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Preámbulos	

	

foto	1	

Guía	de	extraviados,	condúcenos.	
Mira	por	nós.	Ora	pro	nobis.	
Non	deixes	que	a	loucura	
do	Conselleiro	Delegado	
do	Imperio	para	a	morte	
e	ruína	dos	enclaves	
resistentes	de	Breogán	
nos	gañe	na	partida.	
	
	

foto	2	

Segundo	Lacan,	para	que	haxa	discurso	é	necesaria	unha	perda	e	unha	renuncia	ao	
goce.	Cada	discurso	tenta	encher	o	lugar	da	perda	de	diferente	maneira.	O	que	move	o	
discurso	é	o	Real	denominado	imposible	desde	o	simbólico.	O	inefable.		

Falamos	porque	sempre	hai	cousas	que	non	se	dan	dito.		
	
	

foto	3	

Somos	un	obxecto	perdido,	imposible	de	reencontrar,	perdidos	entre	o	dito	e	o	dicir,	
entre	o	enunciado	e	a	enunciación.	Mais	o	importante	non	é	que	somos	senón	de	quen	
é	fillo	o	noso	desexo.	Porque	a	nosa	demanda	está	sempre	no	idioma	do	Outro.	Así,	o	
noso	 discurso	 é	 lazo	 social	 e	 son	 os	 cambios	 no	 social	 (históricos)	 os	 que	modifican	
sempre	 os	 lazos	 sociais	 discursivos.	 Contra	 o	 discurso	 do	 amo	 e	 as	 súas	 diversas	
mascaradas	 (o	 discurso	 capitalista,	 o	 discurso	 dos	 mercados,	 compro	 logo	 existo,	 a	
voracidade	compulsiva	do	consumidor)	o	discurso	como	unha	estrutura	necesaria	que	
excede	con	moito	a	palabra.	

	

do	mercado	e	do	inconsciente	(foto	67)	

Un	 dos	 aspectos	máis	 interesantes	 do	 suxeito	 do	 inconsciente,	 e	 acaso	 por	 iso	 a	
sociedade	neoliberal	non	promoverá	xamais	a	psicanálise	como	o	seu	paradigma,	é	que	
o	inconsciente	non	pode	ser	producido	como	unha	mercadoría.	Por	iso	a	alta	literatura	
é	aquela	que	se	desvela	a	través	do	texto	como	un	gran	baleiro	ocupado	pola	linguaxe,	
desafiando	o	capital	e	a	lóxica	do	mercado.	

	

foto	100	

“O	 sensual	 na	 arte	 é	 en	 certo	 xeito	 unha	 celebración	 da	 complicidade,	 da	
continuidade,	entre	o	corpo	e	a	natureza.	E	aquí	non	existe	semellante	complicidade.	O	
famoso	«ideal»	que	buscaban	os	escultores	clásicos	era,	en	realidade,	unha	forma	de	
consolarse	da	soidade	do	corpo”.		

John	Berger	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Da	fotosofía	

	
	 	



fotosofía	(foto	78)	

Precisamos	acougar	a	tensión	entre	as	palabras	e	as	imaxes.	
A	acusación	de	idolatría,	de	inversión	do	papel	das	 imaxes	entre	humanos,	que	xa	

non	as	producen	para	abrir	camiños	no	mundo	senón	para	crear	un	mundo	sepultado	
nas	imaxes,	reflexo	especular	e	alucinado.	E	a	acusación	de	textolatría,	de	inversión	do	
papel	dos	textos,	supostamente	cargados	de	verdade.	

Se	 a	 idolatría	 converte	 a	 imaxinación	 en	 alucinación,	 a	 textolatría	 converte	 o	
imaxinario	amañecido	dos	textos	noutra	alucinación	non	menor.	

No	fondo,	como	dicía	Vilem	Flusser,	o	combate	entre	a	conciencia	histórica,	xurdida	
dos	textos	como	depósito	da	historia,	e	a	conciencia	máxica,	ilusión	dun	regreso	eterno	
onde	todo	se	repite	pleno	de	significado.	A	fidelidade	cristiá	aos	textos	contra	a	idolatría	
pagá.	Cristianismo	contra	paganismo.	

Precisamos	 restablecer	 a	 relación	 entre	 os	 textos	 e	 as	 imaxes.	 Retomar	 a	 vella	
fórmula	retórica:	a	ÉCFRASE,	nun	mundo	onde	os	textos	con	cada	vez	máis	imaxinativos	
e	as	imaxes,	cada	vez	máis	conceptuais.	

Velaí	 o	 contexto	onde	 aparece	o	 concepto:	 FOTOSOFÍA.	Unha	palabra	 xurdida	do	
encontro	entre	Fotografía	e	Filosofía.	E	a	súa	irmá	pobre	ou	menor:	a	Filografía.	

Teño	definido	 a	 Filografía	 como	o	 amor	 contemporáneo	pola	 representación,	 esa	
teima	de	facérmonos	fotos	a	cada	pouco,	como	se	quixésemos	asegurarnos	unha	e	outra	
vez	da	nosa	integridade.	Ese	narcisismo	primario	da	selfie	que	tenta	restablecer	o	goce	
de	sentido	que	está	no	mesmo	cerne	do	Eu.	Ese	momento	en	que	o	Eu	é	un	reflexo	no	
espello	que	nos	devolve	un	semblante	e	nos	delimita.	

A	FOTOSOFÍA,	pola	contra,	é	o	saber	da	 luz,	un	saber	que	precisa	da	palabra	para	
dilatarse	e	manifestarse.	

A	 Filografía	 aínda	 non	 entendeu	 o	 que	 é	 mirar	 e	 funciona	 como	 unha	 visión	
compulsiva.	

A	FOTOSOFÍA	é	a	semiótica	da	ollada.	

da	kábala	laica	(foto	4)	

A	determinación.	E	a	indeterminación.	O	esvaecemento	da	multiplicidade	do	mundo.	
A	néboa.	A	cinza.	A	luz	e	a	razón	como	únicas	cifras	do	real.	O	escuro	e	a	intuición	como	
cifras	do	imaxinario.	No	centro	a	linguaxe,	o	simbólico,	a	percepción.	Fort	und	da	•	Lonxe	
e	aí.	A	distancia	innaccesible	do	inmediato.		

Contan	que	cando	Van	Gogh	chegou	a	París	en	1875	tardou	tempo	en	comprender	
que	a	súa	impresión	do	mundo	non	era	o	produto	inmediato	de	alteracións	neurolóxicas	
senón	a	singularidade	perceptiva	do	común	dos	humanos,	a	viva	consecuencia	do	devir,	
da	constante	alteración	da	luz	que	ilumina	as	cousas.		

Logo	de	 ver	os	 cadros	dunha	exposición	de	 Jean-François	Millet,	 escribiu:	 “Cando	
entrei	 na	 sala	 sentín	 algo	 así	 como:	descálzate	porque	o	 chan	que	pisas	 é	 sagrado”.	
Como	se	aquela	mirada	 fose	o	pórtico	que	abría	un	espazo	constelado,	un	horizonte	
transcendental	dos	ángulos	e	as	cores,	un	mundo	a	desvelarse,	atrapado	tamén	pola	
ilusión	dun	sentido	teologal.		

Penso	que	polo	xeral	non	recibimos	unha	educación	suficiente	en	termos	perceptivos.	
E	 isto	 é	 debido	 a	 que	 a	 nosa	 desconfianza	 é	 radical,	 parte	 da	 propia	 estrañeza.	

Chegamos	desde	o	desarraigo,	desde	a	quebra	de	calquera	vínculo,	e	precisamos	dunha	
longa	infancia	para	a	adaptación.	E	a	primeira	obriga	é	fixarnos	unha	mirada,	un	sentido	
básico	dos	signos,	o	que	consideramos	fundamento	da	lectura.	Algo	que	non	fixo	máis	



que	empezar,	que	non	é	máis	que	o	 inicio	dunha	decodificación	 sen	 fin,	 sen	posible	
mesura.		

Por	 iso	 insisto	 en	 que	 nunca	 aprendemos	 a	 ler	 e	 en	 que	 ler	 é	 a	 tarefa	 básica	 do	
humano,	unha	e	outra	vez	dándolle	sentido	ás	cousas.	

De	haber	algún	deus,	 ese	deus	 sería	o	 código,	 algo	que	 xa	estaba	na	 kábala	e	na	
conxunción	 perceptiva	 de	 números	 e	 letras.	 O	 dixital,	 a	 traslación	 do	 perceptivo	 do	
animal	 escópico-invocante	 a	 un	 rosario	 interminable	 de	 números	 binarios,	 é	 unha	
Kábala	laica	(a	balalaica	cabal	da	Kábala	laica)	que	segue	sen	dar	coa	divindade.	

Xa	temos	cantas	copias	desexemos	do	mundo	visual	e	acústico,	e	andamos	a	fedellar	
nos	modos	de	copiar	todas	as	outras	percepcións.	

Mais	chéganos	unha	pésima	noticia	desde	a	psicanálise:	non	hai	outro	do	outro.	
	
	

da	imaxe	dialéctica	(foto	5)	

Tiramos	fotos	para	mirar	o	que	non	se	ve,	para	encher	de	sentido	o	que	nun	principio	
é	luz	e	sombra.	A	foto	como	percorrido	desde	a	visión	até	a	mirada,	como	transición	da	
imaxe	a	impregnarse	de	significación.	O	sentido	como	a	ponte	que	liga	o	simbólico	e	o	
imaxinario,	o	perceptivo	e	o	intelectivo.	

