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UN PASEO POR SIENA 
 
 
 

En 1981 e dentro do seu poemario Fentos no mar, Xavier 
Rodríguez Baixeras1 publicou un soneto titulado ‘Encontro na 
Fonte Gaia’.  

 
 ENCONTRO NA 'FONTE GAIA' 
 
1 Ainda sobe alí, Siena murada, 
 o que, mui novo, procurou encosto, 
3 e relembrou a terra abandonada 
 na chúvia ardente do trevón de Agosto. 
 
5 O que, ensumido, sombra dunha arcada, 
 viu, como resgatado do desgosto, 
7 delampar, e na pedra estar criada 
 a luz que amañecia un sol trasposto. 
 
9 O que, entregado às ruas e ao luar, 
 demorou naquel son que se vertia  
11 en escalas, desde o balcón aceso. 
 
 Na praza entrou e foi p'ra te encontrar 
13 danzando ao pé da Fonte da Alegria, 
 onde a noite abillava un viño espeso.  
 

____________ 
1 A obra poética de Xavier Rodríguez Baixeras está composta polos seguin-

tes títulos: Fentos no mar (1981), Lembranza do areal (1985); Anos de viaxe 
(1987), que inclúe a súa obra anterior máis Os celestes faiados e A gándara da 
noite; Visitantes (1991); Sonetos do irmán (1991); Nadador (1995); Beira 
Norte (1997); Eclipse (2001); Visitantes (2002); Francesca (2003) e O pan da 
tarde (2006). 
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No poema, enunciado en terceira persoa, relátase a visita á 
cidade de Siena feita, supostamente, polo escritor algúns anos 
atrás. Trátase dun poema marcadamente narrativo que bota man 
dos pormenores básicos dunha construción ficcional: sistema 
diexético, isto é, coordenadas espazo temporais2, e sistema ac-
tancial, ou sexa, personaxes dotados de roles en marcada oposi-
ción entre si. Ademais, o poema parte dunha ‘experiencia’. 

____________ 
2 Empregaremos a expresión sistema diexético para falarmos das coordena-

das espazo temporais en que se sitúa unha ficción. A distinción entre diéxese e 
mímese, foi esbozada xa no terceiro libro da República, no que Platón fala de 
dous modos narrativos: a narración, na que o poeta fala por si e que se acos-
tuma a considerar "máis distante" (relato puro, diéxese, telling, discurso indi-
recto) e a representación, na que o poeta cede a palabra aos personaxes, cre-
ando así a ilusión de proximidade (imitación, mímese; showing; discurso di-
recto). Ao contrario de moitos tratadistas posteriores, Platón rexeita a mímese 
na narrativa. 

Os textos narrativos (e máis se de novelas e de literatura moderna se tratar) 
non acostuman pertencer a un dos dous polos, senón que usan con frecuencia 
ambos os modos e ademais o espazo intermedio. Se aplicamos o termo míme-
se á literatura, non estamos falando de mímese auténtica, senón máis ben du-
nha ilusión de mímese. A diferenza do que ocorre nunha posta en escena tea-
tral, o texto de seu (mesmo tratándose dun texto dramático) non imita nin re-
presenta a historia directamente, senón que sempre queda en texto: ‘contrai-
rement à a représentation dramatique, aucun récit ne peut «montrer» ou «imi-
ter» l'histoire qu'il raconte (Genette, Figures III, 1972, 185). Todo o que pode 
facer unha narración é crear unha ilusión de mímese, pero faino mediante a 
diéxese. Por esta razón a distinción crucial non está entre o contar e o mostrar, 
senón entre os diferentes graos de contar. 

En paralelo coa noción de sistema diexético encóntrase o cronotopo de Mi-
jail Bajtín, lingüista ruso do século XX, que rexeita a idea kantiana de que os 
a-priori espazo e tempo son inherentes á conciencia do suxeito. Acorda en que 
son categorías (e que sen elas non se pode coñecer o mundo), pero considera 
que constitúen entidades cuxa existencia é independente da conciencia. Para 
Bajtín, as nocións de espazo e tempo son xeradas pola materialidade do mun-
do, e ata poden ser obxectivables para a súa análise. A noción de cronotopo 
que Bajtín extrapola da física, expresa o carácter indisoluble do espazo e o 
tempo, que, concibidos en vinculación co movemento e a materia, configúran-
se como as súas propiedades, e, así, o tempo pode ser unha coordenada espa-
cial: a cuarta dimensión do espazo. Desde esta perspectiva, Bajtín, en ‘As 
formas do tempo e do cronotopo na novela’, define o cronotopo como a cone-
xión esencial das relacións temporais e espaciais asimiladas artisticamente na 
literatura. 
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Evócase esa experiencia ou, mellor, un conxunto de experien-
cias, e desa evocación xorde o poético, o músico (no sentido de 
derivado da musa), aquilo que acende e ilumina a palabra do 
poeta. A anécdota do poema non é só a chegada e ascensión á 
vella cidade medieval e renacentista senón tamén o encontro 
cunha persoa coñecida, xusto ao pé da Fonte Gaia, fonte que no 
poema aparece mencionada como tal no título e, máis adiante, 
no verso 13, como Fonte da Alegría.  

Como tantas outras pezas de evocación nostálxica, o poema 
parte da distinción entre un tempo da enunciación e un tempo 
da ficción. Ambos os dous tempos aparecen conectados por 
medio da primeira palabra do texto: ‘aínda’. O tempo da enun-
ciación é aquel desde o que a voz lírica está a falar, desde un 
agora intemporal que tanto foi o do tempo en que o poema se 
escribiu, como do tempo en que o poema se actualiza na con-
ciencia do lector por medio da lectura. O tempo da ficción é 
aquel que a lembranza rememora, aquel verán da mocidade en 
que o poeta, aínda novo, viaxa pola Toscana á procura da expe-
riencia e do coñecemento. Esta posición ficcional de partida, na 
que un tempo e un espazo de enunciación se opoñen ao tempo e 
o espazo da memoria que se evoca, resulta ser de natureza pro-
totípica, toda vez que nos sitúa no ‘aquí agora’ fronte ao ‘alí ou-
trora’ como xogo de polarizacións espazo temporais das que 
parte o imaxinario que se quere construír.  

