
pouco das causas (p. 31 ). Sin embargo, é moi sensibre é Naturaleza, ao clima, e, nun momento de tristeza, pode adquirir un
pouco de ledicia só con ver un día de sol, que o ilumina todo, ou
con ver voar os paxaros.
É retraída; quixera ser cariñosa co pai, para consolalo, pero,
"coma son tan mirada quedéime como estaba". (p . 33).
Dos seus soños, das súas ilusións, félanos ela : "Eu palas
noites soño, invento, falo, e se cadra a ver si un sébado me
decido elle diréi a Pepe, por exemplo, si ten algunha irmé. Repito estas panxolas centos de veces, xa se sabe, resolvemos na
noite todos os problemas ou pala contra os vemos imposibles i
escribimos cartas que nunca botaremos e diremos respostas
que algunha vez nos esquencimos de dar e desexamos na moros
que lago non diremos a ninguén e tamén palas noites teño eu
medo, penso nesa hora que Cantador é horrible, que estóu méis
sola que a curuxa, que a vida é moi ingrata, qué sei e u" . (p.
117).
"Eu quera acabar este canto dando ben a entender que me
afogo aquí enriba, que teño unhas ganas enormes de vivir, que
non podo quedarme así acougada entre dous vellos e contemplar as casas acollidas, hai que ter ilusións, xa df a xente que
quere convencerse dunha falsa maneira que de ilusión tamén se
vive, sf señor, e por algo seré, tal como estén as causas deste
mundo para seguir adiante hai que botarlle é causa unha presa
de sal, moita ledicia" . (p. 65).

3.- Os temas.
Adiós, Marfa, con ser unha novela da emigración, non se limita somentes a este tema. A emigración é algo que esté latente en todo, algo que se vive, e ao mesmo tempo, un tema de
conversa coma calquer outro (pp. 45-47). Por culpa deJa esté
pasando todo: unha familia unida, e feliz coque tiña, desfaise.
Na casa todo vai mal. Os pais métanse a traballar pra mandarlles os cartiños. O abó reconcéntrase no seu diario, hermetizase, e aí vos matedes todos (péxinas 132 e ss.l. t0axa non sai de
Cantador. O Xermén ... , xa sabemos del.
Pero, engarzados uns en outros : e tocados méis ou menos
someiramente, aparecen outros moitos temas; por exempro (e
non vou facer méis que enumerar uns cantos, sin esplicalos):
- os pisos modernos (pp. 13 e ss).
- os temas de conversa das mulleres lpp. 14 e ss.) e dos homes
(p. 16) .
- as dificultades na percura do choio, e a influencia que o estar desocupado ten, incluso, na sicoloxía dos homes (pp. 20
e ss).
- as palabras bonitas, pero non acompañadas de feitos (neste
caso, do Bispo) (p . 22) .
- as basuras, e os depósitos deJas nos arredores das vilas (p.
26) .
- a morte por suicidio (pp. 26 e ss).
- as ansias de saber dos nenas e as axudas dos diccionarios (p .
27) .
- os créditos bancarios (pp . 45-47) .
- a política na conversa dos homes (pp. 47 e ss.).
- a historia sempre se repite (pp . 51 e ss.l.
-a bebida .
- a televisión (capítulo VIII, pp. 147-160).
O interesante, en todos eles, é ver o enfoque que lles dé
Maxa, os seus comentarios pesoéis mesturados co que canta
ou ca relación que fai do que se esté talando .

M" . Mercedes Brea López,
"Adiós, Marfa, de Xohana Torres .
Estructura e persoa:¡<es" en Grial, 1972.

!...)
8.-Maxa
É unha nena de quince anos, con carta e revélida (p. 42), in-

141 Ela mesma confesa : "Eu aos once anos era unha viva, cazábaas no aire" (p. 271.

telixente, curiosa, desperta (p. 42, p. 27) (4). Pantasiosa (p. 19),
roméntica (p. 35), méis ben introvertida (5) . Sensibre, emocional (e non quixera selo : sufre a cada paso) (pp . 36, 52, 56) .
Enérxica cando hai que selo (6). Fécilmente conquerible palas
solermas do seu irmén (p . 95) . Ilusionada -como se esté é súa
edade- por un rapaz, do que non sabe méis que o nome
- Pepe- , porque os compañeiros del métense con ela os séba-

151 "non desfogamos fécilmente o que ternos que desfogar, sorbe Rita que hai touciño, porque o mtemos todo para dentro e lego a procesión dun lado para outro todo
o que quera, sigue a proceso e un dla , zés, salta o que teas que soltar que quedas
acougada lego para rato" !Esté falando a un tempo dela e da súa nai, di que son
iguales nesol lp. 361.
161 Négase a rezar coa aboa , e aguanta firme a labazada , sin chistar, rabiando por
dentro, pero sin deixar traslucilo (p. 1391.
171 Dio ela mismo no asunto do can, e do neme que lle han poñer lpáxinas 108-1091.

Selección de Carmen Blanco
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Maxa, con quince anos, tense que facer cárrego da dura situación familiar, "pois non máis largar eles para Lille e cambea o
panorama nun xiro de cero acento oitenta grados (. .. )". Os vellos viven no mundo dos que se foron, sen atender á real idade
presente, sobre todo a aboa, que se fai ler repetidas veces as
escasas novas que mandan os país : "Esta carta foi !ida polo menos tres veces (. .. )" . A educación dos rapaces - Ma xa e Xermán- queda totalmente esquecida polos abós, que non poden
-afnda que tampouco o intentan- suplir a falta dos pais: Xermán fai o que quera porque é b preferido da vella e o Kaiser non
se mete. Para este rapaz, dificil de domear, "elemento de cali- •
dá, feíto de encargo(. .. )", a autoridade dun pai sería quén qe
doblega lo e non chegarfa a parar na cárcere nen a ser expulsado
do seu traballo, como sucedéu . Maxa sinte fondamente a falta
dunha nai para se poder comunicar, e o empuxe do pai para
chegar a ser "secretaria modelo", pois a aboa non entande as·
aficións literarias da neta e ao resto non !les preocupan : " (. .. )
esta nena, sempre a ler, mira que é rara,( .. . )". Pouco a pou co,
deixará de baixar á Academia para pecharse na casa a traballar
arreo: "( .. . ) nesta casa dende que eles largaron aqul non se fai
máis que traba llar (. .. )" . O pobre do Petigrí ten que medrar sen
saber o que é o cariño dos país, case sen coidados, sen que !le
concedan demasiada importancia; así levóu o "pote" que a
punto estivo de causarlle a morte: "(. .. ) faltóu pouco para que
quedase no sitio (. .. )" .
A familia Briz, feliz e unida antes da marcha dos pais, parece
agora un interno; todos viven na mesma casa pero non existe
convivencia entre eles; a súa vida redúcese a un mero vexetar,
sempre á espera de algo procedente de máis aló da fronteira ;
viven co espfritu pesto en Lille, case esquecéndose do que os
rodea.

A obra de Xohana Torres é unha novela "que se propón ver e
describir o problema da emigración desde dentro" . Adiós, Maria móstranos a Galicia lacrada pola emigración e as indiscutibeis desfeitas que produce entre os membros das familias afectadas,.como eiqul sucede co caso da familia Briz . O que realmente !le interesa á autora non é tanto mostrar o feito da emigración, como as consecuencias para os que fican na terra e,
sobre todo, o intenso sofrimiento de Maxa, abandeada en plena
adolescencia : "Lo fundamental es el personaje, el protagonista,
aunque haya gran riqueza de matices en la descripción del ámbito en el que el protagonista se mueve".
O éxodo das persoas é algo tan vence !lado a Galicia como o
feito de nacer no se u seo . Houbo dúas vertentes dentro da emigración galega : no século XIX cara a América e no XX cara aos
paises europeos. Nesta novela, a marcha dirlxese a Francia,
como sucéde por exemplo, no libro de Casares Cambio en tres;
estaremos, polo tanto, dentro da segunda vertente, propia dos
anos 1931-1950.
Desde o primeiro momento, Maxa faino_s .saber de partida
dos seus pais e das terribeis consecuencias da mesma na vida
familiar; "(. .. ) dende que eles largaron para Francia ( .. . ) todos
con cataplasmas" . A rapaza vai relatando ao longo da obra a
desgracia acontecida nunha Galicia cidadán, nas bisbarras de
Vigo, polo feíto de teren que emigrar os seus pais. Denantes da
desgracia, a familia Briz vivla tranquila no seu Cantador, "extrarradio, seis kilometros de distancia á vi la" , cuns medios económicos para vivir ao dla que !les permitlan o luxo de teren un ha
televisión e mandaren á filia a unha Academia para que poidese
chegar a ser "un ha secretaria modelo" . Mais o despido do pai e
a imposibilidade de atopar un traballo axeitado aos seus coñecimentos ou posibilidades físicas, obriga ao último recurso : a
emigración .
'

Maxa , a protagonista, é quen máis sofre, amáis de pandar
con todo o traballo: "(. .. ) dende que eles se foron, aqul esta
menda de pandota, ( ... l. A rapaza é consciente do cambio de
situación e reflexiona sobre os feitos e repercusións no seo
familiar, sentíndose abrumada por unha inmensa soidade :
"Estóu tan soia coma un ha curuxa (. .. )" . Se mella ser a única
preocupada polos acontecimentos familiares, téndose que en- •
frentar sen axuda á realidade de cada día .

O crecimento demográfico e a falta de postes de traba !lo fan
que a xente galega taña que emigrar : un home que morre afercado deixa un misero pesto nunha serrarla; os numerosos candidatos deben pasar por probas e levar recomendacións para
poder conquerilo . Román Briz non as supera, e a zoiobra comenza a penetrar na familia astra que a necesidade empuxa á
marcha . O procedimento para obter traballo fora . cáseque sempre é o mesmo; e asl o fan os país de Maxa : escribir a alguén que
estea colocado aló e !les poida buscar algo, o que sexa . Os Briz
dirlxense a Vintln, que "xa leva en Francia catre anos". Como
en todos os casos de emigración, marchan as xentes con forzas
para traballar, ficando os nenes e os vellos: "Fóronse nun tren
da tarde (. .. ) e polo demáis, a vivir se podedes , xa cho creo" .

Os país, aillados en Lille, son totalmente alleos aos verdadeiros sucesos de Cantador . As cartas levan sempre "mentiras
piadosas" : "(. .. ) dilles que o de sempre por non variar(. .. )" . A
traxedia debe ser levada polos que fican na terra .
As consecuencias da falta dos pais déixanse sentir axiña .
Nos dous anos que levan fora , Maxa, que non poido co traba !lo
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de non saber talar de menos dentro") lévaa á percura dunha lingua xe nova que lle permita expresarse dun xeito máis total. Así,
mediante a ruptura coa norma lingüística nos nivéis gráfico, fónico, morfosintáctico e semántico, consigue unha persoalfsima
linguaxe alóxica que tenta apreixar até as máis sotfs complexidades do pensamento e a vida: "Acó me tes ande a pisada é
tempo 1 hoxe que no meu Tempo cairon as palabras . 1 Ana María Auz, acó estas causas 1 e póñome a chorar coma unha tola .
1 (Estóu soia de antonte, estóu sabendo 1 meu corazón de nena
pala manl ".

e as preocupacións, está anémica; Xermán ten outro choio ,
pero "non asiste (. .. ) moi católico"; o Petigrf segue a medrar,
pero con moitas dificultades:"(. .. ) é moi lento no talar, non reventa ademáis (. .. ) non ten o meniño ningún interés en
conquerir o terreo arredor como tan todos os nenas, que non
vai pra adiante !. .. )";a vella cada día máis aparvada e o Kaiser
máis indiferente .
O drama da emigración provoca en cada familia galega a
desfeita do fogar , a incertidume e a soidade: Xoa na Torres
parece querer decir na súa novela que "ou to"dos dentro ou
todos tora, pero non metá e metá". Pilar Lorenzo Rivas,

Se podemos decir que a literatura na súa maior parte non é
máis que a tentativa de recuperar o tempo e a vida perdidos,
te remos de engadir que en Estacións ao mar a tentativa convfrtese en teima obsesiva, pese a que a A . é consciente do imposíbel desa recuperación : "nunca diría nada comparado 1 con
todo o que eu fun 1 e endexamáis quedará nas palabras".

Contribución ao estuda da novela de
protagonista infantil
e xuvenil na literatura galega contemporánea, 7987.

Ainda asf a poeta insiste coa súa "palabra no tempo" (como
outra poetisa galega de postguerra, Maria Mariño) e non deixa
de furgar na "hedra da memoria" que medra sobre o tempo da
nenez, aterra e a morte . En efeito, estes son tres temas omnipresentes nas catro partes do libro: ··o tempo e a terra", "O
tempo e a memoria", "Elexlas a Lola" e "Estacións ao mar" .

.&

A escritora Xohana Torres (Compostela, 1931), vencellada á
xene ración dos autores nadas nos anos 30, é unha das figuras
máis destacabeis da literatura galega de postguerra . E agora a
fondura temática e a novedade formal de Estacións ao mar
veñen subliñar a relevancia da A. dentro do panorama poético
actual.

t tamén apreciabel a consoancia temática de Xohana Torres
con outros poetas. Así, podemos destacar a presencia do poeta
español da xeneración do cincuenta José Angel Valente e, máis
concretamente, da súa obra La memoria y los signos, polo que
se retire á vivencia do recordo . Neste mesmo sentido, como
lembranza da nenez, pero tamén como vivencia da terra, está
presente o Cesare Pavese (significativamente citado pala A .) de
La terra e la mane. Igualmente, o sentimento da terra e da patria ten fortes con notacións co occitano Federico Mistral
(tamén explícitamente citado), de quen toma ademáis o estilo
épico-vaticinante que aplica (unha vez actualizado co
coloquialismo de postguerra) no canto a Galicia e á muller galega, simbolizada na aboa Lola . As! mesmo o motivo do retorno
("Eu non digo 'volver', xa sei, non é posible") pode evocarnos
desde Homero a Cavafis .

A súa obra non é só poética, pois ten cultivado tamén o teatro (A outra banda do lberr, 1965, e Un hotel de primeira sobre
orfo, 1968) , a narrativa (Adiós, Marfa, 1971), a literatura infantil
(Polo mar van as sardinas, 1968, e diversas adaptacións e traducións de cantos populares e de distintos autores) e o ensaio
(Stanislawski e o teatro moderno, 1965, A literatura infantil,
1975).
Estacións ao mar entronca formal e temáticamente co seu
anterior libro de poemas Do sulco (1957). O constante traballo
que sobre a palabra poética veu facendo a A . nestes últimos
vinte anos deu unha maior perfeición formal a este segundo libro . No contido atopamos esta mesma continuidade encamiñada a un maior afondamento, pois Estacións ao mar non fai
máis que desenvolver a complexidade de temas acachados no
verso-adicatoria que abre No sulco: "Inda que a Rosa é breve i
o Tempo, terminábele".