Walter	Benjamin	concebiu	o	concepto	da	 imaxe	dialéctica,	para	tentar	entender	o	
comportamento	 da	 historia	 nas	 imaxes	 e	 o	 papel	 das	 imaxes	 na	 historia,	 e	 concluíu	
inicialmente	que	 "o	 índice	histórico	das	 imaxes	non	 só	di	 a	que	 tempo	determinado	
pertencen	 senón	 en	 que	 tempo	 acadan	 lexibilidade".	 Ou	 sexa,	 a	 imaxe	 dialéctica	 é	
aquela	que	reabre	a	ollada	que	a	produciu	á	luz	dunha	ollada	actual	que	lle	outorga	nova	
lexibilidade.	Non	se	trata	só	de	acoller	unha	imaxe	do	pasado	senón	de	facer	algo	con	
ela,	de	refundala.	A	imaxe	dialéctica	é,	por	tanto,	unha	dialéctica	de	sentidos,	un	conflito	
de	liñas	de	significado,	un	litixio	semántico	perpetrado	pola	historia.	Un	combate	entre	
miradas.	

Porque	unha	das	fontes	que	verten	sentido	é	o	tempo.	O	tempo	como	duración	e	
como	morada	da	memoria.	Unha	 imaxe	 ruín	e	desprezable	dunha	época	 ida	 tórnase	
alfaia	fotográfica	do	tempo	presente.	A	foto	antiga	ten	en	si	mesma	este	valor,	como	se	
o	devir	do	tempo	administrase	unha	plusvalía	da	imaxe,	o	seu	valor	engadido.	

E	non	fai	falta	que	pase	moito	tempo.	Calquera	instantánea	pretérita	pode	adquirir	
nun	momento	dado	un	sentido	insospeitado	para	nós.	

Se,	 como	vimos	de	dicir,	unha	 imaxe	dialéctica	é	unha	contraste	entre	miradas,	a	
mirada,	 que	é	o	que	non	 se	 ve,	 precisa	do	 auxilio	da	palabra	para	dar	 conta	da	 súa	
mensaxe.	Porque	a	mirada	está	feita	de	palabras.	A	écfrase	da	retórica	clásica	non	era	
en	realidade	máis	que	glosa	da	mirada,	a	escrita	do	relato	dunha	imaxe.	

Esta	refundación	das	imaxes,	outorgándolles	un	novo	sentido,	é	moitas	veces	obvia	
e	 espontánea,	 histórica	 e	 continxente.	 Dalgún	 xeito	 todos	 as	 imaxes	 son	 dialécticas	
porque	na	foto	o	tempo	de	produción	é	alongado,	dista	moito	de	merecer,	mesmo	na	
imaxe	dixital,	o	apelativo	de	 instantánea.	De	maneira	que	unha	 imaxe	é	un	combate	
entre	sentidos,	un	conflito	entre	liñas	de	significado:	a	pátina	do	tempo.	

	

o	que	hai	(foto	74)	

A	duplicidade	existente	no	verbo	haber	ha/hai,	tanto	no	galego	como	no	castelán,	
aínda	que	non	no	portugués,	resulta	ao	meu	ver	moi	 interesante	e	significativa.	Ese	i	



final	procede	do	latín	ibi,	un	adverbio	de	lugar	que	podería	traducirse	como	aí	ou	alí.	
Trátase	do	mesmo	i	que	queda	no	“Il’y	a”	do	francés,	grafado	dun	xeito	diferente.	

De	maneira	que	fronte	ao	“ha”	que	aparece	nas	perífrases	verbais	ou	se	engade	como	
morfema	 no	 futuro	 (ha	 chegar,	 chegar	 ha,	 chegará)	 o	 “hai”	 implica	 sempre	 unha	
presenza.	Hai	algo	que	está	presente,	que	forma	parte	dun	lugar	no	presente.	Espazo	e	
tempo	 comparecen	 por	medio	 dese	 i	 engadido	 que	 permite,	 desde	moito	 antes	 de	
Einstein,	situar	un	obxecto	tanto	no	espazo	(hai	libros)	como	no	tempo	(hai	anos).	

Cando	Martín	Heidegger	iniciou	a	súa	aventura	filosófica	ideou	unha	palabra,	Dasein,	
que	resumía	a	súa	concepción	do	humano.	Ese	“da”	(aí)	“sein”	(ser).	O	humano	tería	un	
modo	de	ser	determinado	que	sería	sempre	Dasein,	ser	aí,	evidenciando	deste	xeito	a	
súa	 historicidade	 e	 a	 súa	 continxencia.	 Localidade	 e	 epocalidade	 formando	parte	 do	
concepto	 da	 existencia.	 A	 pregunta	 polo	 ser	 (Sein)	 que	 propón	 como	 horizonte	
precisaría	un	tipo	de	ente	que	puidese	acometela.	E	ese	ente	sería	o	Dasein.	

O	meu	admirado	Camilo	González	Suárez-Llanos,	filósofo	e	escritor,	desenvolveu	un	
tipo	 de	 narrativa	 moi	 especial	 que	 ten	 sempre	 personaxes	 de	 aventura	 filosófica	
envoltos	en	tramas	de	natureza	tamén	filosófica,	aínda	que	admitan	outras	lecturas	máis	
convencionais.	 O	 pensamento	 conducía	 a	 Camilo	 á	 novela	 en	 lugar	 do	 ensaio.	 A	
marabilla	da	súa	obra	radica	precisamente	aí.	

O	xenial	Ludwig	Wittsgenstein,	ao	que	os	seus	compañeiros	de	estudos	chamaban	o	
deus,	 sendo	 como	 era	 un	 home	 moi	 humilde	 mais	 de	 condicións	 intelectuais	
impresionantes,	 deixou	 un	 aforismo	 no	 seu	 Tractatus	 que	 sempre	 me	 resultou	
extraordinario:	“Non	cómo	é	o	mundo,	senón	que	o	mundo	sexa,	iso	é	o	místico”.	

Éche	o	que	hai–	comenta	unha	amizade	que	encontro	pola	rúa.	

da	fatiga	espectral	(foto	12)	

Definamos	a	fatiga	espectral	como	a	sensación	de	falta	de	forzas	físicas	ou	mentais,	
froito	dun	traballo	ou	dun	esforzo,	relativa	ou	pertencente	a	un	espectro,	isto	é,	a	unha	
visión	ou	imaxe	fantástica.	

Somos	de	raíz	entes	que	se	nutren	con	imaxes.	No	noso	microprocesador	mais	intimo	
hai	 unha	 operación,	 repetida	 miles	 de	 billóns	 de	 veces	 ao	 longo	 da	 existencia,	
consistente	 en	 percibir	 e	 intelixir.	 Percepción	 e	 intelección	 son,	 deste	 xeito,	 rutinas	
elementais.	Non	cesamos	de	ver	obxectos	e	darlles	sentido.	Iso	que	chamamos	mirar.	

A	 proliferación	 de	 imaxes	 no	 mundo	 contemporáneo,	 reproducidas	 xa	 de	 xeito	
mecánico,	 construídas	 con	 instrumentos	 resultantes	 do	 coñecemento	 técnico	 e	
científico	da	óptica,	fixo	do	mundo	que	habitamos	unha	inmesa	esterqueira	espectral	
na	que	o	amoreamento	de	imaxes	en	desuso	segue	o	ritmo	en	aumento	da	produción	
de	lixo	plástico.	Máquinas	e	máquinas	a	obteren	imaxes	que	logo	precisan	ser	mostradas.		

Calcúlase	que	cada	minuto	que	pasa	sóbense	á	rede	mil	veces	máis	fotos	que	todas	
as	producidas	desde	a	invención	da	fotografía	até	a	década	dos	1960.	Producimos	tal	
cantidade	de	filmes	interesantes	por	ano	que	os	doces	meses	non	nos	abondarían	para	
poder	visionalos.	Xa	non	digamos	analizalos	e	decodificalos.		

Hai	ocupacións	e	oficios	consistentes	en	mirar	e	mirar	imaxes.	Nós	mesmos	podemos	
empregar	horas	e	tardes	e	xornadas	enteiras	en	ollar,	unha	tras	outra,	imaxes	e	imaxes,	
hipnotizados	polo	delirio	que	a	natureza	puxo	no	visual,	como	reclamo	característico	do	
existente.	 Calquera	 de	 nós	 nunha	 existencia	 contemporánea	 ve	miles	 de	 veces	máis	
imaxes	 que	 as	 que	 puideron	 ver	 nos	 seus	 tempos	 calquera	 das	 persoas	 de	 épocas	
pretéritas.		



Acaso	esteamos	a	chegar	a	un	punto	de	fatiga,	de	canseira	crónica,	en	que	a	imaxe	
perde	 o	 seu	 rango	 comunicador,	 de	 significante	 ocupado	 por	 un	 sentido,	 para	 ser	
simplemente	ruído	visual,	mancha,	borrancho.	Ese	momento	en	que	podemos	perder,	
máis	que	a	visión,	que	nos	deixaría	cegos	e	invidentes,	esoutra	alfaia	consistente	en	ver	
e	interpretar.	A	mirada.	

fotografía	e	barbarie	(foto	98) 
“As	fotografías	permiten	a	posesión	imaxinaria	dun	pasado	irreal”,	dicía	Susan	Sontag.	

A	melancolía,	dinos	a	psicanálise,	é	a	dor	real	por	unha	perda	imaxinaria.	O	significante	
da	perda	do	que	nunca	tivemos.	Fotografía	e	melancolía.		

Posamos.	Preparámonos	para	a	foto.	Ataviamos	o	fantasma.	Interpretámolo.		
A	 selfie.	 A	 construción	 dunha	 biografía	 ideal,	 a	 representación	 dun	 eu	 ideal,	 a	

perduración	do	mito	de	que	o	acto	fotográfico	certifica	unha	experiencia,	a	inxenuidade	
do	evidente.		