Ambos os dous, o tempo da enunciación e o tempo da     
ficción, o ‘aquí agora’ e o ‘alí outrora’, xúntanse nunha ficción 
superior, a que engloba a totalidade do poema. Son, por tanto, 
hipoficcións fronte á hiperficción do poema completo. Mentres 
a primeira é suxerida unicamente a través dunha palabra (‘aín-
da’), a segunda ocupa o resto do poema. De xeito que a ficción 
global, a hiperficción, está composta tanto polo poeta evocando 
unha viaxe feita tempo atrás como pola viaxe mesma.  

Mentres na hipoficción ‘aquí agora’ fala un eu lírico, isto é, 
unha voz que consideramos pertencente ao poeta empírico que 
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escribiu o poema, na hipoficción ‘alí outrora’ ese eu lírico pasa 
a ser o obxecto do que se fala, nun desdobramento en que o 
poeta se presenta a si mesmo como outro. Esa é a razón do    
emprego dun eu distanciado a través da terceira persoa verbal e 
do retrouso ‘o que’, que ocupa as tres primeiras estrofas, isto é, 
os dous cuartetos e o primeiro dos tercetos. O poeta evoca, así, 
unha anécdota da súa mocidade presentándonola como algo 
acontecido a alguén que el xa non é, ese ‘o que’ que sucesiva-
mente vai dando pasos no camiño da plenitude. 

Temos, pois, un ‘aquí agora’, do que non se nos conta case 
nada, agás a súa caracterización negativa. E un ‘alí outrora’ que 
concentra a maior parte do texto do poema. Sabemos unicamen-
te que ese ‘aquí’ desde o que agora fala o eu lírico foi conside-
rado entón ‘terra abandonada’ e que foi relembrado como tal a 
partir da aparición de trebóns en agosto, o que equipara as tor-
mentas de estío de Italia con aqueloutras que teñen lugar, supos-
tamente, en Galicia por ese mesmo tempo.  

O poema presenta unha peculiar progresión espacial, desde 
fóra a dentro, desde abaixo á altura, desde a tarde á noite, desde 
a luz á sombra. Estamos, por tanto, diante do que poderíamos 
denominar ‘ascensión ao interior sombrío’, un programa que, así 
denominado, ben puidera facernos evocar a estrutura de moitos 
poemas místicos. Esta coincidencia só precisa para converterse 
en algo máis que unha sospeita que o lector pretenda que ese ‘te’ 
co que o poeta se encontra finalmente no verso 12 sexa, en reali-
dade, un ‘Te’ con maiúscula, evocador da divindade.  

Esta estrutura, con todo, está sabiamente disposta ao longo 
dos cuartetos e tercetos que compoñen o soneto.  

No primeiro cuarteto relátasenos a ascensión, o asento que 
o poeta procura para descansar, logo do esforzo físico, e a pre-
senza de precipitacións violentas que lle fan lembrar unha su-
posta Galicia, descrita como terra abandonada. Esta ‘chuvia ar-
dente’ repetirase posteriormente co ‘viño espeso’, imaxes en 
que o elemento líquido aparece asociado á calor e á densidade. 
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O mesmo poderíamos dicir dese ‘balcón aceso’ posterior que 
non verte auga senón música. A ‘Siena murada’ contrasta coa 
‘terra abandonada’ que ten na súa polisemia lugar para o      
contraste entre a ‘murada’, porque quere ser protexida e coida-
da, defendida diante dos seus posibles agresores, e a ‘abando-
nada’ que tanto se pode entender como a terra que o poeta dei-
xou atrás, en tanto que punto de partida da súa viaxe, e a terra 
sen coidados, indefensa, desprotexida. Esta segunda lectura 
permítenos converter a oposición entre o ‘aquí agora’ e o ‘alí 
outrora’ nun contraste igualmente interesante, desde o punto de 
vista semántico, entre o país merecedor de coidados, enchido de 
valor simbólico, e aqueloutro país abandonado á súa sorte, des-
posuído de valor polos seus moradores e visitantes. Cabe dicir 
que esta segunda lectura, de sentido claramente político, debe 
ser igualmente considerada.  

Se a ascensión, o encosto, a lembranza e a chuvia represen-
tan, por unha banda, o exterior da cidade e a posición baixa den-
tro da progresiva ascensión, son, por outra banda, a marca da 
vía purgativa. O corpo sofre polo esforzo físico e, tamén, pola 
chuvia. A ‘ascensión ao interior sombrío’ precisa destas tardes 
calorosas e soleadas que se contrapoñen ás noites de luar, destes 
esforzos vespertinos que se polarizan cos descansos e celebra-
cións nocturnas posteriores. Este esforzo ten que ver ademais 
coa vocación épica do poema, niso que denominaremos ‘épica 
da intimidade’.  

De todas as entidades presentes no discurso cabe destacar 
aquelas que son meramente referenciais e que contribúen ao de-
sembrague3 espazo temporal, o que Greimas denominaría espa-
____________ 

3 Para Greimas, instalar un "eu" no discurso supón un procedemento dobre: 
en principio, o desembrague, logo, o embrague, ao termo do cal se obtén a 
enunciación enunciada ou relatada (simulacro da enunciación). "Eu" supón 
"non eu", "aquí" un "non aquí", "agora" un "non agora". Se se trata de proxec-
tar no discurso os actantes da enunciación, un "eu" que representa ao narrador, 
opérase en principio un desembrague enunciativo. Se se trata de proxectar no 
discurso os actantes do enunciado, opérase en principio un desembrague 
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cialización e temporalización, e aqueloutras que contribúen ao 
desembrague actancial, contribuíndo á construción do persona-
xe evocado desde a distancia do espazo e do tempo. Entre as 
primeiras cabe destacar ‘Siena’, ‘murada’, ‘encosto’, ‘trebón’, 
‘terra abandonada’, como elementos de referencia espacial e 
‘agosto’ como elemento de referencia temporal, xunto con ‘aín-
da’; entre as segundas, ‘moi novo’. Temos, por tanto, unha liña 
de discurso que estaría formada por ‘aínda agosto’, outra que 
estaría formada por ‘terra abandonada Siena murada encosto 
trebón’ e, finalmente, ‘moi novo’. ‘Sobe procurou relembrou’, 
en tanto que entidades verbais, subliñarían a concatenación dos 
acontecementos, a historia.  