Hai, en fin, nesta meditación sobre o tempo que é Estacións
ao mar, un ha ooesia de fondas raiga mes literarias e filosóficas.

Carmen Blanco, "Estacións ao mar de
Xohana T arres", en
Coloquio.
Letras,
1981.
•

Cómpre destacar como a poética rad ica lmente intimista de
Xohana Torres ("Eu canto escuramente 1 nista soia virtude 1
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NON SE SABIA
Non se sabía a cor primeira dos seus oll os
nin a posición das maus
nin as lindes da súa sorrisa de outrora.
Non se sabía qué formas acedaba o seu silencio
nin o ámbito escuro da súa ausencia
na mudanza interior da perdida memoria .
Non se sabía aínda
se a voce era chamada era refugo
se a existencia xacla na alta escrita da noite
se abaneaba ás vegadas un lenzo
nas mañás dos outonos.
Máis ela xa sabia
por onde camiñar cando tornara a néboa
cando viñan as sombras insidiosas
a pechar unha porta .
•

luz Pozo Garza
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"Todo se torna escuro ... "
A ALMA LAJA COMA O SON DO MAR
nestas praias estreitas da palabra,
e percura nas albas os pasos perdidos,
os aromas dos carpos tan amados,
cando fica o mar palas costelas
e entran coma espadas as ondas
a se apausar no corazón .
LEVAN OS HOMES UN FRIO TERRIBLE
POLOS SECULOS DOS SECULOS
porque non foron posibles as eternas singladuras,
as múltiples viaxes na luz e na brancura,
e ficamos ancoradas no recordo
cando tomos de sal e pailebote
caracolas de bágoa
aliando perdidas naves no solpor.
¿DE OUEN t !STA AUSENCIA?
¿OUEN NOS PESA A PUNTO DE CAIR?
¿de ande ven este calado rumor da batalla,
o perdido corazón, a estática tristura,
os carpos demorados no adeus tan silenciosos
e ese oco de anguria no centro deste carpo,
mutilado carpo da noite
facendo da derrota o estandarte.
DIANTE DA Mli\JA CASA VEN A LUA
deixade que convoque ó ceo nesta noite abandoada,
que ame ó astro na indiferencia que decora
e perda nos cabelos a nostalxia dese dedo en pleamar.
deixade que abra fiestras e voen paxaros,
entren gaivotas libres no meu cuarto,
enchan de luz os astros este rostro
e repouse ó fin de tanta morte o corazón .
... 0 NOSO PAXARO
DESPEGARA POR SER LIBRE E CANTANDO".

DIÁLOGOS DE VERSO
1

tamén hai unha cordesangue sobre o sangue
hoxe que danzan os brazos coma ondas
e viviré a nasa verba conxugada,
precisamente aquf, o centro delirante,
a auga que se medra desde os ollas
con todo ao descuberto, inevitable!
hoxe que poidera ser calquera día
para olvidar un pouco e olvidarse
que hai un ha cor de choiva sobre a choiva
da banda desta aceira cor de sangue,
hoxe que vexo bermellas as gaivotas
chorando seu amor de praia grande .

JI
Non están congregada"s esas formas, ·
camiñan espalladas como arroces do verso gris das nasas
(soedades,
van coñecendo o fondo predilecto,
voando polo "lempo e a memoria",
roubando mar, cor, intensidade .
Un can ben me coñece, un can suspira.
Aire de can ou de palabra!

•

A

Rita Más Ybañez

Ana Romaní
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Son épocas de fin, de apocalipse
momentos nos que todos dando tumbos
debatlmonos cegados na impotencia,
con anguria e con medo, sin tenrura.
Transnoitan sentimentos e nostalxias
alborean tristezas e agonías.
Neste craro desorden de vivencias
tepedece a ledicia.
A existencia asoballada de miserias
intérnase en abismal mediocridade,
vulgaridade eterna e persistente
cobregando 6 noso derredor.
Ramplona raposa vella
que esconxura e determina a realidade .
Todo 6 carón do chan, suxo e lixoso,
presidido pola pútrida materia.
Inercia que nos doma e nos abate
en accións de engulir e descomer
e ulir fétidas verbas, asoantes,
abafantes de mortal trivialidade .
As lembranzas dun pasado sin mañán
e o tempo deslizándose até o ocaso
afástannos do sol vivificante.
Toda a terra crepita no valeiro .
Noite de grandes choros, noite escura,
os negros vencendo á policromía .
Perdoade paxaros e gardenias.
Son xeiras de final, de apocalipse.

Ti, soedá, palabra, ti sabfas
dunha simple medida que non crece,
X. Torres

Contigo, Xohana, vou detrás da voz.
Chámoa polo seu nome, como a un neno .
Chámolle tarde
e sol
e mar
ecemiterio
e moitas veces
Fóxenos como un cervo
e vai moi lonxe
epérdese
na ingravidez dos ecos.
Cando chega de máis lonxe de onde non sei
escóndese.
E faise noite.

É a soedade .
A miña voz, a que fuxiu coa túa ,
é o silencio
dun soñado baúl de bolboretas.

A

Helena Villar Janeiro

Dende a lembranza anterga
do canto redimido,
onde o toxo se espella
refrescado na choiva,
eu recordo a parola amarela, trenzada
nos menceres cobrizos
dos outeiros dourados.
Lingoa do imposible
polos ceos rachados do sangue,
por silenzos predecibles
na tormentosa incertidume
dos despoboados.
Alnda andamos cos ollos na morados
agardando a memoria da imaxen primitiva .
Soños e verbas de soedade,
de perdidas batallas
na brétema dos días.
Queda o corazón mapoulado
nun latexo sin nome
testimuñando a vida.

A

A

M. a do Carmen Kruckenberg

María Díaz Vida!
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CARTA A XOHANA TORRES

Querida Xohana : Eu non sei o que cavilas tí, pero eu sinto
moito que se fose Pericles. Agora, polas mañás, cando me asomo á fiestra e oio pasos pola rúa, quérome convencer de que é
el pero o truco non funciona. 1Ai canto recordo aquel parrafiño
das mañásl "Quentiños, douradiños,
a la mada!é, os churros
que van fervendo.
Alá quedan aqueles tempos nos que discu tía cos meus
amigos se eran a la madalé, modalé ou modulé. ¿Quemáis ten
xa?
Agora todas as tardes busco no meu Atlas o Caribe. Foi difícil atopalo . ¿Onde andaría? ¡Ah! Aquí. Daquela miña nai contoume que o Caribe ten moitas illas, máis grandes e máis pequenas e que alí hai nenos negros e brancos. Eu imaxino a Perieles repartindo churros no medio dunha rolda de nenos de
dúas colores. E os churros sempre quentes porque non dan enfriado.
Aquí no pobo todo é triste desde que se foi Pericles. O papé
xa non le o periódico na silla de vimio. Agora séntase no sillón
do comedor. Di que é máis cómodo. Aló el. A mamé xa non fai
aquelas fermosas leccións de Xeografía e Historia. Os nenos
non xogan e eu abúrrome moito ...
1Mesmo o señor Alcalde o bota de menos! Fíxate, Xohana .
El é un señor serio como di el mesmo, aínda que a min me parece que debaixo desa barba branca esconde sempre un sorriso.
¿Non poderlas facer outro canto no que volvese Periclés?
Os escritores podedes facelo todo. Pídocho por favor. Faimo
volver. Que en Galicia tamén hai mar abondo para Télata . Expllcalle ti que a auga dos mares galegos é moi sabedora . Ademais
xa case temos cartos para unha grande piscina . Os nenos fixeron xornais e eu mesma gravei para a radio . Así xuntámos os
ca rtas. 1Mira a onde chegamos para que poidan volver!
Xohana, escríbenos axiña ese conto.
Unha aperta moi grande.
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No 1986 a figura de Castelao destacou en todos os
O TRATAMENTO DA
MULLER NA NARRATIVA
DE CASTELAO : UN MOTIVO
DE DESMITIFICACIONNon parez axeitado a primeira vista
introducir elementos desmitificadores
nun tempo de homenaxe ... Con todo,
o credo escolástico manifesto por
Castelao na conferencia Humorismo,
dibuxo humorfstico, caricatura ( 1) de
que "Verdade, Sen e Beleza son
convertibeis" animóume xunto coa
convicción de que desmitificar é
contribuir a mostrar a humanidade dun
artista facéndoo máis asequíbel e
cercano e, por ende, máis noso.
Vai por diante a miña admiración da
sua entrega á causa social e política da
nación galega, da autenticidade da sua
obra e da maestría do seu arte
renovador : Sen e Beleza extraordinarios
polos que non é extraño que del se
fixera un mito . Pero o tratamento que a
muller recibe na sua obra literaria é un
aspecto que arroxa luz encol da
Verdade do noso autor como home de
ca rne e oso por revelarnos unha visión
do mundo moi masculina que esgocha
a ternura porque !le resulta contraria á
reciedume e á carraxe dos homes
dignos.
Silencio e ridículo alternan no
mur'ldo feminino da narrativa de
Castelao. Xuzguen as lectoras e os
lectores se é mera inhibición ou clara
misoxinia o que aportan os exemplos .
Non hai heroínas na literatura de
Castelao.
" Un olio de vidro. Memorias dun
esqueleto"(*), que é o seu primeiro
relato , ofrécenos un preludio, na miña

opinión, do que vai ser a sua selección
de persoaxes femininos:

A sensibilidade da muller parécelle a
Castelao inexpresiva, impropia do Arte.
¿lnauténtica? O tema apúntase neutras
ocasións. Así no conto da Condesiña
de Causas, pois ó abriren a tumba da
Condesiña, que a lenda creía morta de
amores, os " intelectuales" da vila
atoparon "osos, retrincos de lenzo, pó
e ... carabuñas de cereixas para encher
duas cuneas" polo que hai quen pode
decir como o médico que " a Condesiña
morreu dunha enchenta de cereixas ... "

"(. .. ) Axiña deca téime que era un
esquelete de muller e inquirín garimoso .
-¿ Será vostede algunha muller das
que mataron en Osera, Nebra ou
Sofán?
-Non señor, non
- respondéume- . 1Eu morrín de
tristura!
Despois reparéi que nos osos dos
cadrís non tiña buraco de bala .
- Moi fonda debeu sere a tristura
-díxenlle.

A muller protagoniza algúns outros
relatos . Pero tan só merez o afecto do
narrador se é unha rapaza, como a
Marquesiña, ou unha vella, como a siñá
Sinforosa, é decir, se non acadóu aínda
a condición feminina en plenitude ou se
xa a ten perdida.

-Sí señor. Eu morrín na morada do
home que apodrece debaixo desta
pedra .
E ollando a pedra puden ler un
epitafio en verso castelán, e pendurado
da cruz ollei un retrato con marco de
varilla dourada. Era un sarxento de
bigote arrinchado fumando un puro con
anilla .

Un deses relatos, o da "Tola do
monte" de Causas (2) fai pensar que
para Castelao a muller está relacionada
co mal de xeito atávico. No final dese
co nto leemos:

Non quixen saber máis e funme
deitar" .

"-¡Malpocadiña! Chámanlle -a
tola do monte- .

O esquelete non atopa ás recias
donas de Osera , Nebra ou Sofán .
Tampouco nós daremos con elas. Non
hai mulleres nos contos de Castelao
que morreran de buraco de bala, coma
se o autor, igual que o seu esquelete,
non quixera saber máis . En canto á
tristura, sabemos que, certamente, non
!le merez confianza: véxase, se non,
esta frase da citada confere ncia para
confirma lo :

Era unha rapaza asisada e bonita
coma un sol e din que foi unha meiga
que a enfeitizóu e dispois de perder o
xuicio tfvolle un filio que foi do demo ...
Por riba da tola do monte voaba un
miñato" .
Un miñato, unha maldición, tal
parez que voaran sempre por riba das
mulleres protagonistas creadas por
Castelao. Pasado e presente conforman
a imaxe destas mulleres nun contraste
de saúde e enfermedade, do ideal e o
grotesco, da ilusión e a frustración:

"A caricatura, fuxindo da
sensib!Yidade feminina, diferénciase das
chamadas Bellas Artes pola maneira de
facer basada na simplicidade, isto é, na
supresión do que non sexa expresivo".

"Aquela cariña tan fe ita trocó use
nunha carantoña que pon medo".

M. Carmen Panero Menor
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médios de difusión e proliferaron as homenaxes, citas,
Trátase de Rosa , a namorada do
seminarista.
Outro tanto sucédelle á Sabela dos
Retrincos, rapaza "xeitosa de carpo,
feitiña de cara, leda de xen io,
traballadora de condición ... " no tempo
en que o narrador era un mozo
estudante; cando iste regresa á sua vila
feíto · un político trunfante, a Sabela é
"gorda de ventre, de pernas e brazos; a
cara inflada e bermella ; a boca sen
dentes; a postura regate ira" .
A maior parte das veces a muller
ocupa un segundo plano conformando
a ima xe dun mundo de homes.
Choca observar que na compañia de
homes dignos, trunfantes ou víctimas,
se cita á muller sen apelativos, sen
cualidades, sen carpo e sen voz.
Entre os homes dignos destacan o
Rifante, o sabio Barbeiro de sábado, o
pai de Migueliño , un afogado no mar.
Co Rifante ofrécesenos un cadro
estimábel do Petrucio. A muller, como
os tillos, as noras e os netos, asinte en
silenzo ó dictado do home (¿Como
debe ser?) : Di o Rifante con
solemnidade:
- "Miña muller e meus tillos: se
morro, xa sabedes que se lle deben
cincuenta pesos a este home" .
Sen apelativos, a muller é unha voz
agoreira no enterro do Barbeiro de
sábado, O Profundador:
-" ¡Agora xa non profundas!
¡Agora non profundas porque xa o
sabes todo!"
A nai de Migueliño é tan só a nai , e
a muller que chora na igrexa polo
afogado tan só unha muller, amba las
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duas sen perfiles, sen afecto por parte
do narrador:
"E cando esculcaba con maís
anguria (o Migueliñol ffxose cargo de
que un home estaba abrazando á sua
nai" .
"No mar encalmado ian e viñan os
barcos en procura do carpo de Ramón .
Na igrexa da vila unha muller e un
rapaciño choraban diante do Cristo" .
Se poidéramos atopar unha Rifanta,
unha Profundadora, unha víctima
directa da emigración ou do mar, as
citas de nais e mulleres sen apelativos
serian asépticas . Pero non as
atopamos. Como tampouco atopamos
nengunha muller que mereza a simpatía
do narrador como a merecen o negro
Panchito , o tolo do manicomio, Ramón
Carballo ou os mariñeiros e o taberneiro
do porto lonxano.
Pola contra , na compañía de homes
indignos, perfilase a fealdade, a
ignorancia, a ruindade, a brutalidade
das mulleres ate o ensañamento . Os
textos que escolmamos a continuación ,
talan por sí mesmos:
"Romualdo é un home "fino" .. ."
Romualdo ten ese carácter
exemplificado no disimulo que adopta
diante dos amigos eneal dos malos
tratos que recibe da sua muller.
" E Romualdo entróu deseguida na
sua casa . Os amigos sentiron un gran
estrondo e dispois unhas verbas
adoecidas . ¡Lacazánl ¡Borrachón!
1Pelexo! A muller de Romualdo mallaba
no home coma quen malla nun fol
vello . ¡Piim, plam! ¡Piim, plaml ".
Este tipo de muller que, como se di
vulgarmente "leva os pantalóns",
desenrólase outra vez na figura da