Mais	 teño	a	 impresión	de	que	os	autores	de	 selfies	unicamente	ven.	Non	queren	
mirar.	Fican	ancorados	no	obvio,	propio	da	visión,	antes	da	carga	de	sentido	que	funda	
a	mirada.	Como	se	as	selfies	estivesen	feitas	na	natureza,	na	óptica,	no	biolóxico	e	no	
fisiolóxico,	e	non	na	historia,	no	local,	no	epocal,	na	mirada.		

Volvemos	 á	 caverna	 de	 Platón	 e	 o	 que	 vemos	 son	 sombras	 de	 figuras	 que	 pasan	
detrás	 de	 nós,	 proxectadas	 nas	 paredes	 da	 cova.	 Precisamos	 do	 acto	 hermenéutico	
primario:	a	mirada,	como	visión	ocupada	de	sentido.	A	constatación	de	que	todo	o	que	
nos	toca	e	nos	rodea	precisa	ser	interpretado.		

Sen	ela,	regresamos	á	barbarie.		
	

tempo	e	fotograma	(foto	98) 
Cales	 son	as	 relacións	da	 fotografía	 co	 tempo?	Dos	 tres	deuses	gregos	do	 tempo,	

Chronos,	Aión	e	Kairós,	o	tempo	mensurable,	a	eternidade	e	a	ocasión,	é	Kairós	quen	
mantén	unha	relación	máis	estreita	co	fotograma.	De	feito,	un	dos	sinónimos	básicos	de	
foto	é	instantánea,	como	se	a	foto	fose,	necesariamente,	produto	dun	momento,	algo	
ligado	por	forza	ao	xenio	do	arrouto	e	do	arrebato.	A	foto	como	resultado	da	luz	dun	
instante.	Cartier-Bresson	acuñou	o	concepto	de	“instante	decisivo”	para	un	modelo	de	
fotografía	 baseado	 na	 ocasión	 que	 imperou	 durante	 boa	 parte	 do	 século	 XX.	 Hegel	
falaba,	antes	da	fotografía,	da	arte	como	presenza	do	infinito	no	finito,	de	Aión	en	Kairós.	
O	propio	concepto	fotográfico	de	tempo	de	exposición	parece	contribuír	á	hexemonía	
desta	idea.	Mais	non	ten	por	que	ser	así.		

Moitos	dos	teléfonos	móbiles	actuais	ofrecen,	entre	as	súas	prestacións	fotográficas,	
a	opción	de	panorámica,	unha	técnica	combinada	(óptica	e	cibernética)	de	arrastre	da	
imaxe	que	precisa	dun	obxecto	estático	(ou	non)	que	se	deixe	acariñar	pola	visión	do	
obxectivo.	O	resultado,	porén,	resulta	aporético:	a	parte	esquerda	da	foto	foi	tomada	
nun	momento	diferente	que	a	dereita.	E	estes	poucos	 segundos	de	diferenza	poden	
facilmente	aumentar	coas	técnicas	do	photomerge	e	convertérense	en	minutos,	horas...		

A	foto	abandonando	o	instante	e	procurando	a	eternidade.		
	

factoría	de	sentido	(foto	100) 
Se	a	mirada	é	o	que	non	se	ve,	o	seu	enunciado	non	remite	á	imaxe	senón	á	palabra.	

E	entramos	xa	nun	dominio	de	significantes	baleiros:	mirada,	enunciado,	imaxe,	palabra.	
Significantes	que	deberíamos	reencher	por	vermos	de	pór	algo	de	orde	neste	suposto	



caos	teórico.	Se	a	visión	procede	do	ámbito	biolóxico	e	fisiolóxico	estudado	pola	óptica,	
a	mirada	 radica	 nun	 suxeito	 existente,	 sexuado,	 falante	 e	mortal,	 escindido	 entre	 o	
consciente	e	o	 inconsciente	e	proxectado	sobre	a	historia.	A	óptica	é	unha	disciplina	
científica.	 A	 semiótica	 da	 mirada	 está	 emparentada	 coa	 filosofía	 e	 a	 estética,	 coa	
semántica	 e	 a	 fenomenoloxía,	 coa	 psicoanálise	 e	 a	 produción	 de	 sentido.	 A	 óptica	
devólvenos	valores	concretos	e	fríos,	obxectivos.	A	mirada	manifesta	a	súa	continxencia	
radical,	a	entropía	da	súa	historicidade.	G.	Deleuze	tentou	facer	(fixo)	unha	cronografía	
da	mirada	desde	o	nacemento	do	cinema.	A	imaxe-movemento,	antes	da	IIGM,	a	imaxe-
tempo,	despois.	A	mirada	é,	por	tanto,	unha	poética.	Factoría	de	sentido.		

	
	
	

das	árbores	negras	(foto	7)	

A	homofonía	en	lingua	francesa	entre	a	palabra	cygne	(cisne)	e	a	palabra	signe	(signo)	
fixo	que	a	figura	do	cisne	negro	adquirise	gran	relevancia	como	imaxe.	De	maneira	que	
en	 pleno	 irracionalismo,	 na	 transición	 de	 século,	 no	momento	 da	 quebra	 da	 alianza	
entre	a	linguaxe	e	o	mundo,	o	cisne	negro	certificaba	a	escuridade	do	signo,	a	condición	
de	potencia	sen	fin	do	significante,	a	plusvalía	infinita	do	seu	goce	de	sentido,	iso	que,	
despois,	Lacan	chamará	obxecto	a.	

Os	 cisnes	 negros	 existen	 mais	 foran	 descoñecidos	 en	 Europa	 até	 que	 chegaron	
importados	das	antípodas.	Que	a	figura	elegante	e	inmaculada	do	cisne,	elixida	como	
disfrace	por	Zeus	para	seducir	a	Leda,	puidese	mostrarse	como	mancha	era	outra	proba	
contundente	 da	 morte	 de	 Deus,	 que	 proclamaba	 o	 Zaratustra	 de	 Nietzsche.	 Se	 os	
cisnes/signos	 son	 negros	 quen	 poderá	 fiarse	 das	 palabras	 ou	 darlles	 un	 sentido	 de	
eternidade	a	nada	que	fose	dito.	Zeus	(Deus)	disfrazado	de	signo	negro.		

Temos	 insistido	 aquí	 na	 importancia	 da	 écfrase	 como	medio	 de	 conexión	 entre	 a	
palabra	e	a	imaxe	e	estou	por	afirmar	que	moitos	dos	logros	pictóricos	do	noso	tempo	
proveñen	desa	 conxunción.	O	goce	do	Outro	e	o	goce	de	 sentido.	A	percepción	que	
adquire	denominación	antes	de	tornarse	intelección	por	medio	do	sentido.	

O	cisne	negro	é,	así,	outra	das	probas	de	como	a	mirada	está	feita	de	palabras,	de	
como,	a	partir	de	algo	que	amañece	na	linguaxe	verbal,	accedemos	á	construción	dese	
algo	con	imaxes.	E,	pola	contra,	do	poder	evocador	da	imaxe,	do	seu	xogo	interminable	
de	significación.		

Desde	 hai	 un	 tempo	 tomeille	 aprezo	 aos	 ceos	 negros.	 É	 o	 resultado	 dun	 certo	
protocolo	na	edición	da	foto	consistente	en	suprimir	o	ciano	e	o	azul	sobre	unha	imaxe	
a	cores.	En	ocasións	resulta	imposible	porque	o	ciano	e	o	azul	están	distribuídos	de	xeito	
imperceptible	por	todo	o	espectro	de	luz,	por	todo	o	fantasma	de	luz,	por	toda	a	fantasía	
de	luz.	Ceos	anoitecidos	e	árbores	negras.	

arte	e	realidade	(Foto	99) 
Un	dos	asertos	máis	singulares	de	Nietzsche	é	aquel	no	que	proclamaba	que	"se	a	

arte	e	a	realidade	non	concordan	entre	si	tanto	peor	para	a	realidade".		
Isto	tanto	vale	para	a	fotografía	como	para	o	sistema	de	verdades	contemporáneo,	

na	súa	maior	parte	construído	sobre	os	medios	de	comunicación.	“Non	deixes	que	a	
verdade	che	estrague	unha	boa	reportaxe”,	dicía	Tony	Curtis	desde	o	seu	personaxe	de	
Sex	and	the	single	girl,	un	filme	de	1964,	con	Natalie	Wood.		



Hai	 xa	moitas	 décadas	 que	 se	 vén	proclamando,	 concretamente	desde	 a	 crise	 do	
realismo	 nos	 anos	 setenta	 do	 XIX,	 o	 que	 denominamos	 quebra	 da	 alianza	 entre	 a	
linguaxe	e	o	mundo.		

Marcel	 Proust	 pasa	 por	 ser	 o	 derradeiro	 en	 levar	 até	 o	 límite	 a	 tentativa	 de	
reconstrución	 dun	 ambiente	 a	 partir	 da	 palabra.	 A	 súa	 épica	 da	 intimidade	 logra	
xustamente	 o	 seu	 título	 na	 derrota.	 Sabemos	 que	 o	 devir	 non	 pode	 ser	 xamais	
reconstruído,	nin	de	xeito	sincrónico	nin	de	xeito	diacrónico.		

As	cámaras	e	a	multiplicación	do	que	denominamos	perspectiva	fannos	ver	até	que	
punto	a	verdade	é	sempre	un	sentido,	o	sentido	de	verdade.	A	repetición	e	a	variación	
de	perspectiva	fainos	evidenciar	con	que	rapidez	muda	o	noso	sentido	de	verdade.		