Como podemos deducir, a situación do suxeito que leva a 
cabo as accións sucesivas está enmarcada nunha actividade con-
tinuada. Tanto subir como procurar e relembrar designan ac-
cións que teñen tanto que ver coa actividade física (subir, pro-
curar) como mental (procurar, relembrar). Así este subir, en tan-
to que trepar, elevarse, ir de abaixo para arriba, é sucedido por 
procurar, facer dilixencias para encontrar, buscar, indagar, pes-
quisar, e, finalmente, polo relembrar, traer de novo á memoria, 
rememorar, volver a recordar. O prefixo ‘re’ de relembrar evi-
déncianos que esta rememoración non era a primeira e que, por 
tanto, o feito de se acordar da ‘terra abandonada’ era algo reco-
rrente ao longo da viaxe. O viaxeiro, así, é plenamente cons-
ciente da súa situación espacial e do que esta trae consigo, de 
maneira que o espazo presente e o espazo ausente forman dal-
gún xeito unha unidade inseparable, como as dúas caras dunha 
mesma moeda.  

O segundo dos cuartetos relátanos a transformación da si-
tuación descrita no cuarteto anterior. Agora o mozo poeta ve 
como deixa de chover e isto faille superar a súa infelicidade, o 
temor a que a súa visita á vella cidade se estrague impedíndolle 

                                                                                                                  
enuncivo. No primeiro caso, obtéñense relatos en "Eu", no segundo, obtéñense 
narracións que teñen calquera suxeito. 
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coñecer os seus tesouros artísticos e arquitectónicos. O sol que 
volve fulxir reflíctese nas pedras. É unha luz estraña, logo da 
treboada, que mesmo lle lembra o amañecer. Por iso o sol apa-
rece como ‘transposto’.  

O proceso de espacialización vén agora subliñado polas 
expresións ‘sombra dunha arcada’, ‘chuvia’, ‘luz’, ‘sol’, men-
tres que desde o punto de vista do desembrague actancial salien-
tan ‘ensumido’, ‘resgatado do desgosto’. O fío dos acontece-
mentos está agora inscrito nas secuencias ‘viu delampar’, ‘viu 
estar criada’ e ‘amañecía’. Un micro relato figura inscrito nestes 
versos. A oscilación entre ‘ensumido desgosto’, por unha ban-
da, e ‘resgatado’, por outra. Mentres está ‘ensumido’ baixo a 
sombra dunha arcada o seu ánimo está ocupado polo ‘desgosto’ 
e, só cando o sol aparece, logo da treboada de verán, o suxeito 
séntese ‘resgatado’, liberado do que entende como un castigo ou 
situación de inferioridade.  

A entrada, por tanto, no marco das murallas da cidade mes-
túrase coa experiencia da transposición, isto é, da mudanza de 
lugar, da alteración da orde, da troca de dous obxectos entre si. 
Deste xeito ‘a luz que amañecía un sol transposto’ é unha expe-
riencia de lucidez e de alucinación a un tempo. Remárquese que 
ambas as dúas palabras, lucidez e alucinación, proveñen de luz 
e representan tanto o efecto normal que a luz debe provocar na 
nosa apreciación das cousas como o efecto perverso que esa 
mesma luz pode producirnos, situando diante da nosa ollada re-
alidades transfiguradas, modificadas ilusoriamente. Se a lucidez 
é a clareza e o brillo do raciocinio, a alucinación é unha falsa 
percepción, unha imaxe tomada como percepción sen que haxa 
efectivamente obxecto correspondente.  

Esta circunstancia de transposición prepáranos para a epi-
fanía (no sentido de Joyce4) que vai ter lugar con posterioridade. 
____________ 

4 Unha epifanía, segundo Joyce, é unha manifestación espiritual e, en con-
creto, a manifestación orixinal de Cristo aos Reis Magos. Prefire este termo ao 
de símbolo, correlato obxectivo, paisaxe interior, elemento destrutivo, ou 
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Estamos xa no interior da cidade, nun lugar máis alto, e este es-
tar dentro e alto, xunto coas raras experiencias lumínicas, dis-
ponos perante o que denominaremos vía iluminativa. Este ‘sol 
transposto’ que ilumina no sentido da lucidez mais tamén no da 
alucinación é a marca da ‘vía’ que agora se percorre, logo dos 
esforzos precedentes. 

A partir do primeiro terceto comeza a noite. O ‘sol trans-
posto’ co que remataba o cuarteto anterior convértese en ‘luar’. 
O poeta agora demórase, delonga o seu camiño, fai máis lento o 
seu paso, detense a escoitar un son que emerxe desde un balcón 
coa luz acesa. Como antes sinalamos, ‘a chuvia ardente’, ‘o bal-
cón aceso’, ‘o viño espeso’ son tres imaxes que reiteran con di-
ferentes matices unha mesma estrutura imaxinaria. Líquido e 
quentura. Imaxes da maternidade e do sexo. O líquido da músi-
ca, como a chuvia ardente anterior e o viño espeso posterior, de-
rrúbase sobre el nun xogo sinestésico no que o balcón aceso, 
imaxe en principio visual, contáxiase da sonoridade que des-
prende quen desde alí espalla as súas escalas sobre as rúas. O 
‘balcón aceso’ difúndese, así, por medio de tres sentidos: visual, 
a través da luz; auditivo, a través da música; táctil, a través da 
quentura. Mais o ‘balcón aceso’ é, tamén, a reiteración do luar, 
                                                                                                                  
mesmo o de expansión de infinitas cousas –usando a frase de Baudelaire–, 
porque, aínda que non sexa inocente da tradición literaria, céntrase na Igrexa e 
no país que rexeitou. E é que a epifanía será para Joyce un dos primeiros des-
cubrimentos da súa alma de artista e empregará este concepto como un signo 
revelador do espírito, capaz de delatar a personalidade dos seus protagonistas. 
Esta revelación transformarase para iluminar o significado do aparentemente 
trivial como pode ser unha conversa escoitada ao azar, unha ollada furtiva, un 
grito na rúa, un aroma percibido de xeito inconsciente, un obxecto en aparen-
cia intranscendente, un contacto de mans. Segundo San Agustín a epifanía é a 
representación de Deus no ser humano para chegar a unha conclusión divina. 
Pola súa parte, Joyce interpretou a epifanía como a súbita manifestación espi-
ritual que pode revelarse mediante a linguaxe, un aceno ou unha frase memo-
rable…, isto é, unha revelación da realidade interna dunha experiencia acom-
pañada dun sentimento de xúbilo ou de tristeza tal e como se dá na experien-
cia mística. Trátase, por tanto, dunha revelación espiritual, a revelación dun 
misterio de xeito imprevisto, o detalle trivial convertido en símbolo prodixio-
so, o máis delicado e evanescente dun momento importante (Joyce, 1966).  
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imaxe de altura, de luminosidade nocturna, como se a través de-
sa asociación entre o balcón aceso e a lúa chea quixese facérse-
nos chegar unha ‘música de lúa’ que non é mencionada direc-
tamente máis que subxace ao conxunto da ficción.  