· publicacións, etc. Festa da Palabra Silenciada tamén
sogra de Pedriño en Os dous de
sempre; eiquí, como se o modelo de
home duro lora o estimábel, a sogra de
Pedriño, egoísta, insesíbel, autoritaria,
pasa a respeta/o cando el a maltrata á
sua vez.
Outro tipo de mul/er é a empare/lada
por interés. El ou ela resultan
xustamente castigados, na opinión do
narrador:
"O filio de Rosendo xunguéuse a
unha mul/er ve/la, gorda e rica, porque
diante de sf non aviscaba máis que o
pan da esclavitude. ¡Gran desgracia!
Porque hai algo peor que traba/lar para
non morrer de lame e é casarse para
poder comer todos os días" .
Boda por interés, cos mesmos
resultados negativos, repetida por
Pedriño en Os dous de sempre.
Outro caso:
" Don Froitoso non vai polos
camiños que levan á verdade ... Don
Froitoso é un home dos que retrasan o
reló para retrasar o tempo e pecha os
o//os cando quer que non o vexan ...
Don Froitoso foi a un baile do
antroido pasado e alí topóuse cunha
criada disfrazada . Tratóuna con moita
cortesía, sen chisco de ruin intención,
sen verbas lixosas, como compre tratar
ás mulleres ... Don Froitoso emparellóu
coa candonga e xuntos entraron nun
apartamento, e alfo vello comenzóu a
recitar poesías de Bécquer que a criada
escoitóu a rir, a rir ... Dispois o vello
pidéu champán, champán do mellar. E
pasadas dúas horas a criada sintéu que
/le voaban os miolos e colléndose a
Don Froitoso dixo con aflicción :
- ¡Ai, qué mal me sentóu aquel
viña branco con gaseosa!"

E un exemplo máis:
"Cantan que o cego chamóu por
unha boa mul/er e amostróulle moitas
onzas de aura, que faiscaban ao sol, e
díxolle panxoleiro:
-Si me levases a morrer na tu a
casa para ti serían os meus tesauros. E
a muller levóuno coma quen leva un
santo.
O cego morréu e agora cantan que
as onzas recortadas que gardaba
arrentes do coiro eran cachos de metal
dourado ...
Foi a derradeira fa /catruada do
cego" .
A muller é gorda ou candonga ou
¿boa?. Obsérvese que a do cego dise
"boa muller'' que non "muller boa" . ¿É
gratuita a animalización "xunguéuse"
empregada para describir o matrimonio
do filio de Rosendo? ¿É de estilo
indirecto libre, de narrador que se fai
eco do pensamento dun persoaxe, ou é
sua propia a frase "con palabras lixosas
cumpre tratarás mure/les ... "?
Mantén Vare/a Jácome que o non
centrarse exclusivamente nunha historia
amorosa, a desaparición do idilio
tradicional e da tradicional tentación
adulterina son rasgos do
enriquecimento renovador que ofrece a
narrativa de Castelao.
A min esta chamada superación
paréceme que discurre preferentemente
por un mundo creado dende unha
óptica masculina , pudorosa para
mostrar a problemática amorosa dos
adultos. Aboga pala expresión do amor
universal compasivo cos nenas e os
vellos, solidarizase cos desvalidos e non
escatima medios para poñer en
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se suma na lembranza, aínda que non no incenso.
evidencia satírica ás parellas que
selecciona, minimiza os sentimentos
dunha maneira non exenta de misoxinia
xa que a muller ten sempre un papel
negativo : por algo o esquelete do
principio non quería saber nada de
tristuras de na morada .. .
Nesa óptica non caben os
amoleCimentos das mulleres xa que fan
perigar a dureza esixida nos homes de
ben . Que o Pedriño de Os dous de
sempre se bote a perder ven propiciado
pola blanda educación , chea de mimos,
que lle dera a tía Adega . En Causas hai
un soldado que lora " un meniño de
manteiga que ningunha señora podía
ollar sen bicalo"; este soldado morrena
guerra dun xeito grotescamente tráxico
decindo : "1Ai, mi mamíta! ".
¿Ilustrativo , non sí?
Finalmente, volvendo ó principio,
citaremos unha vez máis a conferencia
Humorismo, dibuxo humorístico,
caricatura . Nela Castelao pronúnciase
en favor do humor satírico porque "a
sátira -di textualmente- garda
sempre un ha dor" , renegando do
humor gratuito e inútil. "Coido -di ,
tamén- que diante das mágoas da
Terra asoballada, ca lquera humorista
ten de convertirse en satírico ou
ironista . ¿Cómo, senón, podería
manifestar as suas xenreiras e as suas
carraxes ?" .
Cumplen este propósito as
caricaturas de carácter social ou
político, da mesma maneira que o
cumplen os relatos humorísticos
adicados a tal fin.
Pero o asoballamento da muller non
é, certamente, motivo de
preocupación . Para o noso autor, é
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máis, témome que ese humor gratuito
que rexeita, demasiadas veces o vertera
nos exemplos citados co n respec to
dela .
Hai no remate de Causas dous
relatos que rechinan . Son dous relatos
de humor negro que expresan a
decadencia da fidalguía, pois duas
fidalgas que ven murchos de co ntinuo
os seus anceios de maternidade vive n
de ilusións a destempo. O
entrecruzamento da burla de carácter
social e o ridícu lo da 'c'ondición
feminina confunde. A min, polo menos,
as advertencias do narrador ante as
risas das xentes "que xa non saben
emocionarse" -e "non vos riades
porque o conto é triste"- non aca ban
de conven ce rme .

111 Esta conferencia exposta na
Coruña no 1920 é coa que
Castelao se abre camiño na
Literatura . Está precisamen te
ilustrada pala lectura do seu
primeiro relato, "Un olio de

vid ro ... ", que citamos máis
abaixo.
121 Os persoaxes que citamos son
todos de Causas. de non ser que
se faga expresa referencia a
Rerrincos, a Os dous de sempre
ou a calquera ou tra obra.
(31 VARELA JACOME, B.
Estructuras de la narrativa de

Caste/ao. Ed . Librigal. A Coruña
1973, p~x . 53.

.

A honradez da que fixo gala Castelao non casa con
OS VELLOS SI DEBEN
(DE QUERER)
ENAMORARSE
A única obra teatral de Castelao
" Os vellos no deben de namorarse" é,
como o mesmo autor anúncia no
prólogo "un aviso de tres estalas aos
vellos namoradeiros". Afirma que "os
amores seródios andan sempre
aparellados coa morte" e este "drama é
de homes que se namoran a destempo
porque non souperon aproveitarse do
amor cando eran mozos" "Os homes
deben buscar tesauros amorosos na
mocidade" e de vellos "deben gardar
amores antigos porque lles axudan a
vivir pero marren cos amores novas e a
su a morte fai rir á xente" .
Castelao pretende dar coa farsa
unha lección moralista e o que nos
brinda é unha proposta rea ccionária:
considerar que o sentimento amoroso é
exclusivo da xuventude. O conceito do
amor que deducimos da obra é
perverso . Podemos concluir que o amor
é un sentimento aloucado impulsivo ,
cego. própio dunha época da vida na
que non se pensan demasiado as
causas . Ou ben que é un estado no
que o vigor. a saúde, a forza flsica
serian indispensábeis , como se fose un
deporte .
Na condena social do amor entre
persoas maiores hai tamén razóns
produtivistas ao seren persoas que xa
non poden procrear. Noustante en
nengunha definición do amor
encontramos nen a idea de
insconsciéncia, nen a do vigor físico ,
nen tampouco a utilitária da
procreación. Procrear pode estar máis
relacionado con a necesidade de

perviver, de perpetuarse en alguén, co
orgullo de dar vida a outro ser, co
egoísmo de ter un ser dependente ou
quen mire por nós o di a de mañan ...
ou outras razóns, pero non intervén o
amor por outra persoa .
No amor se conxuga o afecto, a
paixón, a ternura, o desexo, a
amizade .. . e nada disto está
relacionado coa idade. A intensidade da
paixón non depende da forza física .
Non deixa de ser contraditório como

a nasa sociedade lle outorga ás persoas
maiores a enerxia, a intelixéncia, a
imaxinación e outras virtudes
necesárias para dirixir exércitos,
orquestas, consellos de administración,
institucións. e incluso Estados. e lles
nega a posibilidade de enamorarse.
A razón fundamental desta
interdición é que a sociedade trata os
sentimentos como valores. como
obxectos dos que se aproveita . É a
fetichización, en termos marxistas. O
orden estabelecido ten medo da
conmoción que supón o amor. Porque
o enamoramento é un acto de
liberación . Ao consideralo unha loucura
xuvenil, inaxeitada para maduros e
sérios, conséguese que continúen,
engaiolados, clasificados, acomodados
como ao orden social lle convén. A
obra de Castelao xustifica esta
conveniéncia, esta lóxica hipócrita.
A proposta contrária, a de que Si
deben enamorarse, é non semente
insurrecta senón benfeitora. Cos anos,
as persoas considéranse inúteis, perden
ilusións, entran nunha vida opaca ou
requeimada por dentro . O amor dá
azos, as persoas amadas adquiren
importáncia ante si mesmas. Alguén ve
o seu valor; alguén as ve atractivas;

María Xosé Queizán
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lambedelas e botafumeiros. Por iso consideramos que
alguén devolve a sua imaxe . O amor de
outra persoa viabiliza o amor por si
mesmos. Non é necesária a beleza
modélica e xuvenil. O amor sabe ver
belezas que os outros non ven .
A intención de García Márquez na
obra " El amor en los tiempos del
cólera", tan oposta da que hoxe
comenta.mos, é fermosísima .
Outro aspecto desta obra de
Castelao que non se debe silenciar é a
visión negativa das mulleres. Todas son
ruíns. Non se salva nen unha.
No prólogo xa afirma que "os
mozos que se deixan chuchar por vellas
indecentes perden a vida". As vellas
que andan con mozos son
INDECENTES, mentres que os vellos
namoradeiros son CONFIADOS, vítimas
traizoadas por "lebres corridas" ou
"carne de feira" .
Vexamos como define ás
personaxes femininas:
LELA: "moza requentada na propia
malicia" .
MICAELA : "rapaza parafuseira de
touciños duros" .
PIMPINELA : "rapaza bonita que
tolea cos pan os de cores", rexeita un
mozo honrado , pero pobre, por un
vello con cartos, instigada pola nai e
atraída polos vestidos.
A NAI DE PIMPINELA: "vella
lagarteira que non se avén coa
pobreza" .
DEZ MULLERES que aparecen nos
tres lances, como un coro.
1° lance: "dez bocas de al ferrón".
2° lance: " dez abrollos de picardía".
3° lance : "dez almas chuchadas
poi a marmuración".
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Abonda coas definicións do autor
para facernos cargo da catadura das
mulleres así como da fartura no
vocabulário de envilecer.
As mulleres que restan, as irmás do
boticário son "catro ánimas do
purgatório" que lle serven ao autor
para xulgar ás mulleres "softeironas" e
amargadas. Cando Lela anúncia o seu
matrimónio, as dez cotillas comentan:
"o conto é que se casa e que se libra
de quedar como as irmás de D.
Saturio".
Mesmo cando se intenta degradar a
un personaxe masculino é a costa
dunha muller. Ao portugués chámalle
"filio de raposa " ou "malandro cazador
de febres corridas".
Como na biblia, na obra de Castelao
as mulleres non só representan a
tentación maligna senón tamén A
MORTE. Os amores seródios andan
sempre aparellados coa morte e a
morte ven da man de unha muller. E
non so os vel los senón tamén os mozos
"cando se deixan chuch¡lf por vellas
indecentes, perden a vida".
Resulta evidente que se as mulleres
aínda rimos ao ver a farsa de Castelao
é que ternos desviado o sentido do
humor .

•

1

a crítica é a nosa mellor aportación.
MACHISMO E
GALEGUISMO

escandalizar de que o taga . O que
escandaliza ao home galego é que a
muller non traballe ... para el.

Un dos mitos máis curiosos que
circulan entre galeguistas é ese de que .
na Galicia somos matriarcais, o que val
de coartada perfecta para
desentenderse do problema dos direitos
femininos e quedar ben por riba . A
muller galega é forte ; o home galego ,
un chisco "feminino" (entendendo por
feminino, neste caso , agudo, sensíbel e
imaxinativo). Pergúnteselle a unha
campesina o que pensa desta peregrina
ideia e quedará, de seguro, coa boca
aberta , ou botará a rir. E dirá que o
home galego é o mais machista do
mundo . ¿Quén levará a razón entre
duas imaxes tan dispares?

Cando se dan estas condicións, a
única muller pola que o home sinte
algún respeto, e non moito tampouco,
é pola nai. Entón, cando ese home
pasa de ser labrador a ser literato ou
poeta , como a outras mulleres non lles
vai cantar /obsérvese a falta de
referencias á muller na poesía galega e
que, cando hai algunha, é xeralmente
para insultala, como no caso de
Pondall, inventa unha nai "amantiña",
non vaian pensar que el é un home sen
sentimentos . A verdade é que esa nai
de choro de taberna non existe
tampOIJCO , porque a muller "forte", o
primeiro, que non ten tempo para llo
dedicar aos tillos, e o segundo, que
está tan afeita ao machismo que ela é a
pior machista de todos. A nai galega,
como en xeral todas as falsas
matriarcas, sacrificará os direitos dos
tillos para favorecer os do seu home;
coqueteará có filio e maltratará ou
amarrará á filia .