Mais	 o	 feito	 de	 que	 Proust	 fose	 a	 demostración	 desa	 imposibilidade	 ten	 unha	
consecuencia	 práctica:	 non	 tanto	 que	 A	 PALABRA	 NON	 RECONSTRÚE	 MUNDOS	
PERDIDOS	como	que	A	PALABRA	CONSTRÚE	REALIDADES.	E	se	el,	certamente,	non	foi	
quen	de	reconstruír	Balbec,	que	xa	era	un	lugar	inventado	a	partir	da	súa	memoria	da	
Normandía	 estival,	 nin	 Combray,	 nin	 sequera	 París,	 si	 foi	 quen	 de	 facer	 que	 o	 seu	
lectorado	soñase	eses	lugares,	na	evocación	dunha	memoria	contaxiada.	De	feito,	fronte	
ao	aserto	lacaniano	de	que	“o	Real	é	inefable”,	a	“realidade”	emerxe	como	o	xogo	de	
representacións	 simbólicas	 que	 tentan	 un	 reflexo	 e	 un	 eco	 de	 ilusións	 que	 poidan	
substituír,	 imaxinariamente,	 o	 Real.	 De	 maneira	 que	 poderíamos	 dicir	 que	 toda	
realidade	non	é	máis	que	a	tentativa,	sempre	no	plano	do	simbólico,	de	dar	conta	falaz	
dese	Real	inefable.		

Volvendo	á	frase	de	Nietzsche,	"se	a	arte	e	a	realidade	non	concordan	entre	si	tanto	
peor	para	a	realidade"	digamos	agora	que	non	podemos	estar	máis	de	acordo.	A	arte	
como	tentativa	de	mostrar	trazos	dese	Real	inefable,	como	rotura	nos	dominios	do	Real	
e	que	deixa	entrever	un	algo	polo	fondo,	e	a	realidade	como	deturpación,	sempre	como	
aproximación.	Porque	que	nos	impide	entender	que	o	que	Nietzsche	nos	di	sexa:	"se	o	
Real	e	a	realidade	non	concordan	entre	si	tanto	peor	para	a	realidade".		

o	agasallo	da	escrita	(foto	13)	

Creo	na	escrita	como	sistema	de	reparación,	como	exercicio	de	cura,	como	ascese	de	
saneamento.	En	realidade	ascese	non	quería	dicir	outra	cousa	que	exercicio,	práctica,	
actividade.	De	maneira	que	o	descritor	e	a	súa	ximnasia,	a	descrición,	son	en	realidade	
non	tanto	unha	virtude	como	un	cumprimento,	unha	funcion,	unha	execución.	

É	 este	un	oficio	 ascético,	 un	ministerio	que	precisa	dunha	actividade	que	 invita	 á	
reflexión,	 unha	 reflexión	 que	 se	 proxecta	 na	 nova	 actividade.	 Un	 bucle,	 un	 ciclo	
continuado.		

Quen	describe	recibe	unha	comunicación	do	mundo	e	pon	en	funcionamento	unha	
resposta.	O	descritor	é,	por	tanto,	un	dialogante.	E	o	diálogo	é	a	súa	morada.		

O	descritor	reside	na	fonda	do	diálogo,	do	coloquio	co	mundo.	Habita	na	conversa,	
na	 leria,	 na	 parolada,	 no	 palique,	 no	 parrafeo.	O	 descritor,	 ademais,	 non	 precisa	 de	
ningunha	especialización.	Abóndalle	 con	nacer	 humano	para	que	 a	 súa	 ascese	 se	 lle	
sume	 engadida.	 Esta	 nosa	 exección	 na	 historia,	 na	 existencia,	 no	 espazo-tempo	
determinado,	é	a	nosa	condición	de	especie.		

E	froito	desa	condición	xorde	a	linguaxe,	o	magma	que	flúe	no	caudal	que	haberemos	
de	 cruzar	 miles	 de	 millóns	 de	 veces	 no	 diálogo	 co	 tempo	 e	 co	 espazo,	 cos	 outros	
humanos	exectados	que	nos	acompañan	na	viaxe.		

Nós	mesmos	somos	espazo-tempo.	Espazo	é	o	noso	corpo.	Un	volume	que	medra	e	
decrece	mentres	flúe.	Que	aumenta	e	mingua.	Que	permanece	e	se	altera.	Que	devén.	



Exemplo	somos	de	como	a	repetición	e	a	diferenza	conviven.	O	feito	de	que,	cada	certo	
tempo,	as	nosas	células	se	renoven	por	completo,	sen	que	iso	afecte	ao	individuo,	ao	
suxeito	que	subxace.	E	nese	torbeliño	e	labirinto	de	movemento	e	confusión	recibimos	
un	agasallo,	que	sería	divino	de	existiren	os	deuses:	a	linguaxe.	A	descrición	é,	por	tanto,	
unha	potencia,	moito	máis	que	un	acto.	

	

encomio	do	sireo	e	da	cidade	sulagada	(foto	10)	

A	 idea	 da	 antropoloxía	 idealista	 da	 cidade	 como	 estrutura	 moral	 e	 do	 seu	
espallamento	por	arrabaldos	e	centros	tiña	a	súa	orixe	nunha	imaxe	alegórica	da	urbe	
como	doutrina,	como	consecuencia	visible	do	ideal	subxacente.	

As	cidades	medievais	conducían	a	unha	praza	onde	se	erguía	unha	catedral,	coa	súa	
planta	de	cruz	e	o	altar	no	mesmo	centro,	lugar	de	intersección	da	horizontal	e	a	vertical,	
sempre	maior	a	vertical	para	dar	conta	da	preminencia	desa	relación	desigual	entre	os	
humanos	e	a	divinidade.	

A	cidade	moderna	derivou	nuha	urbe	centrada	nun	ensanche	onde	a	cruz	converxía	
agora	nuhas	rúas	con	comercios	e	mercados	que	substituíron	a	Cristo	polo	capital,	novo	
deus	a	ser	honrado	nos	templos	dos	bancos.	

O	proxecto	actual	de	converter	a	Porta	do	Sol	no	centro	simbólico	da	cidade,	logo	de	
décadas	de	ser	o	seu	centro	real,	paréceme	de	raíz	a	culminación	dun	ideal	moderno,	
laico	e	democrático.	

Outra	cousa	ben	distinta	é	como	se	estea	a	realizar	e	as	escollas	entre	as	alternativas	
posibles,	sempre	dun	poder	escuro,	falto	de	transparencia	e	xordo	ás	propostas	cabais	
da	cidadanía.	

Como	 todo	 centro	 a	 praza	 resultante	 xa	 ten	 un	 altar,	 a	 grandiosa	 escultura	 de	
Francisco	Leiro	representando	a	mestura	de	cetáceo	con	humano	que	chamamos	Sireno.	

Temos	falado	das	cidades	como	lugares	imaxinarios	que,	alén	da	súa	materialidade,	
se	proxectan	sobre	todo	nos	afectos	e	nas	lembranzas.	Vigo	é,	desde	hai	xa	moitos	anos,	
a	cidade	do	Sireno,	por	máis	que	mentes	pigmeas	tenten	enfrontalo	a	un	ridículo	sucesor,	
de	mal	nome	Dinoseto.	

O	Sireno	ten,	entre	outras	condicións	simbólicas	unha,	especialmente	 importante:	
nada	por	enriba	das	nosas	cabezas	a	nove	ou	dez	metros	de	altura,	convertendo	a	cidade	
de	Vigo	 nunha	 cidade	 sulagada.	Nun	país,	Galicia,	 nunha	 nación	 de	 cultura	 propia	 e	
secular	enchida	de	lendas	de	cidades	sulagadas,	o	regalo	de	sentido	que	o	artista	lle	fai	
á	cidade	é	inconmensurable.	

As	historias	de	Vilaverde,	Antioquía,	Traba	e	moitas	outras	máis	recentes	provocadas	
polo	encoros	hidroeléctricos	asoman	neste	altar	do	imaxinario	nacional.	Como	ben	dixo	
F.	Nietzsche	"se	a	arte	non	se	parece	á	realidade,	tanto	peor	para	a	realidade".	

	

ámame	(foto	11)	

Cando	Jacques	Lacan	emitiu,	na	década	dos	cincuenta,	a	súa	célebre	afirmación	de	
que	"non	hai	relación	sexual",	estaba	a	pór	en	ameaza	de	ruína	un	dos	alicerces	de	toda	
a	civilización	occidental.	

Desde	O	Banquete	de	Platón	a	Xesucristo,	pasando	polo	Werther	de	Goethe,	Petrarca	
e	tutti	quanti,	un	terremoto	ameazou	con	derrubar	a	máis	traballada	catedral	da	nosa	
historia.	



A	lóxica	da	súa	afirmación	era	moi	simple.	Se	non	hai	“un”	(e	ese	un	sería	o	suxeito	
amante)	tampouco	hai	“outro”	(e	ese	outro	sería	o	obxecto	amado).	O	que	tamén	se	
corresponde	coa	súa	non	menos	célebre	definición	do	amor:	"dar	o	que	non	tes	a	alguén	
que	non	é".	

O	 amor	 sería,	 por	 tanto,	 metáfora	 (relación	 de	 intermediarios)	 ou	 metonimia	
(vencello	entre	partes)	mais	sempre	un	vínculo	no	que	tanto	o	“un”	como	o	“outro”	
estarían	ausentes.	