Agora a espacialización lévase a cabo a través das ‘rúas’, 
do ‘luar’, do ‘balcón aceso’. A forma verbal ‘demorou’ eviden-
cia a parada, a detención, a irrupción da quietude, logo dos es-
forzos precedentes. E a linguaxe ocúpase máis da actancializa-
ción, da construción do personaxe. ‘Entregado’ é a forma de 
expresión para a experiencia do posuído, do ocupado, do absor-
to. Mais tamén do obtido por conquista ou concesión, do toma-
do, sometido pola forza, mesmo en contra da súa vontade. Non 
é o poeta quen conquista a cidade senón que é a cidade a que 
conquista o poeta. A cidade tórnase suxeito e o poeta obxecto. 
Nesta rendición obxectualizadora hai unha proba do fascinio 
que a cidade exerce sobre a conciencia do poeta mozo, fascina-
ción que chega a través do ‘aínda’ ao poeta maduro. O poeta de-
tense a oír a música da lúa e a cidade da música da lúa conquís-
tao por completo, faise dona do seu ser.  

Obsérvese que, mentres o narrador é aquel eu lírico que nos 
fala desde o ‘agora aquí’, o mozo viaxeiro convértese no focali-
zador, isto é, no corpo a través do cal se percibe a realidade 
evocada. O autor narrador personaxe do ‘aquí agora’ contrasta 
co autor focalizador personaxe do ‘alí outrora’. O eu lírico é 
omnisciente con respecto ao seu focalizador, coñece a súa inte-
rioridade, a percepción dos seus sentidos, sabe todo canto per-
cibe, escoita, ve.  

Hai, por tanto, nesta rendición do corpo focalizador unha 
incorporación, unha experiencia do corpo, un querer pertencer a 
través do espazo do corpo ao espazo da cidade. O Eu (sempre 
constructo cultural) da cidade e o Eu (tamén cultural) do poeta 
incorpóranse a unha entidade común que non é outra que a que 
poderíamos denominar ‘o poeta en Siena’, ‘o poeta na cidade da 
música da lúa’. Un novo corpo e un novo Eu xurdidos da fusión 
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de ambas as dúas entidades. A mensaxe xa non é ‘eu estiven en 
Siena’ senón ‘eu son Siena’.  

Nesta omnisciencia sobre o vivido podemos encontrar unha 
falacia. As preguntas serían, máis ou menos, as seguintes: po-
demos evocar o vivido con total fidelidade a través da linguaxe? 
Ou é a linguaxe xa un espello deformante que transforma o que 
os sentidos e a conciencia supostamente aprehenderon para 
convertelo noutra cousa? Se aceptamos o principio xeral de que 
‘nada acontece na linguaxe e nada perdura no devir’5 daquela 
deberemos concluír que, nesa omnisciencia do eu lírico sobre o 
seu focalizador hai unha hipérbole de natureza ideolóxica, unha 
vontade explícita de construír o exemplar e o memorable por 
enriba da imposibilidade de revivir o vivido. Así que baixo a 
especie da evocación escóndese a ideoloxía, iso que, segundo 
Althusser6 sempre exclama ‘eu non son ideoloxía’.  

O segundo terceto é xa o ingreso no centro. A entrada na 
praza, a danza e o viño espeso, xunto coa presenza activa da 
noite, enmarcan o que denominaríamos vía unitiva. Ascende-
mos ao alto máis tamén ao centro, que é un centro nocturno, 
arredor dunha fonte, entre viños densos. Ademais a Fonte Gaia, 
realmente existente no lugar, convértese agora en Fonte da Ale-
gría, de maneira que a palabra ‘fonte’ derrama sobre nós a súa 
polisemia en tanto que manancial, nacente de auga, chafariz ou 
bica da que mana o insaboro líquido para satisfacer a sede. A 
fonte, a alegría, a danza, o viño espeso, son todas elas imaxes da 
plenitude, da totalidade, da fusión gozosa do corpo e o Eu. O 
poeta e a cidade, dous Eus en plenitude fusionados.  

Sen querelo, Baixeras escribe un poema que ben puidera 
ser descendente daqueles de San Juan e Santa Teresa que o poeta 

____________ 
5 Forcadela (2008, 27) 
6 “Por eso aquellos que están en la ideología se creen por definición fuera 

de ella; uno de los efectos de la ideología es la negación práctica por la ideo-
logía del carácter ideológico de la ideología: la ideología no dice nunca “soy 
ideológica”” (Althuser, [1969] 1974) 
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explicou tantas veces e a tantas xeracións de alumnos nas súas 
clases de profesor de Lengua Española nos diversos institutos 
polos que foi deixando a súa pegada maxistral como docente. 
Vías purgativa, iluminativa e unitiva. Ascenso ao interior som-
brío. Plenitude. Fusión.  

Por outra banda, o poema segue a regra segundo a cal cada 
unha das unidades estróficas deben ter igualmente unidade sin-
táctica completa. Así todas e cada unha destas unidades comeza 
cunha letra maiúscula e remata nun punto, non habendo entre a 
maiúscula e o punto do final da estrofa ningún outro punto. Isto 
non impide que a frase inicial ‘aínda sobe alí o que…’ que ocu-
pa o primeiro cuarteto deixe ese suxeito ‘o que’ en suspensión 
para ser completado despois por medio de dúas aposicións pos-
teriores, as que enchen por completo o segundo cuarteto e o 
primeiro terceto. Trátase de tres cláusulas completas aínda que 
as tres comparten o mesmo suxeito ‘o que’. Estes tres ‘o que’ 
sucesivos determinan o suxeito en tres momentos consecutivos, 
como se ese ‘o que’ se fose transformando a medida que avanza 
para xa non ser o mesmo. Así, desde ‘o que’ do primeiro cuarte-
to (o que procurou e relembrou) pasamos ao ‘o que’ do segundo 
cuarteto (o que viu) e ao do primeiro terceto (o que demorou). 
Como puidemos observar, a actividade deste personaxe vai sen-
do cada vez menos axitada. Pasamos da presa por chegar, do es-
forzo que orixina cansazo, a unha satisfacción nos sentidos que 
se deleita na visión e tamén se demora para compracerse escoi-
tando unha música. Así mentres ‘o que procurou e relembrou’ é 
un suxeito especialmente activo, en plena vía purgativa, ‘o que 
viu’ e ‘o que demorou’, xa na vía iluminativa, fai decrecer o 
ritmo dos seus acontecementos, como se de súpeto advertise a 
proximidade da parada, do estatismo que é tamén extatismo. A 
parada da éxtase.  