Os países que producen mulleres
" fortes" son, case sen excepción,
países sumamente machistas . E os
homes destes países teñen tamén
características similares : bébedos,
foupeiros e moi amigos da
compadraxe: Irlanda, Rusia (onde,
según as últimas noticias oficiais, nen o
partido puido con eles, e seguen
dándolle á bebedela , esperando que as
mulleres llo fagan todo e mallando
nelasl, Sicilia ... Neles, como na Galicia,
a muller ten que traballar por dous : o
que lle tocaría a ela normalmente, máis
metade do que lle tocarla ao home, ou
todo .
O home galego busca, para casar,
un ha muller "traballadora" . A muller
que casa cun home que lle sae
traballador é moi admirada e envexada,
sinal de que non abondan esas
maravillas. Non hai medo, na Galicia,
de que o home non deixe traballar á
muller de boa gana, e de que se vaia

presumir, xa non segue. A sua
aspiración é conseguir os galardóns
decantado e logo durmirse nos
loureiros para sempre xamais.
Sendo estes algúns dos atavismos
da raza, ao galeguismo cabíalle loitar
contra deles; o que fixo foi
"sublimalos", exaxeralos e querelos
facer pasar por virtudes. A
consecuencia foi que a sua visión de
Galicia tinxiuse dese machismo
profundo e o que debía ser amor non
foi mais que autoritarismo .
Os galegos non aman a Galicia . E
os galeguistas, aínda menos. O galego
"normal" é indiferente ou despreciativo
cara á sua terra; o galeguista é
condescendente. Esta actitude é sobre
todo notoria no galeguismo de despois
da guerra, ainda que a liña machista xa
estaba clara na Xeración Nós. Non se
quere, na realidade, o ben de Galicia,
senón o proprio . "Galicia, c'est moi" ,
pensan os nosos escollidos.
Todo amor verdadeiro é, nalgún
grau, heroico, porque é por esencia
xeneroso . O "amor" machista nen
sequera ve o obxeto que se apropria: o
que quer é mandar nel, e todo o máis
presumir da fermosura dese "obxeto",
sexa muller ou sexa terra, para despois
venderllo ou regalarllo aos amigos.
Quen o ten está sempre perdoando a
vida, vendando favores (sobre todo o
de estar el, a maravilla das maravillas,
disposto a darlle o seu nome ou a viver
con ela, terra ou muller, cando a
verdade é que non resistiría viver
noutro sitio no que lle pediran probas
de algo) e facendo que fai moito ainda
que non taiga nada .

Non hai terra no mundo que non
teña defectos, e o raro sería que a
Galicia non os tivera. Quen quera
traballar polo seu país terá que analizar
eses defectos e facer por correxilos,
porque senón interferirán cós
resultados que se buscan . O
galeguismo trunfalista fixo ao revés, e o
resultado, á vista está .
No home galego hai tendencia a ser
presumido, lacazán e figurón (sf, hai
excepcións, pero moi pouquiñas) .
Traballará algo, se non lle queda máis
remedio, pero sempre moito menos do
que debería , porque, polo camiño,
cansa. Axiña que ten o que quería para

Este mac.hismo-galeguismo nótase
en todo; nótase, por exemplo, na

Teresa Barro
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Aspectos aínda non tratados de Daniel.
división que existe en Galicia la mesma
rivalidade observábel entre mulleres
oprimidas), os localismos ridículos , a
incapacidade de se entenderen
minimamente os uns cós outros,
incomprensíbel se fose verdade que
loitan por Galicia, os circuliños
pechados, as canfurnadas dos
elexidos ... Todos queren ser
protagonistas, todos queren mandar,
todos queren a exclusiva , todos queren
figurar de primeiros. Ninguén ten
interés en que as cousas vaian adiante;
o que teña algún poder, vaino usar
para paralizalo todo: nen comer nen
deixar come r é a caracte rística deste
galego. A este galeguista non lle
convén, como é lóxico, u·nha Galicia
adiantada, pola mesma razón que o
machista quererá unha muller
inutilizada e anulada á que
"xenerosamente" lle poda dar el todo e
coa que non teña que probar a sua
valla. O machista quer unha muller
escrava, e o galeguista-machista quer
unha Galicia escrava.
Natualmente, un país nestas
condicións non pode producir lideres,
senón máis ben xefeciños de tribo e
algún que outro gurú. Un lider de
calquera causa distínguese en que
busca colaboradores e xentes coas que
poda traballar, sen pedirlles a anulación
da sua propria personalidade e ideias. O
xefeciño non resiste nengunha
oposición ou diverxencia e, tanto medo
ten de que alguén lle faga sombra, que
non quererá máis que adulóns e
figurantes mediocres que lle rirán os
chistes en troques do postiño.
Todas as causas deste mundo se
prestan moito a que nelas entren a se
aproveitaren xentes que, bai xo
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apariencia de defendelas e de loitar por
elas, están buscando un sitiño onde
subir, fig urar e facerse un cu rrun chiño .
Pasou no cristianismo, no com unismo,
no feminismo ... Un ha feminista que
non fose capaz de traballar con outras
feministas, a pesares de todas as
diferencias de pensamento que entre
elas houbera, faría ben en analizar o
seu corazón para ver se , en vez de
importarlle o ben das mulleres, non lle
estaría importando o benestar do seu
ego. O galeguismo faría ben en
comezar a analizar o seu corazón. E as
mulleres galeguistas deberían gardarse
moito de non se convertiren nas
monxas dunha igrexa que sempre quixo
ter príncipes e non princesas .
A min, será que as movidas e as
enrugas na roupa non me ofuscan ,
pero o que me parece é que, como a
Galicia siga asi, non vai quedar moito
dela en moi poucos anos, nen fisica
nen psíquicamente. Quedará o mar, e
aínda ese, envelenado. Haberla que
perguntar por qué neste país non
florece nada . O amor é fructuoso; os
amoríos viscosos chuchan o fruto; os
autoritarios o anulan. ¿Será que hai
moitos que, profesando amar, están
destruindo, como o machista destrúe á
muller e a todo o feminino ?
¿Poñémonos a pensar sobre o asunto?

•

"A muller non nace, faise"
Simane de Beauvoir

En abril do 1986 morreu en París,
Simone de Beauvoi r, muller de grande
significado para o feminismo mundial.
A que foi símbolo do fem inismo
trala publicación de "O segundo sexo"
(1949) naceu en 1908 en París no seo
dunha familia da alta burguesía. Axiña
rexeita as tradicións familiares e a fe
relixiosa, fortemente inculcadas na
nenez, para elexi-lo camiño máis difícil
para calquera muller: acada-la
autonomía. Xa na mocedade Simone
decidíra que "Aceptar vivir como un ser
secundario, un ser "relativo", sería
rebaixarme como criatura humana .. . "
"parecíame milagroso arrincarme do
meu pasado, bastarme a min mesma,
decidi-la miña vida . Conquerira dunha
vez por todas a miña autonomía: nada
ma quitada" .
Lago de estudiar filosofía na
Sorbo na dedicouse· ó en sino durante
doce anos compaxinando esta
actividade coa creación e o ensaio . En
1943 a súa primeira novela "A invitada"
consagrouna como escritora .
Palas posicións mantidas e polo seu
testimonio, esta mul ler converteuse
nunha figura polémica para a crítica e
mesmo para a intelectualidade. A
publicación de "O segundo sexo"
supuxo como sabemos unha revelación
e tivo defensores, mais suscitou non
poucas criticas , mesmo de colegas da
autora, intelectuais e progresistas, que

A OBRA
NOVELA:
1943, A invitada
1945, O sangue dos outros
1946, Tódolos homes son morrais
1954 Os mandaríns
1966, As be/as imaxes
1967, A mul/er rota

acosaban de distorsiona-la realidade e
de ridiculizar ó home.
Simone de Beauvoir foi tamén unha
inesgotable viaxeira por todo o mundo,
reflexou as experiencias vividas nas
memorias e nos libros de viaxes
"América día a día" (1952) e "A langa
marcha" ( 1957) . Foi colaboradora
asídua da revista "Les Temps
Modernas". O número 333 / 4 desta
publicación foi presentado e
seleccionado por Simone, recolle unha
serie de traballos nos QUE! a autora
analiza a orixe da opresión da muller na
sociedad e capitalista .

MEMORIAS:
1958,
1960,
1964,
1963,
1970,
1972,

Memorias dunha xoven formal
A forza da idade
Unha marre tan dóce
A forza das causas
A vellez
Balance final

EN SAlO:
1944, ¿Para qué a acción?
1947, Para unha moral da ambigüidade
1948, O existencialismo e sabiduría das
nacións
1981, Cando predomina o espiritual
1941,0 pensamento político da dereita
1949, O segundo sexo

A obra de Simone de Beauvoir foi e
aínda o é tema de debate materia
básica e fonte de información á que
nos achegamos unha e outra vez. Os
seus libros pasaron palas nasas mans
facendo medrar aquel primeiro xerme
de conciencia feminista . Houbo e hai
outras escritoras feministas cunha obra

LIBROS DE VIAXES:
1952, América día a día
1957, A langa marcha

rja
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animal e a libre existencia. O único
valor é a utilidade, é a dona da casa. ·
vive ó nivel do útil e so se gaba de ser
útil ós seus achegados".

decisiva para o corpus teórico do
Movemento Feminista, pero Simone de
Beauvoir fíxosenos imprescindible,
sobre todo cando lemas "O segu ndo
sexo" e a partir de aí o resto da súa
obra -ensaios, memorias; novelas .. . Simone levounos a outras mulleres que
talaban de nós. Nese camiño andamos .

"É preciso que as mulleres neguen
os límites da súa vida e tenten abrí-los
camiños do porvir. A resignación é
unha renuncia e unha fuxida . Para a
muller non hai máis saída que traballar
pala súa liberación . Esta liberación só .
podará ser colectiva e esixe antes que
nada que se conclúa a emancipación
eccnómica da condición feminina" .

Foisenos Simone, mais temo-la obra
que dalgunha maneira fai o seu
pasamento menos definitivo. O
atractivo da súa personalidade levou a
que se establecese entre esta muller e
moitas de nós unha relación case
afectiva, de xeito que non é extraño
escoitar aquilo de "para min, a primeira
foi Simane" .

" O que o filio sexa unha finaliCiade
suprema da muller é unha afirmación
que ten só o valor de eslogan
publicitario" .

A "FESTA DA PALABRA
SILENCIADA" lembra a Simone de
Beauvoir na súa palabra mesma que a
faí inesquecíble.

A

" Se un home fose o bastante
egoísta e mediocre como para
pretender reducirme , eu xulgaríao e
condenarfao e teríame apartado del".
"O matrimonio multiplica por dous
as abrigas familiares e tódalas molestias
sociais".

ES COLMA:

"A sociedade confunde á muller
liberada coa muller fácil, o mesmo
amante non recoñece con gusto a
liberdade que aproveita, e prefire cre r
que a súa amante cedeu, que se dei xou
arrastrar, que el a conquistou o u a
seduciu" .

"A mesma muller recoñece que, en
conxunto, o universo é mascu lino . Os
homes modelárono, rexérono e afnda o
dominan; polo que se retire a ela non
se xulga responsable do teito pois
sobrentende que é inferior
dependen te" .

"A muller tócalle asegura-la
monótona repetición da vida ... A súa
vida non se dirixe a finalidade, senón
que produce ou mantén causas que
nunca son máis que medios: a
alimentación, vestimenta,
intermediarios inesenciais en tre a vida
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"O acto sexua l normal, en efecto,
pon á muller bai xo a dependencia do
macho e da especie" .
" E é que a voluptuosidade non ten
na muller, de ningunha manei ra a
mesma forma que no home ... o que si
é certo é que o coito para o home ten
un fin fisioló xico prec iso:~a exacu lació n,
para a muller non supon ningún fin en
si mesmo . O goce feminino irrádiase a
todo o carpo, non se atopa centrado
no sistema xenital".
"Moitos imaxinan que "facer gozar"
a unha muller é cuestión de tempo e
técnica e polo tanto de violencia, pois
non saben ata que punto a sexualidade
da fTlUIIer está condicionada pala
situación".
" O coito non podaría producirse sen
o consentimento do home e o seu
termino é dado pala satisfacción do
home . A fecundación pódese realizar
sen que a muller sinta ningún pracer.
Por outra parte, lonxe de representar
para ela o termo do proceso sexual , no
instante da fecundación empeza o
servicio que a especie lle reclama , e
realízase de vagar, penosamente no
embarazo, no parto e no
amamantamento".
Textos de: "O segundo sexo" e de
Libros das memorias.

DON XESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ: EDUCAZON E VIDA SOCIAL NA MULLER

N

este pequeno estudo intentaremos
conseguir un duplo obxectivo: por unha
parte, dar a coñecer un pouco mellar a
personalidade, bastante esquecida
dentro do panorama decimonónico
galego de Xesús Rodríguez López, e
por outra, facer notar o muito que se
preocupou por todos os temas
relacionados coa educazón e os
problemas da muller en xeral.
O título en principio pode non
resultar demasiado clarificador. pois
que escritor non tivo algún interese
pola muller? Chega con lembrar na
literatura española do século XIX, por
exemplo Galdós, Clarín, Fernán
Caballero, que se esmeraron na
descrizón e no estudo psicolóxico das
suas personaxes femininas. porén o
noso autor vai bastante alén diso, xa
que non só se preocupou dos
problemas da muller na sua terra, como
o amostra a sua obra Esrudio sicológico
de la mujer lucense: Defensa de las
feas, da cal logo suprimiría
galantemente o subtitulo, senón que
tamén se ocupará dos aspectos
educacionais e sociais das mulleres da
sua época, surprendendo-nos muitas
veces coas suas lúcidas e amiúde
modernas ideas.
Esa interese pola muller pode
calificar-se mesmo de obsesivo en
ocasións. xa que Rodríguez López é
incapaz de esquecer os problemas
desta en practicamente nengunha das
suas obras. En todas elas. por unha ou
outra causa. aparecerá un consello ali,
unha amoestazón alá, un simple
comentário acolá referido ou dedicado
ás féminas, e é que Don Xesús non
conseguía pór de parte os seus temas
favoritos: a medicina, como profisional

dela que era, a loita contra a ignoráncia
e a superstizón, a exaltazón da ciencia
e o progreso, como bon home do seu
tempo, e as causas das mulleres, que
así se intitula unha das suas obras.
Muitas veces, como a seguir veremos,
todos estes problemas aparecerán
misturados, pois o noso doutor non os
perde de vista nen por un momento.
Co obxecto de levar unha orden que
nos permita abordar mellar o tema.
taremos catro apartados referentes aos
problemas femininos aos que o doutor
dedica a sua atenzón e que podemos
achar espallados por toda a sua obra :
a) Educazón relixiosa da muller
b) Matrimónio
e) Comportamento social
d) Consellos varios
Tocante ao primeiro, acharemos o
problema da educazón unido a outras
importantes facetas da personalidade
do noso autor xa expostas, a d'l
médico e a de loitador contra a
ignoráncia e a superstizón . No seu libro
Supersticiones de Galicia y
preocupaciones vulgares, dedica
Rodríguez López un importante
apartado ao estudo do histerismo e o
delírio relixioso sobre todo nas
mulleres, citando para tal mister
autores especialistas na materia como
S. lcard, Guislain ou Maurício Macário .
O noso doutor intenta, apoiando-se nas
autoridades anteditas. discernir o que é
sobrenatural do que non o é neste tipo
de manifestazóns, pois segundo os
estudosos do tema. muitos destes
delirios místicos deben-se ao
histerismo, remorsos de conciencia,
escrúpulos, pecados imaxinários e a
falta dunha educazón adecuada,
parecer que o noso autor comparte
totalmente .
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"El instinto feminl'l se
encuentra a menudo
cohibido por razones de
moral, de honor y de
interés y por las trabas
que la sociedad impone a
muchas de sus más
naturales
aspiraciones" (1).