De	feito,	segundo	a	doutrina	da	psicanálise,	o	síntoma	non	é	máis	que	a	resposta	do	
suxeito	á	inexistencia	de	relación	sexual.	O	amado	como	síntoma	do	amante.		

O	curioso	do	caso	é	que,	polo	mesmo	tempo,	o	primeiro	esposo	da	segunda	muller	
de	Lacan,	o	non	menos	talentoso	ensaísta	George	Bataille,	difundía	a	súa	teoría	sobre	O	
Erotismo,	para	el	sempre	vinculado	ao	misticismo	e	resultado	do	afastamento	humano	
do	sagrado	para	se	refuxiar	nun	mundo	sen	vida	(o	mundo	do	traballo	en	oposición	ao	
mundo	do	desexo).	E	velaí	onde	xorde	a	violencia	dun	goce	desmesurado	á	procura	do	
éxtase,	transgredindo	os	estreitos	lindes	dunha	realidade	cansina	e	ruín.	Na	sociedade	
empoderada	pola	represión	do	desexo,	o	suxeito	erótico	accede	á	interioridade	do	seu	
propio	corpo,	onde	se	lle	revela	o	baleiro	do	ser,	o	non-ser	do	suxeito	erótico,	a	morte.		

Vén	todo	isto	a	conto	de	algo	que	lin	días	atrás	sobre	un	dos	idilios	míticos	do	noso	
romantismo:	o	de	Nietzsche	e	Lou-Andreas-Salomé.	Conta	ela,	interrogada	sobre	a	súa	
relación	con	Federico:		

“Coñecino	 en	marzo	 e	 o	 noso	 derradeiro	 encontro	 foi	 en	 outubro.	 Durante	 unha	
excursión	ao	Monte	Sacro	creo	que	o	biquei.	Iso	foi	todo”.		

Sobre	ese	tenro	e,	acaso,	piadoso	bico	de	Lou-Andreas	a	Nietzsche	téñense	vertido	
ríos	 de	 tinta.	 O	 amor	 como	 síntoma	 e	 a	 demanda	 mútua	 dos	 amantes:	 “Ámame.	
Converte	o	meu	fantasma	no	teu	síntoma”.	
	

unha	pregunta	(foto	18)	

	
Os	dous	xenios	maiúsculos	do	mundo	contemporáneo,	J.	S.	Bach	e	W.	Shakespeare,	

completaron	 a	 totalidade	das	 súas	 existencias	 sen	 ningún	 tipo	 de	 honor	 ou	 especial	
redención	tributada	no	seu	tempo	polas	súas	obras	e	froitos.	Até	que	varias	décadas	
máis	tarde	comezaron	a	ser	comprendidos	e	unha	nova	corrente	de	opinión	modificou	
por	completo	a	percepción	que	se	tiña	sobre	a	calidade	do	seu	labor	como	artistas.	Hoxe	
sabemos	que	unha	luz	de	graza	e	de	enxeño	estivo	prendida	sen	cesar	sobre	as	cabezas	
destes	 humanos	 infrecuentes.	 Que	 unha	 faísca	 de	 reflexos	 diamantinos	 e	 de	 ecos	
reverberaron	 no	 interior	 das	 súas	 conciencias	 durante	 lustros.	 Mais	 esta	 súa	
determinación	(menor,	primeiro;	maiúscula,	despois)	non	era	a	propia,	a	que	saía	de	
definirse	 segundo	 o	 humano	 se	 achega	 á	 súa	 finitude.	 Senón	 que	 era	 unha	
determinación	inducida	polo	Outro,	polo	que	estaba	alén	no	espazo	e	antes	e	despois	
no	tempo.	De	tal	maneira	que	a	unha	determinación	particular	cómpre	facerlle	unha	
sobredeterminación	colectiva.	Se	a	primeira	busca	e	encontra	un	sentido	persoal,	íntimo,	
psicolóxico,	a	segunda,	un	sentido	grupal,	sociolóxico.		

Moitos	suicidios	veñen	precedidos	polo	crime	social,	pola	anulación	comunitaria.	De	
maneira	que	o	 suicida	non	 fai	máis	que	obedecer	 á	 vontade	 colectiva	que	 terma	en	
anulalo	para	o	conxunto.	Suicidios	inducidos	que	só	reflicten	no	interior	do	suxeito	unha	
sombra	proxectada	desde	fóra.	Suicidios	que	son	o	resultado	de	homicidios	sociais,	un	
simple	eco	entre	as	paredes	da	conciencia.	Individuos	que	son	forzados	a	pór	fin	á	propia	



vida	logo	de	seren	asasinados	e	linchados	polo	colectivo	que	asentaba	os	seus	alicerces	
e	nutría	as	súas	raíces.		

Mais	 sabemos	 que	 unha	 sociedade	 é	 unha	 estrutura	 de	 diferenzas.	 E	 que	 son	 as	
diferenzas	as	que	establecen	as	clases.	E	non	as	clases	as	que	establecen	as	diferenzas.	
E	por	iso	hai	diferenzas.	E	diacronía	desas	diferenzas.	Historia.		

De	tal	xeito	que	unha	sociedade	sen	clases	estaría	fóra	da	historia	ou,	mellor	dito,	
unha	 sociedade	 sen	 clases	 sería	 o	 fin	 da	 historia.	 E	 non	 sería	 o	 fin	 da	 historia,	 esa	
sociedade	sen	clases,	o	regreso	á	comunidade?		

	

o	culto	oculto	(foto	19)	

A	foto	sempre	deixa	un	resto	de	sentido,	algo	que	parece	que	non	di,	que	non	está	a	
ser	dito,	mais	que	permanece,	latente	e	incorporado,	até	que	sae	á	luz.	

Nun	vello	poema	escribín:	"E	as	 fotos	non	enganan.	Silentes,	sempre	emiten.	Non	
deixan	de	dicir.	E	gritan	como	aves	no	alto	das	estatuas".	

Cando	encontramos	unha	caixa	ou	un	vello	cartafol	de	fotos	antigas	e	deitamos	luz	
sobre	 estampas	 doutrora	 pomos	 en	 funcionamento	 automático	 a	 nosa	 factoría	 de	
creación	de	sentido	e	xorde	unha	enerxía	da	imaxe	vista	que	procura	o	seu	acomodo	na	
mirada.	 Todo	 canto	 vemos	 precisa	 ser	 ollado,	 pasar	 da	 percepción	 á	 intelección,	
encherse	de	sentido.	

Nun	filme	que	mirei	recentemente	dábase	o	caso	dunha	familia,	pai	e	nai	e	tres	fillos	
adolescentes,	que	enterran	no	xardín	unha	serie	de	obxectos	que	pensan	desenterrar	
anos	 mais	 tarde.	 A	 vida	 pasa.	 E	 varias	 décadas	 despois,	 o	 pai	 morto,	 a	 nai	 anciá	 e	
demenciada,	os	tres	fillos	xa	maduros	deciden	desenterrar	a	caixa.	

A	escena	resultante	é	dunha	forza	emocional	e	sentimental	certamente	estarrecente.	
Difícil	vela	sen	emocionarse.	Entre	as	fotos	e	os	retratos	doutro	tempo	aparece	unha	fita	
de	audio	do	pai	morto	a	falar,	describindo	desde	trinta	anos	atrás	como	el	supuña	que	
sería	a	escena	do	desenterramento	da	caixa.	Mentres	escoitamos	esa	voz	do	morto	que	
nos	 fala	 desde	 o	 tempo	 consumido	 imos	 vendo	 esoutros	 retratos	 de	 época.	Os	 tres	
mozos	aínda	adolescentes	convertidos	agora	en	pais	e	nais	de	novos	descendentes.	A	
roda	 da	 vida	 a	 virar	 unha	 xeración	 mais,	 a	 noria	 dos	 acontecementos,	 do	 azar	 e	 a	
continxencia	a	virar	unha	volta	consabida.	

Durante	moito	tempo	tiven	esta	foto	por	unha	das	máis	fermosas	que	podería	lograr	
nunca.	E	 isto	non	pola	pulcritude	da	súa	realización	técnica	nin	polas	virtudes	do	seu	
revelado,	que	non	é	o	caso,	senón	porque	hai	algo	nela	de	achado	personal	e	literario,	
de	afinación	dos	instrumentos	da	mirada	para	a	produción	dun	obxecto	de	culto.	E	si,	
culto	é	a	palabra,	o	significante	que	permite	entrelazar	o	cultural	e	o	cultual.	

	

a	luz	non	é	do	mundo	(foto	29)	

Saio	dar	unha	volta.	E	tomo	notas	no	teléfono.	Precisamos	afastarnos	do	costume.	
Crear	unha	distancia	entre	o	hábito	e	o	feito,	entre	a	acción	e	o	inesperado.	Reclamamos	
o	sopro	do	vento.	Abrirmos	a	ventá	para	a	aventura.	

O	 serán	veu	 frío	e	 chuvioso,	 incómodo	de	andar,	mesmo	non	habendo	xente	nos	
paseos.	Hai	unha	poalla	fina	que,	pouco	e	pouco,	se	vai	tornando	mesta.	

Somos	unha	especie	de	hermeneutas,	 escribo,	 que	precisan	 camiñar	 en	busca	do	
sentido.	O	sentido	desta	hora	e	deste	día.	O	sentido	do	encontrado	pola	rúa.	O	sentido	
da	existencia.	



Penso	 na	 palabra	 xanela,	 que	 vén	 de	 Xano,	 o	 deus	 dos	 dous	 rostros,	 parente	 de	
xaneiro.	Xano	na	xanela	de	xaneiro.	E	penso	na	palabra	ventá,	que	vén	de	vento,	o	rostro	
máis	sinxelo	da	entropía.	