O suxeito do tempo da enunciación, que só se manifesta a 
través da palabra ‘aínda’, contempla a esoutro suxeito do tempo 
da ficción, que é, en realidade, el mesmo, aínda que con moitos 
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menos anos, como un outro. Este contemplarse a si mesmo co-
mo un outro deriva da oposición entre o ‘aquí agora’ fronte ao 
‘alí noutrora’. E este si mesmo como un outro non é máis que a 
identidade. Este relato de mocidade, relato de iniciación, ten, 
claro está, un valor constitutivo e o suxeito que o evoca faino 
coa certeza de encontrar nel unha parte elemental de si mesmo. 
A viaxe como alicerce, como magma fundacional. Hai na evo-
cación de tal conxunto de acontecementos unha vontade refun-
dadora, como se, nese momento que o poeta se toma para re-
lembrar a vida xa pasada, ese acontecemento emerxese cheo de 
gozo, de satisfacción fonda, como se houbese unha plenitude do 
suxeito vivente.  

O carácter heroico, de épica da intimidade, que procura o 
poema, vén, ademais, refrendado polo emprego do hendecasíla-
bo heroico, aquel que ten a súa acentuación predominante nas 
sílabas segunda, sexta e décima. Seis dos catorce versos empre-
gan esta pauta.  

Esta épica da intimidade encontra o seu fundamento en tres 
motivos principais: a viaxe, a soidade, a obtención do galardón 
do coñecemento. O ‘epos’ brota do exemplar e do memorable. 
O suxeito lírico preséntase en posesión dun deber, dun poder, 
dun querer e dun saber7. E esta plenitude tórnao exemplar. Debe 
visitar Siena para culminar a súa formación co coñecemento in 
situ dos lugares en que se concentra unha parte importante da 
historia cultural e artística de Europa. Pode, porque se encontra 
en condicións de facer a viaxe, tanto condicións económicas 
como de disposición e coñecemento. Quere, obviamente, e é es-
te querer o que o leva a compracerse nos seus actos, xa que ac-
túa movido polo libre albedrío e non forzado por ningunha ra-
zón. E, por fin, sabe, como ben demostra a súa soidade, o feito 
de que culmine a viaxe sen outra compañía que aquela que vai 
encontrar na Fonte Gaia, sexa quen for ou o que for. E esta ple-
nitude convértese en memorable.  
____________ 

7 Os catro modalizadores básicos de Greimas (1982).  
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Así, este que outrora eu fun, exemplar e memorable, aquel 
que debía, podía, quería e sabía, contrasta con estoutro que agora 
eu son, nin exemplar nin memorable, a xulgar pola escaseza de 
referencias que o poeta dispón no poema sobre o seu presente.  

Mais velaí que xorde outra interesante pregunta: por que o 
poeta non encontra o seu presente exemplar e memorable? Sen 
dúbida esta é unha pregunta que non podemos contestar desde o 
interior do propio poema toda vez que só nolo suxire por con-
traste coa lembranza evocada. Digamos, simplemente, á espera 
de mellores respostas, que o ‘aquí agora’ en oposición co ‘alí 
outrora’ preséntase como o negado deste. Todo canto tivo lugar 
no ‘alí outrora’ está ausente no ‘aquí agora’.  

Desde outra perspectiva o poema presenta un ‘horizonte de 
expectativas’ (Jauss, 1986) que define un modelo de lector. Trá-
tase dun lector culto, coñecedor dos praceres culturais que Siena 
encerra, interesado nos relatos de viaxes, capaz de valorar a re-
quintada linguaxe que o poeta manexa, con palabras como ‘en-
costo’, ‘delampar’, que se afastan do galego falado e, mesmo, 
de determinado modelo de galego culto. O poema está, ademais, 
escrito nunha ‘ortografía de mínimos’, que era o que no seu 
momento se entendía que debía ser o ‘mínimo’ achegamento 
esixible do galego ao portugués no seu camiño de aceptar por 
completo, ou non, o seu modelo de estandarización. Tamén os 
acentos responden á norma portuguesa así como a grafía de de-
terminadas palabras: ‘trevón’ por trebón, etc. Este modelo de 
lector presuporía un conxunto de obras lidas, obras coas que, 
presuntamente, Fentos no mar estaría a actuar en dialoxía8, o 

____________ 
8 A dialoxía bajtiniana vai máis alá da intertextualidade proposta pola se-

miótica na que o autor soamente é un anel da cadea da comunicación e o seu 
texto un proceso de interseccións nas que ler outros textos. Todorov dedica 
toda unha sección do seu libro libro Mikhail Bakhtin: The Dialogical Princi-
ple, de 1984, ao concepto de dialoxía. Para Todorov, o concepto de dialoxía é 
tan ambiguo que el prefere o de "intertextualidade" de Julia Kristeva e limíta-
se a usar "dialoxía" para certos tipos de intertextualidade. Certamente, na teo-
ría do acto comunicativo que propón Baktin, a dialoxía é demasiado xeral; 
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diálogo que o autor establece co seu texto no momento de es-
cribilo, o diálogo que espera que os seus lectores sexan quen de 
comprender. A pregunta sería: que obras presupón lidas unha 
obra como Fentos no mar e en que maneira esta presuposición 
condiciona(ba) a súa recepción e a súa interpretación.  