As causas destes fenómenos son
mui variadas, pero a maiorfa das veces
teñen a sua orixen en "vesanias
generalmente relacionadas con
trastornos funcionales del aparato
genésico" o que produce na muller un
estado de extrema sensibilidade e
excitabilida de, no cal as impresións
poden ferir con maior facilidade a
imaxinazón e a intelixéncia . Nota tamén
que a muller é máis vulnerábel en duas
etapas da sua vida : a puberdade e a
menopáusia . As rapazas de quince a
deza nove anos son con frecuéncia
atacadas por extremos misticismos
relixiosos, senten alucinazóns de vista e
ouvido e perden o sano, torturando-se
cos máis horrfbeis pensamentos,
achacábeis. segundo o autor, ao
histerismo, cuxa principal causa (e aquf
é ande o doutor nos surprende coa
modernidade do seu xufzol son os
convencionalismos sociais, que non
sempre van acordes coa "libertad de su
funcionalismo orgánico" :

E ora ben, como loitar contra ese
estado de causas? Varios son os
métodu:; para a erradicazón, por asi
dice-lo. deste problema e o
fundamental é unha boa educazón en
materia relixiosa. Critica por iso o
proceder de certas "celosas señoras".
que querendo facer as rapazas máis
piadosas, saturan os seus cerebros de
"enseñanzas reaccionarias inclinándolas
a lo ideal y a lo maravil loso e non
explicando "la realidad de la vida ni las
leyes externas que el hombre va
descubriendo"(2). A piedade é unha
excelente cualidade na muller, pero
para o doutor non se utilizan os
métodos adecuados para conseguí-la.
A seguir, afirma ironicamente non
queixar-se do método educativo de tais
señoras, pois se o fixese, ainda serian
peores.
Intenta logo explicar científicamente
as causas destes delírios místicos e
relixiosos de forma que puderan
entende-lo todas as clases sociais, e
propón métodos para atallar este tipo
de males que podemos resumir do
seguinte modo:
11 Tendo extremado cuidado coas
leituras. Segundo o doutor, a muller
non debe saber máis teoloxia que a que
se poda deducir do catecismo do Padre
Astete, pois tan nocivos poden ser os
libros de meditazóns místicas como as
novelas eróticas e ambos os temas
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deben estar proibidos. As que sexan
afeizoadas a leitura, poden acudir a
Historia Sagrada, Economía Doméstica
e outras obras referentes as artes.
industria e costumes.
21 Sendo sóbrios no que respeita a
parte "sentimental" da relixión, que
promete ditas inefábeis a virtude e
suplicios eternos ao pecado. Cumpre
asf mesmo fuxir dos libros que poñen
de manifesto o horror do pecado e os
tremendos castigos que esperan a quen
os comete, adubado todo isto con
descrizóns de aparecidos e similares,
onde a misericórdia divina brilla pala
su a auséncia .
31 Dado que os problemas de
desvíos místicos e relixiosos afectan en
maior grau ás mulleres que aos homes,
Rodríguez López extrae como
conclusón que é debido a que elas
teñen máis tempo libre. Evitando, pois,
o ócio e instando no s~u lugar a
distraczón e o exercicio, acorde decerto
coas proprias lorzas, que permita
manter unha hixiene mental adecuada,
contribuira-se a resolver boa parte
deses problemas. Aprecie-se a
modernidade desta derradeira
recomendazón, que seria a que hoxe
faria calquer psiquiatra aos seus
pacientes .
As principais encarregadas da
educazón das rapazas deben ser.
segundo o doutor, as nais (os pais,
polo que parece, non teñen nada que
ver no asunto) e para apoiar esta
opinión cita Fénelon e Napoleón . Este
último dicia que o porvir dun filio era
sempre obra da sua nai e Fénelon
apreciaba a educazón que unha meniña
podía receber nun convento, mas
prefería sempre o labor educativo
·levado a cabo por unha boa nai . As

meniñas poden, pois, permanecer nun
co/exio até a etapa do seu pleno
desenvolvemento. pero logo deben
viver coas nais, cuxo instinto deberá
servir para "ponerlas a cubierto de las
exageraciones místicas que pueden
enfermar la imaginación y el sistema .
nervioso"(3). Asi mesmo os confesores
poden mui ben axudar nas tarefas
educativas ás nais e poden cooperar
tamén a disipar as nubes destes delirios
místicos, claro que, en contrapartida,
nada favorece máis esta situazón que
un confesor inexperto.
Canto ao matrimónio, e enlazando
co anteriormente dito, o doutor
apercebe-se de que este tipo de
problemas é máis frecuente nas
solteiras que nas ·casadas, polo que
recomenda o matrimónio, que é "un
gran elemento preventivo e
regularizador de las funciones
genésicas" (4), sen do recomendábel
ainda senda estéril. Con certeza, o
matrimónio debe efectuar-se a gosto
dos contraintes como podemos apreciar
claramente na sua obra dramática O
chufón, que segue en certa maneira a
liña iniciada por Moratín en El sf de las
niñas, claro que a Carmela defenderá o
seu direito a casar con quen quer, con
bastante máis graza. inteireza e donaire
que a insulsa e pusilánime Doña
Francisquita de Moratfn. A Carmela,
que non quer casar co Manuel do Peto,
apresenta o problema directamente ao
seu padriño, causa a que nunca se
atreve u a protagonista moratiniaAa :
"Mire, padriño, non !le
dea máis voltas, nin se
mate máis. Eu hei de
casarme o meu gusto,
porque quen se casa son
eu e non vosté. O do

Peto non o conozo, nin
sei quen é, nin él sabe
quen eu son, e pareceme
que non se debe tratar
un casamemo pra coda a
vida o mesmo que se
merca un boi ou unha
vaca nunha feira. O
cariño debe ser antes
que nada"(5J.
O diñeiro tampouco debe antepor-se
ao cariño, nen ser a causa que leve ao
matrimonio. Así o asegura a tía Sabela
en Causas das mulleres:
¡Cantos vin que se casaron
tan sólo po/a riqueza,
pasando despois a vida
rabeando da comenencia/(6).
Porén o noso autor resu lta por
veces contraditório. Se anteriormente
recomendou o matrimónio, en Causas
das mu!leres, no decurso dunha
conversa entre a protagonista Rosa da
Labrada e a monxa Dona Amparo,
pinta un panorama matrimonial
bastante deprimente:
"¿E si por mala fonuna
un home malo /le cadra?
En lugar de compañeira,
convinese nunha escrava;
esconces, hastra que morra,
ten un interno na casa,
y astra, esconces, ve nos filias
qufeJ os seus peicos amamanta,
os gramos dun home qu(eJ odea
e o no qu(e) ata a sua disgracea"flJ.
Por suposto, ese "nó" non se podía
romper . Afnda que o permitise a leí, o
doutor non ve nunha posíbel separazón
ou divóncio a salda para un matrimónio
infeliz. É de supor que, como fervente
católico que era , nen sequer se 1/e
pasou po/a imaxinazón o feíto de que o
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home pudese desfacer o que Deus
unira . Así pois , o único que podía facer
un par mal avido era suportar a vida en
común como boamente pudesen.

plena conciencia do difícil papel que lle
tocou desempeñar á muller nesta
instituizón e do desagradecimento que
recebe polo cumprimento das suas
funzóns . Os homes nunca poderian
pagar materialmente os muitísimos
traballos que as mulleres desempeñan
ao longo da sua vida matrimonial , e
esta observazón tivo o mérito de ser
formulada en plen-o séc . XIX, polo cal,
non deixa de chamar a atenzón, alén
de resultar un dos máis claros
exponentes da preocupazón do autor
pola muller e os seus problemas:

Apesar da liberdade que dá á muller
na eleizón de compañeiro, o doutor
Rodrlguez López, home do seu tempo
ao fin e ao cabo , non considera
recomendábel a mistura de clases
sociais nos matrimónios, por muitas
virtudes e prendas persoais que
adornen a persoa de clase inferior. Na
sua novela A cruz de salgueiro, fica
patente este modo de pensar : os
"señoritos" deben casar con
"señoritas" e unha criada non debe
nunca pór os ollos en alguén que non
sexa da sua clase social. O amor, por
muí forte que sexa , non é suficiente
para saltar esa barreira . O tftulo do
capitulo en que se falá desta questión,
xa resulta amplamente significativo :
"Cada ovella coa sua parexa" .

"Por eso eu oinlle a un médeco
decir, qu(e) os homes non pagan
algus trabal/os que teñen
as mulleres con quen casan,
cando elas saen boas... "(8).
Mais o antedito non debe levar-nos
a pensar que o noso autor é un
feminista, nen muito menos. A respeito
de cal debía ser o comportamento
dunha muller na sociedade do seu
tempo, non podía ser máis
convencional. No prólogo da sua única
novela A cruz de salgueiro, di non
gastar de convencionalismos (debemos
entender que se refere aos sociais),
contado hai que transixir, pois a
sociedade está xa muí acostumada a
que eles sexan os que rexan as relazóns
e os comportamentos entre as persoas,
claro que a Don Xesús tampouco lle
debeu custar demasiado sofrimento esa
"transixéncia", pois el mesmo está
máis afeito aos convencionalismos do
que pensa, como a seguir veremos .

Fechando xa o apartado do
matrimónio diremos que o doutor ten

Nen é preciso dicer, que a mellar
tallada de adaptazón ás fórmulas
sociais vai leva-la a muller. Don Xesús
fai bon o dito de "la mujer la pata
quebrada y en casa" e apoiando-se
outra vez en Fénelon, para non quedar
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só ante esta opinión, afirma
categóricamente que a vida da muller
debe estar dedicada por inteiro ao
marido e aos tillos:
" Hay que tener
presente, como dice
Fénelon, que la mujer
tiene una casa que
arreglar, un marido que
hacer afortunado y unos
hijos que educar
bien "(9) .
Visto o anterior, o que non se pode
dicer é que Fénelon e Don Xesús non
den responsabilidades abando á muller.
Facer afortunado un marido non é
precisamente unha tarefa doada, por
non talar do labor de educadora que
tampouco é unha senda de flores .
Porén aínda hai máis . Por suposto a
muller ha de fu xir evan xelicamente dos
perigos e gardar calderonianamente a
sua honra . Vexamos :
Carmela:
Ti andas armando o
merlo e esas diversións
nunca tran bos
resultados. Ti xa non
eres nena e ben sabes
ande che morde o
zapato; pro nos homes
non hai fianza ningunha.
M. • Antona :
Por ese lado vivo
segura.
Carmela :
Eso é o piar.
M. • Antona :
O piar? (con
ex trañeza).

Carmela :
s,; porque o piar que
/le pode pasar a un ha
mu//er e que se fie de si
mesma e non fuxa das
ocasións"(10J .
"Non valvas a fa/arme
dos ceus amores,
pois non quera que naide
de min se mofe;
porque o meu creco
non hai ouro qu(eJ o pague
no mundo enteiro"/11) .
No entanto estas normas van rexe r
o comportamento feminino, nunca o
masculino, pois Don Xesús marca as
distáncias entre .uns e outras, como así
fai constar en A cruz de sa/gueiro. NeJa
Pancha Villamil, muller de grande
rectitude, inteira-se por meio dun
anónimo, que o seu futuro marido tivo
no pasado unha aventura amorosa, da
que poden ficar "obrigaciós". Temendo
que isto lle poda acarretar problemas
alén de resultar decepcionada por tal
comportamento, pensa mesmo
abandona-lo na véspera do casamento.
O seu pai, porén, consegue que mude
de opinión ao patentear-lle as
diferenzas de permisibilidade social
entre homes e mulleres:
"A muller é a que ten
obrigación de resistir e
ser honrada hastra que
se casa, porqu(e) ela é a
que s(e) espón a perder.
Y agora que te vas a
casar podo decirche, que
délS aficiós que pode ter
un home solteiro, a das
mulleres é a máis
natural, e solo chega a
ser vicio cando perigra a

salú con adulteraciós eu
desordes na vida, por
este motivo"(12) .
O home ainda que "rebinque" non
ten, pois, importáncia nengunha , mais,
olio con que o faga unha muller!
Pancha non fica mui convencida, con
todo aceita a explicazón do pai non ser
exclamar: "Deixame parva oindo" .
Porén hai na mesma novela un caso
de comportamento feminino que se sai
totalmente do normal . Adelaira,
namorada de Martiño, convive con el
sen que medee o matrimónio, o que
poderia dar pé ao autor para facer
novamente una reflexión acerca da
moralidade que deben seguir as
mulleres; ·non o fai, antes o contrário,
Don Xesús trata a sua personaxe con
grande agarimo e comprensón . Adelaira
non é unha amante calquer, está
namorada até o extremo de aterecer-se
a volver a traba/lar de costureira para
axudar a Martiño a rematar os seus
estudos de Medicina e non permanece
xunto a el por diñeiro como amostra o
feito de non querer aceitar os billetes
que Martiño lle dá cando quer romper
con ela . O autor fai lago que Adelaira
case co Martiño e que este matrimonio,
apesar das diferenzas sociais, saia ben ,
non aproveitando así a ocasión que se
/le apresentaba para pór de manifesto a
"vida licenciosa" de Adelaira ,
castigando-a logo co abandono e a
soledade .
E chegados a este ponto, cabe
facer-se unha pergunta, como debe a
muller comportarse debidamente na
sociedade? como cumprir os
convencionalismos? Pois non haxa
preocupazón, que Don Xesús tamén
bota unha man sobre este particular, en
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preocupado pala sua saúde mental,
tolerante coas su as "fa ltas",
apreciando os traballos e padecimentos
da muller, sobre todo cando non
afortunada no casamento . Da nosa
distáncia temporal, penso que debemos
valorizar e agradecer as suas palabras
que denotan , polo menos, unha intensa
preocupazón pola condizón da muller e
que tal vez fosen das poucas que se
pronunciaron durante a sua época, pois
non muitos escritores galegos estiveron
tan interesados nos problemas
femininos como Don Xesús Rodrlguez
López .

forma de i'numerábeis e paternai s
consellos espallados por toda a sua
obra acerca das normas de conduta
social e persoal que debe seguir unha
muller:
Tio Mingos:
As tolas sodes
vosoutras, cando caedes
na trampa da /ixonsa dos
homes que xogan coa
vosa vanidá. A mu/ler
xuiciosa sabe que cando
dá sorte dá tamén
permiso"f13J.