Onde	imos	diriximos	a	mirada	para	o	encontro.	Buscadores	do	xuízo	e	a	cordura,	a	
prudencia	e	o	siso.	Empregamos	a	razón	e	o	entendemento.	

Mais	queremos	novos	retos.	Mergullamos	entre	as	augas,	percorremos	as	florestas.	
Subimos	ás	árbores.	E	trazamos,	calibramos	e	pensamos	porque	temos	un	poder	oculto	
que	reside	no	simbólico,	nas	nosas	habelencias	para	entender	e	dar	a	entender.	

Somos	irmáns	de	Bach,	de	Safo	e	de	Picasso,	de	Durero	e	de	Rosalía,	de	Nietzsche	e	
de	Epicuro.	Somos	os	seus	primos	e	os	seus	fillos,	os	seus	pais,	o	seus	veciños	e	parentes.	
Stravinski	espera	no	teléfono.	

E	procuramos	a	excepción,	o	que	non	está	determinado,	o	que	non	é	particular	nin	
sinalado,	 o	 que	 non	 é	 nidio	 nin	 concreto.	 Somos,	 ademais,	 nomeadores,	 dos	 que	
rematan	por	darlle	un	nome	a	cada	cousa.	Porque,	ademáis	de	hermeneutas,	 tamén	
temos	palabras	para	todo.	Interpelamos	o	infinito	do	Real	desde	o	infinito	da	linguaxe.	
Non	cabe	repetir	na	diferenza.	

Vai	no	vento	unha	ventura	que	contén	a	túa	aventura.	A	fortuna	dun	destino.	A	sorte	
dun	acaso.	Un	evento,	un	episodio,	unha	ousadía.	Abre	a	túa	ventá	para	a	ventura.	

Volvo	para	casa	e	sobrevén	a	noite.	O	mesmo	que	os	humanos,	exectados	sobre	a	
historia,	a	luz	non	é	do	mundo.	

	

adictos	(foto	30)	

A	 idea	 da	 adicción	 como	 a-dicción,	 como	 a	 falta	 de	 dicción,	 permite	 comprender	
algunhas	das	particularidades	da	época	en	que	estamos.	Non	tanto	pola	adicción	como	
enfermidade	 crónica,	 que	 busca	 alivio	 en	 substancias	 determinadas	 ou	
comportamentos	 concretos,	 como	polo	 silencio	 resultante,	 polo	moito	 que	 calamos,	
incapaces	de	achegar	os	nosos	códigos	de	significantes.	

Quen	non	fala	faise	adicto,	isto	é,	fica	sen	dicción.	Nin	di,	nin	é	dito.	Nin	bendito	nin	
maldito.	

Dicía	Lacan	que	o	suxeito	non	sabe	o	que	di,	e	con	moita	razón	porque,	certamente,	
non	sabe	o	que	é.	Este	carácter	radicalmente	inesencial	do	suxeito,	propio	da	especie,	
obrígao	a	que	dependa	do	seu	discurso	porque	será	nel,	no	seu	discurso,	onde	encontre	
sustento	como	suxeito.	

De	tal	maneira	que	a	nosa	primeira	adicción	somos	nós	mesmos,	esa	substancia	da	
que	pouco	damos	falado,	por	moito	que	insistamos,	porque	case	nada	sabemos,	como	
somos	 adictos	 do	 esquecemento	 e	 do	 descoñecido,	 sempre	 en	 proceso	 de	 cura,	 de	
reinserción	e,	finalmente,	de	recaída.	

Dicía	Willian	Burroughs,	ese	escritor	americano,	famoso	polas	súas	múltiplas	adicións	
sobre	as	que	escribía,	que	ser	adicto	é	ter	xa	asegurada	unha	posición	no	mundo	e,	no	
caso	das	drogas	duras,	un	problema	menos	na	medida	en	que	permiten	romper	co	corpo	
do	outro	sexuado	ao	tornárense	inhabilitantes.	

Dalgún	xeito	somos	adictos	a	aquilo	do	que	non	falamos.	somos	adictos	do	Outro,	da	
elipse,	do	tesouro	infindo	dos	significantes.	

Por	iso	non	paranos	de	falar	e	de	mentir.	E	nunca	daremos	curado.	
E	o	noso	volveuse	un	 tempo	de	adictos	 conscientes,	de	humanidade	 sabedora	da	

imposible	cura	do	esquecemento	e	da	 ignorancia,	 iso	que	nos	revela	e	nos	desvela	o	
último	horizonte:	a	morte.	



Velaí	 o	 síntoma	 da	 hipercomunicación,	 a	 rede	 de	 contactos	 incesantes,	 o	 abrazo	
imposible,	a	forma	do	narcisismo	contemporáneo.	

	

o	santo	(foto	31)	

Sempre	tiven	moita	prevención	con	ese	que	amañece	no	autorretrato.	Non	por	min	
senón	 por	 el.	 Porque	 xamais	 encontrei	 unha	 relación	 entre	 a	 forma	 en	 que	 eu	me	
percibía	e	a	forma	en	que	el	se	mostraba,	claramente	disociados	sempre,	fosen	cales	
fosen	 os	 pesos	 e	 tallas,	 os	 aspectos.	 Supoño	 que	 en	 relación	 con	 iso	 naceu	 o	meu	
desleixo	polo	autorretrato,	porque	ou	ben	nunca	o	apreciei	como	obxecto	a	representar	
ou	ben	sentín	certo	pudor	polo	seu	ocasional	encanto,	pola	seu	casual	interese.		

O	semblante	do	meu	semellante,	con	barba	e	visto	desde	o	lado	esquerdo,	ten	un	
aquel	coa	representación	canónica	de	certa	santidade.	Heráclito,	Demócrito,	San	Pedro	
e	 San	 Pablo,	 entre	moitos	 outros,	 teñen,	 desde	 diferentes	 perspectivas,	 en	 distintas	
épocas	da	historia,	 un	estreito	parentesco	 visual	 con	ese	espectro	que	me	persegue	
polos	espellos,	polas	cámaras,	e	que	non	me	dá	tregua	nin	me	deixa	de	representar.		

Leva	toda	a	vida	xunto	a	min	e	non	para	de	envellecer	comigo	e,	coma	min,	tamén	
foi	mozo	e	madurou	e	foi	tornándose	maior	segundo	pasaban	as	primaveras,	os	veráns,	
os	outonos.		

Así	que	ese	que	me	persegue	e	non	deixa	de	ollar	para	min;	o	que	amañece	do	fondo	
dos	espellos,	o	vertido	pola	luz;	ese	que,	mirándome,	se	forma	obxecto	da	mirada,	o	fillo	
dos	azougues	e	os	reflexos;	ese	semblante	semellante,	o	subvertido	polo	Outro	e	pola	
sombra,	ese,	felizmente,	non	son	eu.	É	o	Outro	que	se	verte	coma	min.	O	que	perdura	
do	vertido,	o	pervertido.	O	semblante,	o	semellante,	o	que	se	parece	a	min	mais,	aínda	
así,	garda	unha	distancia	inaccesible	comigo.	O	que	se	dispara	sobre	o	espello,	regresa	
á	mirada	e	se	proxecta	desde	a	cámara	na	foto,	e	perdeu	polo	camiño	a	noción	de	sí	
mesmo	porque	levaba	consigo	a	 luz	da	 lucidez	e	tamén	a	da	alucinación	e	a	sombra.	
Velaí	os	cascallos,	as	borrallas,	as	manchas.	O	semblante,	o	semellante,	a	dúbida.	

Oh,	el	que,	antigamente,	
dos	mares	regresou	
vertendo	o	viño	roto	
das	ánforas	da	tarde	no	solpor.	
	

do	mirar	sen	ver	(foto	35)	

A	carga	de	sentido	que	o	suxeito	deposita	sobre	a	visión	é	tan	grande	que	podemos	
mirar	 sen	 ver.	 Estamos	 a	 ver	 o	 mar	 mais	 a	 nosa	 mirada	 sitúase	 nunha	 escena	 da	
lembranza	ou	nunha	escena	construída	directamente	pola	fantasía	e	o	desexo.	A	nosa	
mirada	executando	a	súa	autonomía	fronte	á	visión.	

O	noso	mirar	sen	ver	ten	cinco	direccións	posibles:	o	soño,	a	ficción,	a	cegueira,	a	
lectura,	a	ideoloxía.	

Os	cegos	miran	sen	ver,	como	os	soñadores,	os	ficcionistas,	os	lectores,	como	o	resto	
dos	 humanos	 ocupados	 sempre	 pola	 ideoloxía,	 sexan	 videntes	 ou	 invidentes.	 Cando	
lemos	vemos	tinta	e	papel,	mais	ollamos	o	que	o	fluír	de	significantes	escritos	nos	vai	
suxerindo.	Nunca	aprendemos	a	ler.	Alfabetizámonos	sobre	un	determinado	sistema	de	
signos,	mais	os	signos	do	mundo	seguen	a	ser	infinitos.	Do	mesmo	xeito	que	o	real	segue	
a	ser	inefable.	



Adormecemos	con	facilidade	cando	lemos	porque	a	lectura	é	un	estadio	intermedio	
entre	a	vixilia	e	o	sono.	Entón	a	nosa	inconsciencia	continúa	coa	lectura,	xa	dun	xeito	
surreal	e	incomprensible	que	nos	forza	a	espertar	para	completar	os	sentidos	inauditos	
e	inesperados.	

Recoméndovos	 adormecer	 lendo	 poesía	 e	 tentar	 atrapar	 algúns	 dos	 discursos	
amañecidos	durante	o	soño.	Escoitaredes	a	sinfonía	do	falar	do	outro.	Pura	poesía.	