Todas estas peculiaridades e outras máis que se poderían 
mencionar restrinxen ese horizonte de expectativas para definir 
un destinatario de clases medias ilustradas e responde a un pro-
grama, moi difundido no inicio dos anos oitenta, en que o poe-
ma foi escrito e publicado, de normalización da literatura gale-
ga, isto é, de escribir como se o país, a súa lingua e a súa cultu-
ra, fosen normais e non subalternas. Nin que dicir ten que este 
programa encontrábase en aberto contraste co programa defini-
do só unha década antes polo chamado realismo social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se botamos man do esquema actancial de Greimas encon-
traremos acaso unha maior claridade á hora de explicitarmos 
aínda máis o contido do poema.  
                                                                                                                  
tanto que en última instancia non hai voces que non se remitan a outras. Así 
que calquera texto dialoga de certo xeito con calquera outro texto. A limita-
ción que se impón é, neste sentido, evidente: textos ficcionais da tradición na-
rrativa galega.  

Proba cualificante
Proba decisiva 
Proba glorificante 

encomenda 

Destinador: 
A tradición 

cultural 

Obxecto:
o clasicismo 

Destinatario:
clases medias 

ilustradas 

Adxuvante:  
a viaxe  
cultural 

Suxeito: 
o poeta 
viaxeiro 

Opoñente: 
a terra  

abandonada 
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O Destinador proxecta sobre o Suxeito unha encomenda ou 
contrato: a procura do clasicismo. O Destinador, que non é ou-
tro que a tradición cultural, é percibido polo poeta viaxeiro co-
mo unha orde, un imperativo, que o proxecta sobre o clasicis-
mo. Meu fillo, viaxa, aprende, estuda canto poidas sobre os clá-
sicos, dille o Destinador emulando á nai de Adrián Solovio9 en 
Arredor de si. O Destinatario non é outro que as clases medias 
ilustradas, ese conxunto social heteroxéneo que está na base das 
transformacións estéticas que se producen na tradición literaria 
galega no inicio dos anos oitenta. Os tres eixes (o da comunica-
ción, o que liga Destinador e Destinatario; o do desexo, o que 
une Suxeito e Obxecto; o do poder, o que relaciona Adxuvante 
e Opoñente) establecen as diferentes marcas ideolóxicas. Mais é 
algo que só poderemos valorar suficientemente na medida en 
que poidamos comparalo con outros poemas en que teñen lugar 
procesos análogos.  

O Suxeito, ademais, seguindo o Esquema Narrativo Canó-
nico (Greimas, 1982) leva a cabo a procura do Obxecto dando 
paso ás tres probas: a proba cualificante, a proba decisiva e a 
proba glorificante. A proba cualificante correspóndese coa ad-
quisición da competencia, concretamente das modalidades ac-
tualizantes do ‘saber facer’ e do ‘poder facer’. A proba decisiva 
corresponde á performancia, a consecución do Obxecto. Presu-
posta pola proba glorificante presupón ela mesma a proba cuali-
ficante. Finalmente, a proba glorificante sitúase na dimensión 
cognitiva e soamente aparece no relato cando a proba decisiva 
foi efectuada sobre o modo do segredo. É un cruce entre a ac-
ción cognitiva do suxeito e a sanción cognitiva do destinatario. 
Desta maneira, o destinatario ou xudicador é aquel a quen o su-
xeito comunica a performancia realizada e lle solicita o recoñe-
cemento como autor dos seus actos.  
____________ 

9 –“Estuda, meu fillo. Faite home. Non deixes ningunha ocasión pra brillar 
pola intelixencia. Túa nai está eiquí pra coidar de todo. Ningunha cousa che 
fallará” (Otero Pedrayo, [1930], 1980, 123). 
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Mentres a primeira proba ten lugar con anterioridade á fic-
ción que se nos relata, isto é, complétase coa chegada a Siena, 
na ficción presuposta que ten lugar xusto antes de que a ficción 
relatada comece, a proba decisiva é a que constitúe o relato, co-
as sucesivas estacións de ascensión, entrada na cidade, chegada 
á praza e encontro con alguén ou algo xunto á fonte, mentres a 
tarde pasa e chega a noite de luar en plenitude. 

A terceira das probas, a glorificante, é a que se demanda, a 
que se sitúa no nivel do ‘aínda’, nesa hipoficción que é, ao mes-
mo tempo, a ficción da enunciación representada. O poeta con-
vértese, así, en glorificador da súa propia mocidade, inicia o pro-
ceso de validación do seu comportamento, de sanción positiva 
para a súa viaxe heroica. Por iso ‘aínda’. Se a súa proba cualifi-
cante e a súa proba decisiva tiveron lugar anos atrás, a proba glo-
rificante está a ter lugar agora, a través do propio poema.  

Se, como dicíamos, a proba glorificante sitúase na dimen-
sión cognitiva e soamente aparece no relato cando a proba deci-
siva foi efectuada sobre o modo do segredo, o poema é, certa-
mente, a revelación dun segredo, a comunicación pública dunha 
actividade que ata entón só coñecían os achegados ao poeta. 
Así, esta proba glorificante, que é un cruce entre a acción cogni-
tiva do suxeito e a sanción cognitiva do destinatario, precisa ser 
posta en coñecemento das clases medias ilustradas, aquelas que 
sancionarán positivamente a viaxe heroica e a obtención do pre-
zado obxecto do clasicismo literario. O poema presenta, por 
tanto, uns feitos para a obtención do prezado ben do capital 
simbólico10, a principal moeda que se intercambia no mercado 
literario.  
____________ 

10 Dentro da obra de Bourdieu, ten particular importancia o concepto de 
"capital simbólico": o capital simbólico é unha propiedade calquera, forza fí-
sica, valor guerreiro, que, percibida por uns axentes sociais dotados das cate-
gorías de percepción e de valoración que permiten percibila, coñecela e reco-
ñecela, se volve simbolicamente eficiente, como una verdadeira forza máxica: 
unha propiedade que, porque responde a unhas "expectativas colectivas", so-
cialmente constituídas, a unhas crenzas, exerce unha especie de acción a     
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O relato heroico do suxeito consiste na evocación da con-
quista do obxecto e da vitoria sobre o opoñente. Mais estes, o 
obxecto e o opoñente, son entidades abstractas, constructos ima-
xinarias, ideoloxizacións, ideoloxemas. Ambos os dous obxecti-
vos están logrados a través da mera presenza en Siena. Galicia 
fronte a Siena emerxe como un lugar carente de aura, desposuí-
do de valor simbólico, empobrecido culturalmente, o seu pasado 
de esplendor revertido nun presente de auto odio. A terra aban-
donada, abandonada á súa sorte, sen que ninguén teña conta de-
la, o país que podería ser e non é. O poeta viaxeiro, coa axuda da 
viaxe cultural, é quen de achegar o obxecto do clasicismo ás cla-
ses medias ilustradas, a pesar da oposición da terra abandonada. 
A evocación dese momento ten, por tanto, entidade heroica. Non 
hai batallas e vitorias, nin feridas nin afrontas. Mais consérvase 
o desprazamento do viaxeiro, o esforzo e a soidade, como moti-
vos que ilustran suficientemente a intención de partida.  