A

. . .por eso, en amor, a noiva
que por amigas se guia,
poucas veces campar pode
e ter a alma tranqu!'la,
a non ser qu(e) a amiga teña
novio, e non seña egoista ". f14J

NOTAS

Xa non se pode pedir máis. Don
Xesús Rodrlguez López, heme do seu
século, fixo abando : mostrou-se
comprensivo ceas "naturales
aspiraciones" do instinto feminil,

111 Supersticiones de Galicia. Lugo 1985. Citamos
pola oitava edizón. de Ed . Celta. Lugo 1979, p. 222.
121/dem, p .
131 /dem, p. 225.
141 ldem, p . 228.
151 O chufón. Lugo 1915, p. 14.
161 Causas das mulleres. Madrid 1895 12. • ed .l, p. 42 .

171 ldem, p. 138.
181 ldem, p. 137.
191 Supersticiones de Galicia, p. 127.
1101 O chufón, p. 29.
1111 Causas das mulleres, p. 108.
1121 A cruz de salgueiro. Lugo 1899, p. 218.
1131 O chufón, p. 16.
1141 Causas das mulleres, p. 90.
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MULLERES E CIÉNCIA
M ulleres e Ciéncia? diria-se un tema
do que case non hai que talar . As
mulleres teñen unha mínima
participación en todas as
manifestacións da actividade científica ,
sexan as mais elevadas: a
investigación, ou as mais elementais : o
estudo das disciplinas de Ciéncias .
Nun tempo en que a Ciéncia acada
a consideración social mais elevada,
constituindo-se no mito da época, isto
contribue a manter a muller na
situación de persoa de segunda clase, e
impedir a realización de todas as suas
potencialidades.
Confluen no tema moitos aspectos,
pero neste artigo centramos a análise
nas diferéncias entre nenas e nenas nos
resultados escolares nas asignaturas de
Ciéncias.
As desigualdades escolares entre
diferentes grupos sociais son matéria
para unha cheia de investigacións en
educación. Nelas comparan-se non só
as calificacións obtidas, senon o grau
de consecución de diferentes
obxectivos, tanto no eido cognoscitivo:
comprensión de conceitos e de
procesos, aplicación ... como no
efectivo : interés, participación ... Moitas
van mais alá, elaborando unha
prospectiva da& posibilidades do grupo
implicado e as expectativas de éxito ou
fracaso no futuro profesional.
No caso concreto da aprendizaxe
das Ciéncias nas últimas décadas
apareceron múltiplos estudos centrados
no apar.ente "desinterés" das mozas
pala ciéncia e na "inferioridade" das
estudantes frente dos varóns en Física,
Matemáticas, Bioloxía, etc. Nun
traballo recente (Erickson & Ericksonl
fai-se unha revisión de investigacións

anteriores, chamando a atención sobre
algunhas conclusións que se veñen
repetindo .

un ha meirande proxección social ... ) o u
indirecto (distintos roles "masculinos" e
"femeninos" na publicidade, prensa,
literatura, películas, escala , televisión).
Este discurso implícito é que ten mais
forza, son estas pautas de
comportamento absorbidas
directamente do ambiente as que a
nena (e o nena) imita e reproduce no
proceso de socialización a que escala e
família a someten . Ouer ser "como os
maiores" lago ten que actuar como
eles, non importa se esta actuación se
contradice con as verbalizacións que os
proprios adultos tan dela . Tamén talan
de solidariedade e priman por cima de
todo a competitividade, talan de
cooperación e méten-lle a cambadela
ao compañeiro. Lago está ben talar de
igualdade, pero non comportar-se igual.
Velaquí a conclusión -non formulada,
por su posta- á que deben chegar as
nenas, e actuan en consecuéncia .
É de extrañar que "perdan interés
pala Física ao medraren? Existe,
nalgunha parte do mundo, unha esfera
de cristal ande nenas e nenas teñan
idéntica educación, idéntico ambiente?

Así, por exemplo, o feito de que as
diferéncias de rendimento en
asignaturas de Ciéncias so'n moi
pequenas entre os alunos e alunas mais
novas , facendo-se mais significativas
con a idade.
Erickson & Erickson clasifican as
interpretacións destas diferencias en
dous blocas: as biolóxicas -que se
poderian resumir na teoria de que a
capacidade intelectual para a Ciéncia
das mulleres é inferior á capacidade dos
homes- e as sociolóxicas -a
capacidade intelectual de mulleres e
homes é idéntica, ou poderia sé-lo, no
caso de daren-se condicións sociais
axeitadas-.
Asunto polémico, este da
semellanza de condicións, xa que
moitos pais e nais, profesores/as, etc .,
manteñen que as circunstáncias na
casa ou na escala son iguais para os
tillos e as filias, sen teren en canta as
múltiplas influéncias de todo tipo que
unha nena (e un nena) receben a cotío
dos amigos e amigas, parentes, xogos,
televisión, cantos .. . Cumpre subliñar
que, amiudadas veces, hai unha
contradicción entre o discurso explicito
do que pode ser receptora unha nena
- poñomo-nos no mellar dos casos, e
supoñamos un discurso igualatório "as
nenas teñen que estudar e facer tal e
tal igual que os nenas" , "os nenas
teñen que facer a sua cama todos os
días" etc . - e o discurso implícito na
atitude e pautas de comportamento dos
adultos e adultas do seu entorno,
directo (nai facendo a comida e
organizando a vida na casa; pai lefldo o
xornal, conducindo o coche, asumindo

Se as diferéncias se debesen a
razóns biolóxicas: non sería de esperar
que, en parte cando menos, se
atenuasen na escala? O que sucede é
todo o contrário, a medida que as
nenas van asumindo o papel que a
sociedade lles asigna, aceitan como
irrefragável que a Ciéncia non está
incluída nas suas expectativas.
Por supostb que a interpretación
sociolóxica, como sinalan Erickson &
Erickson é moi difícil de comprobar
empiricamente, dada a complexidade
dos procesos sociais, pero outra
evidéncia que aportan os autores no
seu favor é que as unidades didácticas

'María Pilar J. Aleixandre

65

en que as diferéncias son mais
acusadas son aqueJas referidas a
situacións en que a esfera de
experiéncia dos rapaces é mais ampla
que a das rapazas (motores,
electricidade, xogos de pelota). Cando
as preguntas afectan a situacións en
que as rapazas son expe·rientes, cociña,
casa, etc .. os resultados amasan moi
pouca diferéncia .

sua idoneidade para seguir estudos de
Física.
En boa lóxica, dado que o par de
exercícios era o mesmo, a calificación
debía ser semellante, levase nome de
nena o u de nano .. . se a ca lificación
fose obxectiva.
Pero non : o trabal/o foi pontuado
mais alto cando a asinatura era dun
"rapaz" e mais baixo cando era dunha
"rapaza". En consecuéncia os
profesores/ as expresaron maiores
expectativas sobre o potencial para a
Ciéncia dos "alunos" que o das
"al unas".

Aínda mais significativos son os
dados do trabal/o de Margare! Spear,
relativos ao papel que xogan as
expectativas dos profesores e
profesoras no baixo rendimento das
alunas, e, en concreto a importáncia
destes preconceitos no intre de
calificaren un exercicio. A sua hipótese
de partida era que, para idéntico
trabal/o escrito, os profesores/as de
ciéncias puntuaban mais alto aos
alunos que ás alunas.

Un achado notábel deste estudo é
que esta calificación sesgada se
producfu tanto no caso en que o
avaliador era un home, como se era
unha muller, quer dicer que as ideias
preconcebidas neste terreno

O estudo consistiu en enviar a 306
profesores/as de Ensino Médio do
Reino Unido exercfcios escritos de 3
"alunos" ldous exercfcios por cada
"aluno") representativos de nivel alto,
meio e baixo respectivamente. Cada
par de exercícios, escritos a man, foi
presentado ao 50% dos profesores/ as
como obra dun " rapaz" (levando unha
asinatura masculina) e ao out ro 50%
como obra dunha "rapaza" (asinado
cun nome femenino).

exténden-se a todo o conxunto social,
e non son privativas dos profesores
varóns.
A conclusión para Margare! Spear é
que os superiores resultados dos
rapaces nas ciéncias están, en grande
medida, mantidos polos preconceitos
dos seus profesores e profesoras .
Estas preconcepcións tan arraigadas
son tanto mais difíceis de basear en
dados extraídos da vida escolar, tendo
en canta que as calificacións e
resu ltados escolares das rapazas son
me/lores que os dos rapaces,
posibelmente, segundo interpretación
dos psicólogos, debido á maior
sumisión que implica o seu rol social,
en tanto os rapaces, nos que se
fomenta (ou se non inhibe) unha certa
rebeldía, obteñen en conxunto
calificacións mais baixas.

CURSO 1981-82

Poboación de 15 a 19 anos ...... .. ... .... ...... .. ...... ..
Matriculados no bacharelato ....... ... ................. ..
Datos do" Anuario El País" . 1984.

Aos profesores dixo-se-lles que se
investiga ba a calificación de probas
escritas, descoñecendo o auténtico
obxect ivo do estudo.
En cada par de exercícios debían
avaliar 15 aspectos, inclufndo nivel,
pontuación global, precisión cientffica e
tamén debían dar a sua opinión sobre a
aptitude para a Ciéncia do suxeito e a
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Total mulleres

Total varones

1.608.696

1.662.430
520.890

603.439

Así, na última década inverteu-se a
proporción no Bacharelato, pasando a
ser superior o número de mulleres ao
de homes en todo o Estado Español,
como consecuéncia , seica , das mellares
notas obtidas palas rapazas no EXB .
Estes dados son tanto mais
significativos se lembramos que, frente
á crenza popularmente extendida aos
14-15 anos, idade de ingreso no Ensino
Médio (e até os 40 aproximadamente) o
número de homes supera ao de
mulleres no con xunto da poboación.
Xa que logo, de favorecer algunha
hipótese estes datos seria a de que as
rapazas terian que obter mellares
resultados en ciéncias que os rapaces e
non ao revés .
A escala, que debería ter a función
de favorecer a coeducación e fomentar
a igualdade dos sexos, en troques ,
aporta o seu gran de area no proceso
de arredamento da muller da
participación en todas as actividades da
sociedade.
Un primeiro paso no camiño
-longo camiño- en dirección á
igualdade é o sermos conscientes dos
preconceitos existentes neste terreno e
o combaté-los non só desde un artigo
ou un livro, senon desde o mais difícil
traballo de cada luns, martes e
mércores . •
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FESTA DA PALABRA 1 CINE
próprios ambientes de cor, nos que se
reprocha a Alice Walker presentar unha
imaxe moi negativa do varón negro, e
mesmo é acusada de danar a loita pala
igualdade racial(1).

ALICE WALKER: A COR
PÚRPURA É VIOLETA
" Preocupa-me a
supervivencia espiritual,
a supervivencia global do
meu pavo. Pero, mais
alá, estou comprometida
no estudo da opresión,
das ro/ices, das fealdades
e dos triunfos das
mulleres negras".

Así, no ano de grácia de 1986
descobre-se que a literatura e o cine
"por veces" son sexistas, descobre-se
que o tratamento dado na ficción
- tamén na ficción- a homes e
mulleres é distinto, descobre-se que hai
sesgos. lsto cando transcorreron
dezasete anos desde que no 1969 Kate
Millett mostrou en "Sexual Politics"(2)
a traveso dunha minuciosa análise da
obra de D. H. Lawrence, H. Miller, N.
Mailer e J. Genet que "Aqueles que
colaboran na construcción das
estructuras (sexistas), os escritores,
que, como axentes culturais reflexan e
ao mesmo tempo conforman
actitudes". De certo hai moito tempo
que é sabido que a literatura, o cine e
as artes están impregnadas de
estereotipos sexistas. Este matiz é tan
omnipresente, circula de xeito tan
continuo por todos os aspectos da vida
cotiá que pode chegar a facer-se
invisíbel. O único que fai A lice Walker é
invertir os termos, e isto é o que
provoca escándalo.

As protagonistas das histórias de
Alice Walker son invariabelmente
mulleres negras, coitadas e ignorantes
{como a Celie de "A cor púrpura"),
brillantes periodistas, loitadoras no
movemento polos Direitos Civls,
mulleres separadas, mulleres que se
saben utilizadas polos homes cos que
comparten a loita polftica, mulleres que
tañen que abortar, mulleres que
disfrutan apaixonadamente da vida ...
Os criticas botan-lle en cara
precisamente ese protagonismo das
mulleres, a brillantez das personaxes
femininas -evidente en "A cor
púrpura"- en contraste coas
personaxes masculinas, machistas,
brutais e ¡sobre todol sempre en
segundo plano.

Poida que algunha muller (nen
negra, nen de Georgial se vexa
retratada na descripción de lmani,
casada co asesor do primeiro alcalde de
cor dunha vila do Sul, no conto "O
Aborto".

E non foi unicamente a Academia
de Hollywood quen se negou a
conceder un só óscar á pellcula de
Steven Spielberg, (óscares amoreados
sobre "Memorias de Africa", que,
postas a buscar segundas lecturas,
poderlamos descreber como os amores
entre unha señora aplicada á
deforestación da selva para implantar
monocultivo de café e un individuo
adicado a secuestrar animais para
vendé-los aos zoos) o rechazo veu dos

"lmani decatou-se de que o Alcalde
Carswell nunca a ollaba directamente
cando ela facia un comentário ou
preguntaba algo, nen sequera cando o
convidaba a cear, e, en troques, talaba
co seu home como se ela non estivese.

María Pilar J. Aleixandre
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El achaba que, como muller non estaría
interesada, ou nen sequer entendería a
polltica (Comentaba de cando en vez
algo de como cociñaba ou da sua
roupa. Decataba-se cando ela ía á
peluquería)".
Que mais dicer de A lice Walker?
Que a novela na que se basou
Spielberg(3), gañadora do prémio
Pulitzer no 1983 pasou desapercebida
por estas terras. Algún dos temas mais
arriscados do libro como as relacións
homosexuais entre Celie e Shug
quedan apenas insinuados no filme. "A
cor púrpura" é a sua terceira novela;
antes escrebera "A terceira vida de
Grange Copeland" e "Meridian" e
tamén ten publicado catro volumes ce
poesía -entre eles "Petúnias
revolucionárias"- duas coleccións de
histórias curtas e numerosos ensaios,
incluindo colaboracións permanentes na
revista feminista "Ms" e en
"Freedomways". Alice Walker: un
nome a lembrar.

A

111 Entrevista coa actriz Margare! Avery no programa
de TVE .. Fila sete.. o S·X- 1986.
121 Kate Millett .. Sexual Politics.. Sphere Books.
Londres. 1971 .
131 Alice Walker .. The colour purple.. The Women·s
Press. Londres. 1983.
Hai traducción ao castelén en Plaza e Janés.