	

a	luz	da	epifanía	(foto	42)	

Non	sei	de	onde	tirei	esta	idea.	Acaso	de	lecturas	vagamente	recordadas.	Da	memoria,	
esa	ficcionista	vergonzante,	da	que	tanto	proveito	tiramos	cando	acerta	e,	tamén,	cando	
se	 extravía,	 como	 parece	 ser	 o	 caso.	 A	 historia	 sería	 máis	 ou	 menos:	 un	 individuo	
percorre	as	rúas	de	París	escoitando,	por	medio	de	auriculares,	unha	das	súas	músicas	
favoritas.	É	unha	mañá	de	primavera	e	vai	un	tempo	excelente.	Ceo	azul	despexado,	
brisa	lixeira,	promesa	implícita	de	que	esa	climatoloxía	se	vai	manter	nos	vindeiros	días.	
A	música	que	escoita	parece	canxar	co	ritmo	da	cidade,	mesmo	como	se	estivese	feita	
para	ser	a	banda	sonora	dun	filme	que	contivese	exactamente	as	imaxes	que	vai	vendo,	
segundo	tras	segundo.	Mais	chega	a	unha	rúa	en	que	están	a	facer	unha	obra.	A	sinfonía	
neses	momentos	aproxímase	ao	episodio	culminante.	Un	paso	máis,	e	outro,	e	outro.	É	
entón	cando	se	produce	un	in	crescendo	orquestral	que	contén	a	marabilla,	o	diamante	
sonoro	máis	 acabado	 e	 perfecto,	 a	 culminación	 de	 todo	 o	 que	 vén	 sendo	 escoitado	
desde	o	 inicio.	Nese	momento	un	camión	que	se	aproxima	fai	sentir	o	renxer	do	seu	
motor.	Contra	o	que	coubese	esperar,	o	 son	da	maquinaria	non	empeora	os	efectos	
duns	 compases	 de	 violonchelos.	 E	 cando	 se	 achega	 o	 gran	momento	 e	 as	 tubas	 se	
preparan	para	o	 sublime	 trompeteo,	o	 camión	 fai	 soar	a	 súa	buguina,	 a	 súa	 temible	
corneta.	Nese	punto,	o	camiñante	detense	extasiado.	O	son	de	alerta	do	camión	non	só	
foi	 oportuno	 e	 afinado	 senón	 que,	 para	 emoción	 do	 paseante,	 deparoulle	 unha	
sensación	de	beleza	superior	á	da	melodía	orixinal.	O	oínte	acaba	de	descubrir	que	ese	
novo	son	pertence	por	enteiro	á	sinfonía	e	que,	desde	agora,	non	vai	poder	volver	oír	
ese	 tramo	 da	 peza	 sen	 incluílo	 de	 novo,	 como	 un	 instrumento	 esquecido	 polo	
compositor.		

E	 iso	 sería	 a	 epifanía.	 A	 emerxencia	 repentina	 do	 mundo	 para	 xustificar	 a	
racionalidade	da	súa	representación.	Aquí	me	tes.	E	todo	iso	que	dis,	o	enunciado	que	
me	propós,	non	só	é	certo	senón,	e	sobre	todo,	verdadeiro.		

Na	 epifanía	 entraría	 en	 xogo	 a	 validación	 por	 parte	 do	 real	 dun	 fragmento	 do	
simbólico.	O	ton	do	que	non	pode	ser	musicado.	A	tinta	do	que	non	pode	ser	pintado.		

	

do	tempo	(foto	46)	

Cales	 son	as	 relacións	da	 fotografía	 co	 tempo?	Dos	 tres	deuses	gregos	do	 tempo,	
Chronos,	Aión	e	Kairós,	o	tempo	mensurable,	a	eternidade	e	a	ocasión,	é	Kairós	quen	
mantén	unha	relación	máis	estreita	co	fotograma.	De	feito,	un	dos	sinónimos	básicos	de	
foto	é	instantánea,	como	se	a	foto	fose,	necesariamente,	produto	dun	momento,	algo	
ligado	por	forza	ao	xenio	do	arrouto	e	do	arrebato.	A	foto	como	resultado	da	luz	dun	
instante.	Cartier-Bresson	acuñou	o	concepto	de	“instante	decisivo”	para	un	modelo	de	
fotografía	 baseado	 na	 ocasión	 que	 imperou	 durante	 boa	 parte	 do	 século	 XX.	 Hegel	
falaba,	antes	da	fotografía,	da	arte	como	presenza	do	infinito	no	finito,	de	Aión	en	Kairós.	



O	propio	concepto	fotográfico	de	tempo	de	exposición	parece	contribuír	á	hexemonía	
desta	idea.	Mais	non	ten	por	que	ser	así.		

Moitos	dos	teléfonos	móbiles	actuais	ofrecen,	entre	as	súas	prestacións	fotográficas,	
a	opción	de	panorámica,	unha	técnica	combinada	(óptica	e	cibernética)	de	arrastre	da	
imaxe	que	precisa	dun	obxecto	estático	(ou	non)	que	se	deixe	acariñar	pola	visión	do	
obxectivo.	O	resultado,	porén,	resulta	aporético:	a	parte	esquerda	da	foto	foi	tomada	
nun	momento	diferente	que	a	dereita.	E	estes	poucos	 segundos	de	diferenza	poden	
facilmente	aumentar	coas	técnicas	do	photomerge	e	convertérense	en	minutos,	horas...	

A	foto	abandonando	o	instante	e	procurando	a	eternidade.	
	

tristán	e	isolda	(foto	87)	

A	ollada	é	sempre	afecto,	un	ollo	que	te	mira	e	que	te	enche	de	sentido.	Mais	quen	
mira	toca	o	que	previamente	o	conquistou:	o	fantasma.		

O	amor	romántico	precisa	de	dous	egos	espectrais	fusionados	no	común	fantasma.	E	
cada	un	dos	amantes	debe	interpretar	o	rol	polo	que	foi	mirado	e	amado.	Velaí	como	
eses	egos,	significantes	de	suxeitos	suxeitados	pola	enunciación,	se	fusionan.		

Nunha	literatura	do	suxeito,	sempre	escindido	e	baleiro,	reenchido	pola	enunciación,	
non	cabe	o	amor	romántico,	a	non	ser	como	fantasma	precipitado	no	vacío,	como	ruína	
e	 como	 cinza,	 refugallo	 dunha	 representación	 que	 xa	 tivo	 lugar.	 Por	 iso	 o	 amor	
romántico	é	unha	obra	que	xa	acabou,	unha	representación	á	que	chegamos	tarde.	

Nun	 conto	 de	 Cunqueiro,	 Tristán,un	 mozo	 que	 está	 a	 cumprir	 o	 servizo	 militar,	
encontra	a	Isolda,	unha	vella	que	vende	churros	en	Tordesillas.		

-	Isolda,	son	Tristán-	dille.		
-	Tarde	chegaches	-	responde	ela.	

pulsión	escópica	(foto	88)	

Adoro	estas	imaxes	de	contraluz	febril,	que	parecen	tiradas	da	atmosfera	dun	soño	e	
presentan	os	asuntos	en	perfil	reenchido	de	sombra,	empeñadas	en	mostrar	o	que	é	
evidente	e	en	ocultar	o	que	demanda	unha	construción	de	sentido.	

Son	 parentes	 daquel	 escuro	 lóstrego	 do	 que	 falaba	 Pondal	 ou	 mesmo	 da	 negra	
sombra	rosaliana.	Tamén	do	sol	negro	de	Nerval	e	o	seu	príncipe	de	Aquitania	na	torre	
derrubada,	portador	no	seu	laúde	constelado	do	“soleil	noir”	da	melancolía.	

Buscamos	 estados	 de	 ánimo	 ou	 de	 ánima	 en	 efectos	 de	 óptica	 para	 logo	
descubrirmos	que	somos	un	baleiro	que	nin	a	óptica	nin	o	ánimo	ou	a	ánima	acertan	a	
entullar.	 Así	 que,	 por	 unha	 banda,	 drenamos,	 secamos,	 desaugamos	 e,	 por	 outra,	
atoamos,	atrancamos	e	cegamos.	Un	proceso	no	que	o	vacío	e	a	falta	se	vertebran	como	
o	substantivo	e	todo	o	demais	como	o	adxectivo,	o	aparente,	o	trivial.	

Foi	León	Tolstoi	quen	dixo	aquilo	de	que	toda	a	variedade	e	a	beleza	da	vida	estaba	
feita	de	luces	e	de	sombras.	Oscar	Wilde	chegou	moito	máis	lonxe	e	apostou	porque	as	
sombras	fosen,	en	realidade,	corpos	de	almas.	

Mais	o	certo	é	que	as	sombras	non	se	ven,	senón	que	se	miran.	Porque	a	sombra,	en	
realidade,	non	é	máis	que	un	artificio	de	sentido	sobre	determinados	efectos	de	luz.	De	
maneira	que	as	sombras	son	sempre	fillas	da	mirada.	

Sexan	 o	 que	 foren,	 interésame	 o	 seu	 signo	 e	 o	 contraste	 que	 lle	 imprimen	 ao	
conxunto.	Se	unha	foto	é	sempre	un	documento	espectral;	se	non	hai	ollada	sen	ollo	nin	
ollo	sen	lugar,	determinadas	fotos	son	testumuñas	fantasmáticas,	probas	de	que	a	luz	e	
a	escuridade	seguen	a	brincar	connosco,	inxenuos	portadores	da	pulsión	escópica.	



da	beleza	(foto	47)	

O	eterno	conflito	entre	a	orde	e	o	caos,	entre	mesura	e	desmesura,	entre	vontade	e	
continxencia.	