Xorde Italia, a mesma Italia de Cunqueiro, reverenciada 
nas giocondas, nos dantes e petrarcas, agora como destino de 
percorrido. A mensaxe convértese agora nun ‘eu estiven alí’. E 
é tanto o interese en que ese código se fixe como resultado da 
lectura que o poema recrea a fantasma da plenitude, da ebrieda-
de, da felicidade en suma. E ese ‘alí fun feliz’ xorde como con-
traposición ao ‘aquí non o son’ no que novamente encontramos 
o regreso, a recorrencia dos tópicos herdados do realismo so-
cial. Vemos, pois, como falarmos dun ‘culturalismo comprome-
tido’ e dun ‘realismo evasivo’ (contrapondo nas denominacións 
                                                                                                                  
distancia, sen contacto físico (1997, 171-172). Bourdieu delimita o capital 
simbólico como o que é “percibido de acordo coas categorías de percepción, 
os principios de visión e división, os sistemas de clasificación, os esquemas 
clasificatorios, os esquemas cognitivos, que son, en parte, produtos das incor-
poracións das estruturas obxectivas do campo considerado, isto é, de estrutu-
ras de distribución do capital do campo considerado. […] o capital simbólico 
é un capital con base cognitiva, apoiado sobre o coñecemento e o recoñece-
mento. É o capital simbólico que produce, lexitima e reproduce a dominación, 
e determina o seu poder de distinción. Distinción, no limite, é seguranza, pre-
servación, prestixio. 
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as tradicionais de ‘culturalismo evasivo’ e de ‘realismo com-
prometido’) non resulta, para nada, unha torpeza. Mais aínda 
cando a situación que se evoca, mesmo narrativamente, coa 
construción dunha cadea de acontecementos, desenvólvese na 
mocidade. Así que a polarización entre o ‘era novo, estaba en 
Italia e era feliz’ e o ‘son vello, estou en Galicia e non son feliz’ 
resulta plenamente pertinente. Neste sentido, o poema evoca á 
súa maneira, o tópico da feliz primavera, ‘coged de vuestra ale-
gre primavera/ el dulce fruto antes que’l tiempo irado…’, tal e 
como Garcilaso o traducira de Bernardo Tasso11, ‘cogliete, o 
giovenette, il vago fiore/ de’ vostri più dolci anni’. Así este 
‘agosto feliz en Italia’ fronte á ‘madurez infeliz en Galicia’. 

Mais a evocación de Italia xa non ten todo o sentido que ti-
vera para a xeración de Cunqueiro, esa xeración que denomina-
mos de 1936 e á que pertencen tamén Celso Emilio Ferreiro, 
Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé María Díaz Castro, entre outros. 
Aquela Italia12, xurdida da relación entre os fascismos español e 
italiano, fora construída culturalmente como un apoxeo, como 
un tempo de esplendor que se pretendía emular, o tempo dos 
grandes heroes da patria, ese modelo que, pouco despois, ingre-
sado en España, traería consigo o Século de Ouro, o Imperio nos 
territorios e nas letras. E velaí están os Dante, Petrarca, Caval-
canti, Tasso, Bembo que eran o modelo a seguir, o obxectivo 
____________ 

11 Mentre che l'aureo crin v'ondeggia intorno/ al’ampia fronte con leggiadro 
errore;/ mentre che di vermiglio e bel colore/ vi fa la primavera il volto ador-
no;/ mentre che v'apre il ciel piü chiaro il giorno,/ cogliete, o giovenette, il va-
go fiore/ de' vostri piú dolci anni, e con amore/ state sovente in lieto e bel sog-
giorno./ Verrá poi '1 verno, che di bianca nevé/ suol i poggi vestir, coprir la 
rosa,/e le piagge tornar aride e meste./ Cogliete ah stolte il fior; ah siate pres-
te,/ che fugaci son l'ore e 'l tempo lieve e veloce alla fin corre ogni cosa. 

12 Sobre este aspecto pódese consultar o extraordinario traballo de Dorinda 
Rivera Pedredo, Cultura e literatura italiana na obra de Álvaro Cunqueiro, 
tese de doutoramento defendida o 2 de febreiro de 2001 na Facultade de Filo-
loxía da Universidade da Coruña. Tamén, da mesma autora, pódese ler o arti-
go “Reminiscencias pictóricas do Quattrocento e do Cinquecento no universo 
literario de Álvaro Cunqueiro” publicado polo Anuario de Estudos Literarios 
Galegos, ano 2005, pp. 120-141. 
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que se procuraba, xunto cos seus trasuntos españois posteriores, 
Garcilaso, Fray Luís, San Juan, Quevedo, Góngora. E pensemos 
que nos duros tempos da autarquía, nos anos en que a España 
fascista fechaba as súas fronteiras e pretendía autoabastecerse, os 
países do ‘Eje’ (Alemaña, Italia, Xapón, a Arxentina de Pe-
rón…) eran os únicos cos que se mantiñan relacións culturais 
abertas e explícitas. Así que, até finais dos anos corenta, Italia e 
a súa cultura emerxe con ese matiz, herdeira do Imperio Romano 
e da Italia renacentista e posterior, convertidas agora en probas, 
e tamén en modelos, para o argumentario fascista.  

O modelo de soneto que Xavier escribe ten un aquel de ita-
lianizante, máxime tratándose dun soneto con motivos italianos, 
mais xa non no sentido cunqueiriano, en que era perceptible ese 
vínculo fascista. Agora a fascinación obedece a outros criterios. 
En primeiro lugar, a atracción crecente das clases cultas da Espa-
ña recén saída do franquismo pola Europa circundante. Europa 
fascina porque Europa convertérase en invisible e a súa presenza 
ocupando a mirada é agora o sinal desa represión xa satisfeita no 
novo marco europeo ao que o Estado Español está abocado. 