LUA DE NOVEMBRO
Direición e guión : Alexandra von Grore.
Cámara: Bernard Zirzermann.
Música : Egisro Macchi.
Reparto : Daniele Deforme, Chrisriane
Miller e ourras.
Co-produción alemán-francesa .
Ano: 7984
(Festival de Cine en Berlfn. 1985).

ROSA LUXEMBURG

Parls 7939.
Ellas son jóvenes,
se aman.
Enronces viene la guerra,
y ellas son mujeres...

Direición: Margarerhe von Troua
Cámara: Franz Rarh.
Música: N!colas Economou.
Reparto: Barbara Sukova, Daniel
0/brychsky e ourros.
Ano : 7985.
(Festival de cine en Berlín, 1986)
Moi criticada no seu estreno e cun
bando político en pro e outro en
contra, a película-homenaxe "Rosa
Luxemburg" adoece da mesma ferida
que as anteriores producións da
Trotta, demasiado diálogo e velocidade
acelerada nas escenas .

Para desface-los mitos hai que botar
mán deles e arrancalos dos pontos
negativos ou defectos dos que sempre
adoecen. Von Grote soubo chegar a ese
trasfondo humán da guerra, virando a
moeda, misturando mitos, e chegando
ao resultado de "Lúa de Novembro"
('Novembermond' ), cun tinte máxico
no realismo da guerra e co lirismo da
arte ben feita.

Margarethe von Trotta defendéuse
das malas críticas argumentando, desde
o seu pesto de muller coñecida como
posible mito do futuro, que Rosa
Luxemburg non somentes foi brillante
política senon tamén muller, pero ás
críticas das feministas aduciu que non
somentes hai mulleres cheas de
liberdades.

Historia de amor entre duas
mulleres que se ven metidas no
remuiño dunha guerra, na que o
alacrán enfréntase co escorpión,
mentres este devora aos pequenos
bich.os que se atopan perto da sua
afiada punta venenosa . Unha xudea
alemá e unha francesa viven o seu
amor ao longo da ocupación nazi en
terras francesas, en medio dun xogo
entre racismo, esoterismo, e crueldade,
sen máis remedio que usar das suas
mañas pra sairen a flote e sobrevivir.

Rosa Luxe mburg é unha
interpretación moi persoal da Trotta
sobre da vida e obra dunha muller que,
polo seu propio esforzo, chegóu a ser
unha figura importante na fundación
do, hoxendía, SPD ou Partido
Socialista Alemán, co mpetidor xu nto
co Partido Verde, no bando das
ezquerdas, na carreira ao Poder.
A película é interesante polas
aclaracións que se fan sobre certos
puntos oscuros na historia alemá da
primeira guerra mundial e no Berlín da
época nazi. Aclaracións moi discutidas
e criticadas, pero que forman parte da
concienciación política que se está
levando cabo entre a xuventu de
alemá dos oitenta.

Alexandra von Grote non precisóu
de facer uso da pornografía 9u do
erotismo irrespetuoso para contar unha
historia de amor lésbico, demostrando
dese xeito o "savoir faire" da arte.

A
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EMMA LUACES 1 a ti, lobo
LOBO LEVAME
Lobo lévame
na escuridade azul
do teu lume lobo.
Lobo de agua
lámbeme
lagoa de veludo.
Lávame
leito de leite
lampo azul.
Enlámame de luz
lingua de lume
lobo de lua.
Lévame légoas
lombo de herba
aló.

COVA DO LOBO
Onde habita o lobo
no cume da cova
fondo da turna
onde pel e tempo
eco e oco afondan
tobo desfaise
agua de vulva.

Que o lume do aloumiño
fundirá lóbulo labio
lobo azul.

LOBO DE LUME

Onte o leito
morte
campo de turnas
vóltase ventre
espacio tálamo
en tempo aberto
buraco cunea.

Leva lonxe a noite
longo lobo de lume .
Acende
lóstregos de lava
luva de liño.
Aluma
lobo de amor
loumiñeiro louco
lobo de amar
lobo mariño.

Carne e oso
corpo e coiro
concéntranse
grupa en groba
como coce
a broa no torno
o cazo no fogar
aló
na cova do lobo.

Que lampo de luz
aceso permaneza
lume e labio
lobo de lua. •
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CRISTAL

Xela Arias

As tres deusas: a leona, a loba e a lagana.
Acaso non podemos ser deusas?
Hai deusas cazadoras e deusas campesiñas.
As primeiras son amazonas, as segundas son bruxas.

1
Tenso inunda o ruxir da besta
felina
cando, máis alá dos ollas
anuncia o festexo das fontes
e os cervos pálidos.
Así presaxia o ventre
o húmedo latexar
das tuas brancas asas
palas areas extensas.

2
Teñen os ollas grises
da loba
o fulgor do fósforo,
a finura da fibra tensa
e a viaxe ca mbada da trecha .
Ulisquea exquisita
un aroma leve no ar
de pelexo quente e tremoroso
que chimpa, descuidado
e brandísimo
palas lameiras frescas .

Manco o sol que regresa da xanela
e estou aquí amor e estou contigo:
quixera vernos fundidos á terra,
á terra, á auga , 6 mundo inmenso .

Así latexa o meu ventre esmeralda,
asexando ávido
o doclsimo crepitar da vida,
que tan cálida se agacha
no aura calmo das tardes.

As túas mans que me andaron son días,
días que marchan e esquecín hai anos,
moitos anos, esta forma de volta
pois cen anos hai ata agora mesmo.
se ti non me abrazaras.
E estou aqu! amor e estou contigo,
teus ollas chuvia, túa voz quen me agacha,
quen me agacha, meu amigo querido.

3
Son a lagarta na pedra.
O bandullo farto
latexa fondo e lentamente.
Durmo baixo o sol,
os ollas sen párpados
e sempre abertos.
t mediodia.

t contigo que podo
ere-las mentiras do amor
crer nas mentiras do amor,
unha imbecilidade que imposible.

e
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Dolores Rodríguez Seoane

Pilar Pallarés

O mesmo tempo
cal titila xar de unha vela
se despereza e chama,
quizás ...
polo Ubangui até o Congo baixan xentes
se mellan lava ·arden te
silencio de prata,
perdéndose nas ribeiras cálidas
marneis de lirios
crecéndose co ritmo de vals mariño,
a tormenta clama,
os ecos dan tumbos
de curuto en curuto
e penetran no corpo polo sangue
que chupa o ár,
quizás ...

'

a pedra racha o ventre
saindo lume,
a deusa sorrí
desde a porta de un café,
bicámonos na mirada húmeda,
formigas ándanme nas orellas ·
bermellas,
transmítase decindo coa man adeus,
no metro a xente non mira
somente hai un ponto,
quizás ...

xamais entrar ficar merodeando
ser un tigre ferido no teu rasto
un insecto de luz a circundar-te
destrozando-me as asas ardendo-me en siléncio

O mesmo tempo
cal dor de un parto
se despereza e chama.

xamais entrar ficar no teu costado
crescendo para ti ramificando-me
en follas lanceoladas en corolas sangrentas
que un mau vento dispersa

Bícome e desaparezo,
fantasma transgresora
dos espíritos reglamentarios.
Bícome bicándote
ao mesmo tempo
e deixo que o
corazón voe .

.

xamais ser lampo
ser maré
vibrar-te en ave

e
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Margot Chamarra

Durmo
vela ou meu sono
centinela alerta
o mesmo día será mañan
a estremecer a vida
chegaran agallopadas
i outra vez esperarei a noite
como recén estrenado relanzo de paz
Ven
a poñer nos meus ollas
arromedo de morte
vota sobar de mín
a lousa do olvido
mañán
miraremos renacer outra vez
o ave Fenix
i estará coma hoxe
coma onte
ferido ...

e
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Rosa Bassave Roibal

AMAN SABIA
Pillou o leito coma de quen, e púxose mirar as mans, limpas
e brancas, contou os dedos finos e lixei ros: un, dous, tres,
catro, cinco... furabolos, matapiollos. .. pulgar, índice,
corazón ... Encomezou co índice a percura coitada do ponto
preciso, e non foi fácil o sobeo , aos poucos, paseniño foi
entrando na calor do momento . Lago duns minutos o movemento do dedo alternaba a espiral co de abaixo para riba e ao
rivés, o índice e o corazón, coma se fose aquel ponto o centro
do mundo, do seu universo segredo. A outra man non era
ceiba, atábase aos peitos e ao ventre, e o corp~agallopaba aos
poucos, pero ía lixeiro, emprincipiaba a andaina ditosa, hai que
darlle tempo, decía e os minutos xogaban a favor da quentura
que rubia da tatola ao meolo coma se tivese un cableado ou un
circuito perfecto .

Grande, non o do outro cativo que levou o país á ruina , ¡non
valeu nada ó pequecho!, gasta das sabores acedas, voltas e
reviravoltas, mete un chisco os dedos, apoíalos no oso , será
mellar, e bate no ponto teimudamente ata chegar ás estrelas do
pracer, orgasmando a modo, e despois principia xa a espiral da
violencia, do sexo sen cabalo nen cabaleiro, agallopando xunto
cos bisontes salvaxes dos apaches, comanches e sioux, ela con
eles, deixán dose levar do vento e das bestas sen ferradura,
auténticas, sen trampa, sen amos nen patróns .

Vai e mete dentro no niño sen fondo, non chega ata o end
do camiño interno, calor e frío , friase quente da pel que non se
amola, que non quere frear, A dar e o amor, por-para sí mesma,
cervos do Norde, albos de vai lavar alba, pero non agarda ao
amigo, somentes ela, amadora e na morada, Marylin, e renche o
leito acompasándose ás tolerías benqueridas do carpo,
arrilándose serpenteantes, de serpentiña do Antroido, e estala,
estoupa todo o mundo no tempo preciso e a electricidade
agarra á electrónica no camiño, a bomba de reloxeria escacha,
arrepían as costas, a columna vertebral cómbase, o ventre
quente e o cú morno, como ten que ser, ó éxtasis duralle pouco
xa, leva horas de devagar nas pampas americanas, cansa, esta
moi cansa, leda, chea de amor infindo dela , o sano vai
achegándose ao se u catre de lan, esmorece no soño do pracer e
da carne, quente e húmido, alumeado pala man, fina, branca,
sabida , perfecta e segue a cabalgada sen cabalo nen cabaleiro
ata dormir feliz do resultado e o carpo agradecendo o traballo
efectuado.

Laiábase e axitábase, as mans foron mil, tornábanse violentas ou doces e lenes segundo o precisara . A humidade sentíase,
súaba tal fose verán e os brazos e pernas cobreábanse o mesmo
ca serpe do Paradiso, descargas eléctricas percorren o infindo
concreto da vaxina e medran e amainan coma o minuteiro do
ieloxio.
A man, sabedora, branca, perfecta, segue a facer o seu
traballo metódico, sintese amodorrada , ela, pero non durará
moito, sabe que é simplesmente unha cuestión de tempo o
encetar de novo a mareira chea, gostarialle chuchar a
humidade, o mel , pero non pode acadar o buraco, magrea as
tetas e o bandullo cuns movementos mal nos e resolve, de novo
cimbrea o cú para que choie, porque todo está a traballar nese
intre, e chega de novo o climax desexado e agallopa palas
chairas dos indios apaches, ela soa, sen necesidade de cabalo
nen cabaleiro, nen aparatos que non levan a ningures, saña con
encantos, doncelas, fadas e meigas, fermosas bruxas do
medievo, queimadas, como lle alentan a ela os interiores cansas
da disciplina, arden cun lume aceso, e trábase o que pode, e
bica e lambe todo nun.

,A

Chega o abrente, a mareira chea e enróscase , revirase en si
mesma como se fose o caracol dos exipcios, de Ramsés o
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Sabela Alvarez Núñez
- Hai outra caixa que ten por dentro un campo con catro
árbores, un teito moi azu l e un chan inzado de herba clara.

ANOEMA

E ergueuse a ensinarlla.
Aquela tarde, Anoema aliaba o xardín co nariz moi pegado 6
cristal ecos ollas redondos, fondos coma a boca do pozo.

A caixa tiña tamén un espello estirado e aguzado na punta,
que á flor selle antollou un lago, e sen pensalo dúas veces dixo:

Cando A Anoema se /le arredondan así os ollas é porque
está malhumorada, e cando Anoema pega a nariz 6 cristal, tal
como o fai agora, é porque está aborrecida .

- Gústame este lugar ande é sempre día e con este lago tan
delgado. ¿Quererlas tace-lo favor de meterme dentro?
-Pero .. . , -acertou a dicir Anoema-.

Moi aborrecida ,
que para ser capita na do navío lnoa e esfuracar tódolos
mares do mapa precisaba navegar polos campocéanos do
xardln.
que para ser maquinista da locomotora Trapetrape e recorrer tódolos antigos países do su/ necesitaba do carreirorraíl do
xardln.
que para ser un fermoso oso rosa precisaba pasear baixo as
árbores queridas do xardln.
que para ser Lumedragona Lapona e alenta-los raios que
destruirían o xe lo na Laponia, necesitaba respira-lo aire fresco
que habitaba o xardln.

-Non hai pero que valla -cortou a anémona-. Teño
dereito a elixi-lo meu propio espacio e ademais -engadiu
cunha certa fachenda na voz- eu nacín para vivir nun campo
coma este e aloumiñada polo vento.
Anoema, refunfuñando aínda algo, colleu a anémona ,
meteuna dentro e logo pechou a caixa . Xa estaba outra vez
arrolándose cando falou a pelota con voz aorda:
-¿Que é o que hai dentro da caixa que ten catro bailarinas
por fóra?
- Hai unha caixa que é a casa dunha flor, que por fóra ten
catro montañas azuis reflexadas nos catro espellos que están
por dentro da caixa das catro bailarinas.

¿E como, como la baixar 6 xa rdln con aquel raio de auga,
lóstregos e vento que faclan berrar e retorcer ata as árbores
máis grandes e fortes?

- Moi ben - dixo a pelota a brincos-. Con estas montañas
e estes espellos chegarei a ser un ha grande mestra en brincos .

E nin tan sequera podía xogar a ver espellismos nas nubes
que corrían, porque todo o ceo era unha enorme masa moi
parecida na cor 6 fume da cheminea da fábrica que habla á
salda da vila .

E dun chouto meteuse dentro.
A Anoema pareceulle de razón, pechou a caixa e lago
gardou a casa da pelota dentro doutra caixa que tiña un circo
por dentro con catro asentos valeiros, e por fóra cores e máis
cores .
Un pouco divertida xa do xogo foi esperta-la guitarra que
durmía coas cordas moi caladas:

Apartouse da fiestra e cos ollas moi arredondados foi sentar
á arroladora mentres un insistente eh eh, eh, eh levaba consigo
a tarde.
o o o o
o p p p

-Se queres, poder vir para dentro desta caixa das cores
que ten por dentro outra caixa con catro bailarinas por fóra e
enfrente un circo valeiro con catro asentos .
Beeeeeeeeee -canto u a guitarra-

Arralada por este chop chop non se deu canta que o sano
soño entraba no cuarto e pechaba caladamente os seus ollas
arredondados. Estaba a punto de entrar nun preciosísimo soño
de cor azul cando un ha voz moi fina /le preguntou:

Tocarei as me/lores pezas
Bailarán catro bailarinas
e virán catro espectadores
a ocuparen as catro sillas .
Beeeeeeee ...
Anoema non /le deu moito creta, pero non chistou e meteu
a guitarra dentro, pechando a caixa.