Ademais, o poema canaliza un motivo moi recorrente na 
poesía moderna: a nostalxia dunha imposible totalidade da vida, 
expresada a través do baleiro, da ausencia, do incompleto da vi-
da e da representación que quere serlle fiel. Pois (Magris 2001: 
28-29), boa parte da literatura contemporánea é aínda románti-
ca, no sentido de que foi o Romanticismo o que soñou coa utó-
pica redención global da sociedade e da vida e, desilusionado 
polo fracaso da revolución, que leva a moitos románticos a 
abrazar politicamente por reacción posicións conservadoras re-
trógradas, confiou á poesía a tarefa, igualmente imposible, de 
realizar un absoluto poético existencial (a vida verdadeira, o vi-
vir poeticamente) nunha sociedade que, canto máis perfecta a 
queremos, tanto máis sufocante e invivible resulta. 

Un poema escrito algúns anos antes permitiranos compren-
der mellor as razóns desta nova e diferente recuperación de    
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Italia. Referímonos ao poema de X. L. Méndez Ferrín ‘Podería 
chamar agora’13 publicado en 1976 dentro do seu libro Con pól-
vora e magnolias.  

Como é ben sabido, Ferrín opta no poema por escoller ao 
poeta italiano Pietro Bembo14, logo da dúbida inicial entre este e 
Jack Kerouac, o escritor da xeración beat americana. As coinci-
dencias que podemos encontrar entre a poesía de Pietro Bembo 
____________ 

13 Podería chamar agora/ por Kerouac/ porque entre os dous hai un río/ de 
tristísimo outono/ pro/ prefiro contemplar/ as criaturas preciosas/ –xa sabedes: 
pérolas, ouro,/ cando non cristal locente e mármore–/ de Bembo/ e miro aten-
tamente/ o máis estéril/ –xema, libro, lámpada–/ que denote as propias/ bases 
ou pés de barro/ do meu verbo/ e agoire fremosamente/ a cousa a cousa/ a 
cousa formal/ e inerte/ na que me vou erixindo coidadosa e artificiosa/ mente/ 
podería chamar agora/ por Kerouac/ ou mocidade perdida/ porque entre os 
dous escoa o río/ da morte. 

14 Pietro Bembo (Venecia, 1470, Roma, 1547) helenista, seguidor de Fran-
ceso Petrarca, foi defensor da imitatio ciceroniana (imitiación da lingua e sin-
taxe dun só autor latino considerado modélico, Cicerón) fronte á imitatio 
ecléctica que pregoaban os humanistas discípulos de Erasmo de Róterdan 
(imitación do mellor do latín de distintos autores). Escribiu Gli asolani (Os 
asolanos) (1505), tres diálogos dedicados a Lucrecia Borgia, coa cal mantivo 
un tórrido romance cando a coñeceu en Ferrara na corte do seu marido, Afon-
so d'Este. Nesta obra desenvolve a teoría platónica do amor. Tamén escribiu 
as Prose della volgar lingua, Prosas sobre a lingua vulgar, publicadas máis 
tarde en 1525; diálogos onde o erudito latinista, non xordo ás chamadas da 
poesía en romance, levou a cabo unha admirable aproximación ás diversas te-
orías sobre a linguaxe e intentou construír unha gramática dunha lingua italia-
na que non existía, dispersa como estaba en numerosos dialectos; propuxo to-
mar como modelo a lingua de Florencia e para iso propuxo como modelo a 
lingua de Petrarca, na poesía, e a de Giovanni Boccaccio, na prosa. Afirmou 
xa sen contemplacións a necesidade de dignificar (nobilitare) o idioma vulgar 
igualándoo en regularidade ao latín.  

Ao mesmo tempo que completaba as Prose della volgar lingua, entre 1521 
e 1525, enriquecía con glosas a nova edición do Canzoniere de Petarca. O 
Carteggio d´amore (1500) é un epistolario que ofrece un valioso testemuño 
doutro amor seu, o que profesou a María Savorgnan, longo tempo envolvido 
no misterio. Escribiu en latín os Rerum Venetarum historiae libri XII, historia 
de Venecia entre 1487 e 1513, impresa en 1551, que logo traduciu ao idioma 
vulgar. A súa poesía latina está recollida en Carmina (Venecia 1533). En 1529 
apareceron as Rime (Rimas), poemas que refundan, continúan e reforzan a tra-
dición do Petrarquismo.  

A Bembo débeselle sobre todo a sistematización e vulgarización do huma-
nismo que representaba a conclusión natural do Renacemento.  
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e o modelo de poesía que enche os Fentos no mar de Xavier R. 
Baixeras resultan certamente sorprendentes. E todas elas parten 
da posibilidade de comprender a Toscana de Bembo en paralelo 
á Galicia de 1980.  

En primeiro lugar habería que sinalar o manexo excelente 
do soneto, sendo ambos os dous sonetistas clásicos nas súas 
respectivas linguas, aínda que en épocas distantes. O feito de 
que Bembo apareza como aquel que lle quita a ferruxe á lingua 
dos séculos pretéritos tamén ten a súa traslación ao estilo de 
Xavier Baixeras, toda vez que todas e cada unha das palabras 
están perfectamente medidas e calibradas, como se se procedese 
a elaborar unha maquinaria de enorme sofisticación. A vella 
máxima pondaliana de ‘déstesme unha lingua de ferro, devól-
vovos unha lingua de ouro’15, adquire agora renovada dimen-
sión. Bembo, ademais, como Baixeras, era un lingüista voca-
cional, e empregou unha parte importante dos seus esforzos a 
tentar unificar os diferentes dialectos da Italia central de cara a 
constituír unha lingua común. A súa tentativa de dignificar o 
idioma vulgar é a día de hoxe tan clásica como lendaria.  

Baixeras opta a xogar ese papel. Gustaríalle ser, como 
Bembo, aquel que, a través da súa obra, lograse a dignificación 
definitiva da lingua, consolidándoa como instrumento de cultu-
ra. E ese esforzo e ese obxectivo eran, na altura de 1980, antes 
da progresiva consolidación do galego estándar, antes da Nor-
mativa de 1983 e as posteriores loitas intestinas, o núcleo dun 
afán colectivo que compartían todos os poetas galegos da Xera-
ción dos 80.  

 

____________ 
15 A mesma observación que leva a Cunqueiro a afirmar, en entrevista con-

cedida ao diario El País, o 26 de xuño de 1979, “he querido ser un jardinero 
del lenguaje”.  