-¿Que é o que hai dentro da caixa que ten catro bailarinas
por fóra?
Algo pampa e adormecida recorreu o cuarto coa mirada sen
ver de ande podía vir aquela voz. Xa pensaba se non sería un
soño cando a voz soou de novo moi clara e moi fina. Viu entón
como a anémona movía un dos seus pétalos sinalando para
debaixo dunha silla e repetindo:

Como aínda quedaba unha caixa máis, a meirande, meteu a
das cores dentro destoutra caixa, que era moi gris, gris por
déntro e gris por fóra.

-¿ Que é o que hai dentro da caixa que ten catro bailarinas
por fóra?
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Convidou ós seus xoguetes a entraren adentro, pero todiños
todos, un por un, ían dicindo:
- Eu non me meto nunha caixa gris coma esa.
- Nin eu, .. .
-Nin eu, .. .
- Pois xa que ninguén quere entrar, esta será só a casa das
demais casas. E en dicindo isto, pechou a caixa, sen reparar en
que unha araña de patas azuis caía dentro, xusto no intre de a
pechar.
Anoema volveu a arroJarse co eh eh da chuvia mentres o so-

o o
p p
no soño a paseaba por dentro das caixas da anémona, da pelota
e da guitarra.

- -~- ........

A anémona agardaba á beira do lago pala chegada dun
vento asubiante que non viña. Sentada na herba aspirou o seu
cheirume ... ¿O ue pasaba?, ¿por que non arrecendía? Miro u
atentamente para saber que clase de herba era aquela . ¡Pero se
esa herba era pintada! Os seus pétalos perderon cor co medo.
Correu xunto das árbores. ¡Tamén eran pintadas! ¡E tamén era
pintado o ceo que se vía reflexado no espello e non no lago!
Na seguinte casa , a pelota, gracias ás montañas e ós
espellos, aprendera a domina-lo xeito de choutar e a ser unha
grande mestra dps brincos.
Como lle chegara o ansiado momento de saír a ensina-la súa
arte ás demais pelotas, deu un brinco enorme e moi artístico
para se despedir e bateu contra o teito da caixa. ¡Estaba pechadai¡Non podía saír e a súa sabencia morrería alí con ela!
Na outra casa, a guitarra arrincáballes ás cordas as súas
mellares voces, pero as bailarinas nin sequera unha vez
levantaron o pé . A guitarra calou por un momento, encabuxada
con aquelas bailarinas tan tesas e alleas á súa arte. ¡Ai!
- laiouse- ¡As bailarinas e o circo non estaban máis ca pintados!
Daquelas, un retumbante trono fixo que Anémona abrise
medio olio, pero o sano volveullo a pechar no intre .
A anémona agora andaba moi murcha . Para camiñar tiña
que axudarse do espello, que lle facía as veces de caxata, e
pasaba as horas a suspiros . Como a flor se cargaba cada vez
máis na caxata, esta acabou por furar coa súa punta aguzada a
caixa da flor. A anémona meteuse polo burato e foi dar á casa
da pelota, que a recibiu chea de contento cunha danza de
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brincos. Agora as dúas, coa axuda do espello, xa sabían como
saír de ali. Tamén se meteron, polo fu rada que abriron, na caixa
da guitarra, que parou de laiar e comezou a rabuñar unha alegre
cántiga.
Todas tres pasaron despois á caixa da araña de patas azuis .
A araña tecía tan ensumida na súa tea azul que nin a cabeza
ergueu .
- Araña azul , por fin podemos correr á liberdade - díxolle a
pelota a choutos -.
Mais o único mundo da araña era tecer aqueJa tea misteriosa .
- Araña azul , ¿e lago non que res botarte fóra connosco?
- cantou ben alto a guitarra para que a oíse- .
Mais a araña só atendía a tecer e tecer naquel azul misterioso .
- Deixémola e saiamos nós soas -falo u a flor coa súa fina
voz .
Pero 6 trataren de furar aqueJa caixa gris coa caxata, non
houbo maneira de rompela . Do esforzo, as tres estaban xa sen
alentos . 1Nunca poderfan saír de alíl
A anémona reparou na misteriosa tea azul da araña e leu:
VÉRTICE. ¿Comezarfa a ver visións? Non, alf podíase ler moi
claro : VÉRTICE. Fixo mirar para a tea ás súas compañei ras e
estas leron tamén: VÉRTICE.
¿Era unha mensaxe? E se a era, ¿que significaba? ¿Sería
unha palabra máxica?, ¿ou algún misterio encerrado nesa caixa
gris?
A araña non daba palabra e elas discutían sobre o enigma.
Nisto a guitarra volveu fixa-la súa mirada na misteriosa araña e
na súa tea . Agora líase: DIAGONAL.

A guitarra veulle su peta mente 6 acordo o aborrecido recitado de Anoema cando repetía unha vez tras doutra aqueJa
enfadosa canción do libro: "Vértice é o punto ande se cortan
dúas diagonais.
¡Ese debía se-lo punto por ande a caixa se abría !
A flor " a pelota aledáronse tam·én coa descuberta que fixera
a guitarra, pero deseguida viñeron a dar en que agora non
sabían qué eran esas diagonais, e, por un momento, quedaron
moi caladas e cavilosas .
A pelota seguía cos olla:; fixos na tea. Pareceulle ve r liñas
tecidas que se cruzaban. ¡Agora recoñecía claramente que
aqueJa tea azul tiña a forma dun debuxo!
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Rosario Pena

Un pai non pode calar ante iso. Non pode.

SOMBRAS

Ademais as cousas xa se vian vir. ¡O día que apareceron os
panfletos no faiado! Se os atopara eu non pasaba nada . ¡Nada!
Advertiríacho eso si . Non te metas en lios. As cousas inda non
estan nada eraras. Deixa esas compañías. Pensa no disgusto
que lle darías a teu pai. Xa sabes como é. Hai que deixalo coas
suas ideas.

A miña nena.
Parece un anxo. Unha boneca. A miña nena está morta.
¿Virá él? Ten que vir. Ten que vir. Non poden seguir asi pra
sempre.

Pero atopo unos él.

Falandoche sempre mainiño e non obtendo resposta . Como
agora . Deitada nos meus brazos. Branquiña. Doce.

Os olliños pechados. Canto traballo me dou vestirte. Non
era un rictus. Eu sei que che gustaba escoita-las gaivotas.

Non é verdade o que dis. Isabel. Isabel. Nome de raiña.
Botalas cousas como che saen da alma e despois pésache. A
unha nai non selle tala así. ¡Claro que te quero!

¡QuesoavbueMaragoffi!
Que te vanaglories do que fixeches. Xa se vía vir.
Tiñas que ver 6 teu filio . Pegando carteles. Si. Ahí na praza .
¡A vista de todo o mundo! Con esa pandilla de vagos. ¡Xa tala·
remos!

Pero ti non me precisabas tanto.
Ela si. ¿Que sería dela sin min? Sábe-lo ben. Foi pola miña
axuda que resisteu tanto tempo. ¿Cómo que para qué?
Acórdate de cando a baixabamos á praia. Como miraba pra o
mar. ¡Virabase 6 escoita-las gaivotas! Non. Non era un rictus.

Teñen que faJar. O teu filio. Tan estrano. Tan distinto dela.
Nada mais que cruza r unha mirada e xa nos entendíamos.
Nome de raiña. Dixoo teu pai. ¡Nome de raiña! Como un ha folla
que leva o vento. Hoxe queresme mañan odiasme. Toda xenio.
Toda vida.

Qué sabemos nós.
Teñen que voltar a se ver. Antes o u despois. Ten que vir.

Chegabas tan contenta á casa da aldea. Abrías ventanas.
Visitabas veciños. Paseabas pola praia . Os poucos días estabas
decaída. Cansa. Con ganas de marchar.

¡Pobre vello! Da pena verte así. Conduces e choras 6
mesmo tempo. ¿Queríala tanto? Non . So eu a quería tanto.
¿Porqué non morrerá? ¡Sempre así, sempre así, sempre asíl
Xa está morta . E agora qué. Non cambeará a desesperanza .
Vinte mi rala pola galería -¿mirabala a ela?- . Batendo as
mans vendadas contra a terra . Tumbada sen forzas na sua
mecedora de mimbre. ¿Acordaste? Fixolla aquel vran o señor
Manoel. Non quixo cobrarnos nada polo traballo. Non señora.
Para ese anxeliño non. E o meu regalo .
Como che caen as bágoas. Nin un salouco. Tes que darte
controlado. Irnos ter que para-lo coche. Non quero que pases
vergoña diante de min .
Hai tanto tempo que eu non choro . Agora din os médicos
que é san .
Agora .

•

Non me acordo de cando escomezaches a amargarte.
Teñense que talar. Non pode ser tan importante. Non pode
crear un abismo .
O que máis me asquea de ti é que te vanaglories do que fixeches.
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Antonio e eu cria monos sos. Ti nada mais luches nai da
nena .
E mentira . El sábeo . Pensei que se marchaba por uns días.
¡Non pode ter tanta importancia! Oito anos. Oito anos.
Mama. Esta é a miña dirección . Vivo con uns amigos.
Chamame se me queres . Chama se me queres . Chama se me
queres ver.
Pobre Isabel. Cantas veces fixo a maleta.
Perdeche-la vida mama . Ti tamén a ves pasar desde unha
silla de mimbre .
Non é certo. ¿Qué podía facer eu? Poñer á miña nena nas
mans de xe nte estrana . Non. Non .
¡Vaia preguntas que tas i Porque lle quería. Claro .
Acordome ás veces del. Era tan distinto de teu pai. Conformabame con escoitalo talar. ¡Como si me apasionase o dereitol
Dado o carac ter amistoso da nosa relación considero que
escribi rn os menos ca rtas é o mais correcto. Sarrio 6 acordarme.
Se ,alguen me vira sorrir. Coa cabeciña da miña nena marta
enriba das rodillas .
Desde que saimos vai chorando.
lmaxi no a cara de Isabel cando llo dixen por teléfono. ¿Qué
di papa? Cara de contrariedade. Non de tristura . Fai coma vexas. So me quedan dez días aquí. Ti sabes o que me costou
co nseguir esta beca. Tería que coller o avión desta tarde. Fai
coma vexas. Fala con papa . ¡Caeríache a cara de vergoña para
o resto da tua vidal. Non quereras que enterremos a tua irmá
sin ninguen da familia. Coma un can.
Chegou con mala cara. Avisei a Antonio . ¿Vai ir? Non o sei.
Non o sei . Non o sei.
Nos sempre soiñas. Ti e mais eu .
Desde o cementerio vese o mar. ¿Que entenderan eles? Eu
sei que ti escoitabas ás gaivotas.

O mellar ven.

E falanse .

Virá tóda a xente do pobo. "lrmáns Isabel e Antonio
(ausente) ... "
Con quén ei de fa lar agora que xa ti non me escoitas.
Ver pasa-la vida desde unha mecedora de mimbre . Ver
pasa -la vida .
Ver pasa-la vida .

•
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Rita Más Ybáñez
O camiño se aferra os meus pes, chega un bosque tremendo con enormes cabezas poboadas palas follas estendidas en estensión de aves .

MONÓLOGO INTEMPORAL

Un ha luz achacía cae timidamente sobar da terra, imaxi no apertas máis trasparentes que o rosel dunha volvoreta e apertas máis anchas e poderosas que un toro milenario. lmaxi no unha flor rompente feita de homes e mulleres, mulle res e homes .. .

"D!xeno eu sempre, éste
é un cipo que promete o
que /le pidas, non hai máis
que deixalo falar".
X. Torres

O vello can
" ... debes coidarte porque a lembranza tratará de deixarte, serás entón o enemigo de canta memoria malgastes.
Sorprenderás un tunel de paredes que zumegan escuma coma a gorxa xigante dunha xirafa embul lándose as
pndas; pero cada vez o camiño será máis corto, e o teu regreso talaremos de tódalas causas. dos páxaros que cantan no xardín, e aínda máis alá do acougo ... "

O vello amo
A promesa é mintira, non son aquel trío de luces nin Ti
e meu carpo etéreo esluado pala casa, non vexo que talemos daquelas causas con aquel tono de voz imaxinario.
A promesa é mintira, é somente iste silencio ó descuberto
e iste rexeito final definitivo .

O vello amo
Non hai sombra da tua promesa, teño frío nas entranas, non de pes , nin siquera frío de mans ou de alento, é
un frío estrano, esactamente é ese témero frío individual.

O vello can
" ... envolve teus pes e camiña sen medo, os lugares chegarán ata Ti o mesmo que as houras, o mesmo que unha
chuvia inevitábel, caerá o naso encoiro aberto ó sol".

Sinto o recordo cóncavo dos teus ollas cala dos talando de promesas, talando do que dín os ollas que por sempre alonxan a mirada . E agora, esta paisaxe ríese da nasa
esistencia, e agora odio o naso xa rdín feito de lama repunante .

O vello amo
A promesa é mintira, sinto o cansancio filtrado nos
pulmóns, viaxe sabor da auga coma as fol las espalladas,
ás veces esactamente igoal que o tremor dás estrelas.

O vello can

Creo e camiño a calquer parte porque calquera lugar é
bo para apertar a vida.

" ... entón a brisa soplando na túa cara, achegará as pisadas infantiles que esquenciches nun paseo calquera pala
praia. Eu agardarei. .. "

O vello can
" ... verás un campo ateigado de mapoulas, tódalas mapoulas, a primeira e a derradeira mapoula que subsista á
derrota; pero sigue camiñando e prometo que talaremos
das pequenas ca usas, do naso xardín, do acougo se Ti
queres ... "

O vello amo
A promesa é mintira, casa crece a cada paso, o xa rdín
asesiño luxe dá xanela, e eres Ti quen se marchóu a percor rer a terra ande te ocultas, ande xace teu carpo etéreo
e a tua promesa .

O vello amo
Creo e camiño, a cada golpe prosigo o peito, busco
unha extensión coor de sangue ande os pétalos tan o
amor .

Non agardaches, endexamáis creiches no meu regreSO.

Avellenteime, teño o rostro canso, desmaiado no derrame da porta e perta a un ha derradeira viaxe.

O vento presiona armonicamente a fra xilidade dós
talos, recibo a beleza co n fermosura, noxa e ese reventar
contínuo nas entranas .
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