E	 a	 beleza.	 A	 relación	 de	 todo	 isto	 coa	 beleza.	 A	 proporción,	 a	 sección	 áurea,	 a	
sucesión	 de	 Fibonacci,	 a	 regra	 dos	 dous	 terzos...	 O	 encadre,	 o	 plano,	 a	 escena,	 a	
secuencia.	

Hegel	dixera	aquilo	de	que	o	real	é	racional.	De	onde	podemos	seguir	con	que	o	real	
é	 numérico,	 o	 real	 é	 dixital,	 o	 real	 é	 virtual	 (?).	 O	 real	 sería	 así	 representación	
representable,	re-presentación	de...	Un	molde	(só	o	molde)	que	se	pode	copiar	e	repetir	
fragmentariamente.	Mais	que,	pola	contra,	é	infinito,	tanto	no	plano	sincrónico	como	
diacrónico,	sintagmático	como	paradigmático.	

Velaí,	digo	eu,	o	cerne	idealista	da	súa	filosofía.	A	idea	a	verterse	sobre	o	tempo	para	
formar	a	Historia.	A	idea	a	verterse	sobre	o	espazo	para	formar	a	Natureza.	A	Idea.	

Traio	aquí	esta	 imaxe	porque	entendo	que	esta	praza	e	este	templo	e	esta	cúpula	
erixida	son	un	fito	no	espazo	dos	humanos.	Un	exemplo	da	presenza	do	infinito	no	finito	
(a	arte	para	Hegel).	

Os	delirios	da	elevación	e	do	centro	presentados	como	un	obxecto	conxunto.	A	fatiga	
de	sermos	un	baleiro	que	precisa	a	cada	pouco	irse	enchendo	de	linguaxe	e	construír	
novos	sentidos,	como	goce	e	como	exemplo	de	ilusión.	

Instancias	do	homo	viator	que	ve	e	oe	para	poder	mirar	e	escoitar.	E	aí,	nese	tránsito	
do	 simbólico	 para	 o	 imaxinario,	 engadir	 un	 sentido	 de	 si	 mesmo,	 saberse	 suxeito	
suxeitado	pola	enunciación,	un	eu	con	consistencia,	unha	corda	á	que	enlearse,	un	cabo	
do	que	poder	tirar,	e	non	un	pozo	tan	escuro	e	tan	baleiro	que	nin	sequera	ten	paredes	
ou	fondo.	

Chega	aos	meus	oídos	unha	vella	canción	do	Fausto:	
Eu,	Rosie,	eu	se	falasse	eu	dir-te-ia	
Que	partout,	everywhere,	em	toda	a	parte,	
A	vida	é	égale,	idêntica,	the	same,	
É	sempre	um	esforço	inútil,	
Um	voo	cego	a	nada.	

	

teoría	da	imaxe	(foto	50)	

O	certo	é	que	pasei	o	curso	dos	meus	anos	
Atento	ao	percorrido	das	nubes	sobre	o	ceo,	
E	que	esa	foi,	sen	dúbida,	a	imaxe	que	mirei	
De	marzo	ata	febreiro,	de	neno,	de	maior,	
Con	máis	intensidade.	
Aqueles	que	teorizan	do	mundo	visual	
Os	usos	e	problemas,	tamén	deben	saber	
Que	foi	o	firmamento	a	básica	pantalla,	
O	lenzo	no	que	a	ollada	máis	veces	se	pousou,	
O	mar	ou	o	cristal,	o	lago	e	inda	o	espello.	
Así	que,	cando,	absorto,	contemplo	a	formación	
De	nubes	que	lixeiras	ao	leste	se	dirixen,	
Medito	se	non	son	de	súpeto	o	resumo	
Dos	feitos,	das	vivencias,	dos	fados	e	naufraxios,	
Que	alguén,	de	xeito	abstracto,	cubista,	debuxou	



Sumando	cada	imaxe	posible,	cada	sombra,	
E	que	ese	filme	inmenso,	sublime,	interminable,	
Contén	a	nosa	cifra,	a	rúbrica,	a	cuantía,	
O	cálculo	impecable	do	noso	vacuo	voo.	
	
	

do	límite	(foto	89)	

Erguerse	de	mañá	cedo	para	 ir	 traballar	a	Marcosende	ten	de	cando	en	vez	estes	
privilexios.	Acaso	a	proximidade	recente	dos	soños	acompañe	unha	mirada	surreal	que	
busca	 alternativas	 á	 disposición	 convencional	 das	 cousas.	 Nesas	 circunstancias	 a	
caligrafía	das	árbores	e	o	ceo	continxente	son	sempre	unha	posibilidade	de	encontro	co	
epifánico,	co	enigmático.	

O	firmamento	sempre	foi	un	excelente	profesor	de	artes	plásticas.	Coñece	todos	os	
estilos	e	sabe	levarnos	desde	o	barroco	ao	expresionismo	abstracto	sen	que	lle	trema	a	
man	no	itinerario.	

Manexa	os	brillos	e	os	contrastes,	a	saturación,	a	exposición,	a	vibratilidade,	e	faino	
nun	instante,	con	certeza,	sen	medo	a	errar	e	equivocarse.	

As	 artes	 da	 fotosofía,	 como	 o	 seu	 propio	 nome	 indica,	 son	 discípulas	 da	 luz	 e	
dependen	dos	seus	caprichos	e	fluencias,	dos	seus	recursos	naturais	para	a	sorpresa.	As	
leccións	que	nos	deparan	son	sempre	gratas	e	instrutivas,	amigas	a	un	tempo	do	deleite	
e	do	coñecemento.	

Só	nos	cabe	mirar	e	escoitar	a	palabra	muda	que	nos	impregna	de	silencio,	porque	é	
o	puro	falar	do	Outro.	No	fondo	acceder	á	voz	que	nos	resoa	na	conciencia.	Como	fixeron	
os	humanos	durante	séculos	e	séculos	antes	de	ficar	envaidecidos	polas	máquinas	e	a	
técnica.	

Recoñezo	 que	 este	 xénero	 do	 contrapicado	 místico	 con	 árbores	 filtradas	 e	 ceos	
tormentosos	é	facil	de	aprender	e	depara	case	sempre	preciosos	agasallos.	Non	hai	máis	
que	coller	a	máquina	e	premer	o	disparador	ante	a	sorpresa.	Primeiro	dispara	e	 logo	
pregunta.	Mais	 é,	 ao	mesmo	 tempo,	 un	 exercicio	 de	 humildade	 e	 de	 estoicismo	 na	
mirada,	no	que	nos	devolve	a	resposta:	a	nosa	condición	de	especie	desarraigada,	sen	
vínculo	de	orixe	e	de	raíz,	de	soidade	ontolóxica	á	procura	dun	diálogo	transcendente,	
que	parte	sempre	do	evidente	e	detense	no	inaudito,	naquilo	que	a	palabra	que	subxace	
na	mirada	xa	lle	advirte	como	límite.	

Porque	diso	é	do	que	se	trata:	da	finitude	e	da	estrema,	do	linde,	do	límite.	

a	cidade	extraviada	(foto	52)	

Unha	cita	que	tendo	a	repetir,	e	que	acaso	precise	dunha	aclaración	particular,	é	a	de	
Michel	Foucault:	“toda	institución	é	unha	forma	de	enunciación”.	

Por	institución	entendemos	aquilo	que	goza	dun	estatuto	ontolóxico	coherente	e	que	
toda	a	xente	cabal	recoñece	como	un	obxecto	determinado.	Unha	casa.	Unha	persoa.	
Unha	canción.	

Por	enunciación,	aquela	capacidade	das	linguaxes	para	unha	mensaxe	ser	emitida	por	
alguén.	

En	todo	discurso	hai	sempre	unha	forma	de	enunciación	que	responde	á	pregunta:	
quen	fala?	Quen	fala	desde	a	portada	dun	libro?	O	autor,	o	deseñador,	a	editorial?	



Unha	cidade,	por	exemplo,	é	unha	institución,	no	sentido	de	que	todos	sabemos	se	
estamos	en	París	ou	en	Hong-Kong,	e	todos	sabemos	que	eses	lugares,	sendo	parte	do	
mundo,	presentan	características	específicas.	

Unha	cidade,	por	tanto,	é	un	discurso,	remitido	por	ese	alguén,	que	subxace	como	
suxeito,	 que	 fala.	 Se	 aceptamos	 este	 xogo	 alegórico,	 podemos	 entender	 que	 se	 un	
edificio	é	unha	palabra,	unha	rúa	será	unha	frase;	un	bairro,	un	parágrafo.	E	a	cidade	
enteira,	un	discurso,	un	enunciado.	

Volvamos,	 daquela,	 á	 cita	 que	 nos	 ocupa:	 “toda	 institución	 é	 unha	 forma	 de	
enunciación”.	Toda	cidade	é	un	discurso,	pronunciado	por	quen?	Pola	propia	cidade,	
polo	 tempo	que	devén	 imparable	e	que	se	proxecta	palabra	a	palabra,	 frase	a	 frase,	
parágrafo	a	parágrafo,	nese	enunciado	de	cidade.	

Todos	sabemos,	tamén,	que	a	linguaxe	non	sempre	é	verdadeira	e	que,	moitas	veces,	
pode	 ser	 falaz.	 Para	 que	 un	 discurso	 adquira	 un	 sentido	 de	 verdade	 o	 primeiro	 que	
precisa	é	coherencia.	Non	podemos	afirmar	e	negar	ao	mesmo	tempo.	Tocar	as	campás	
e	ir	na	procesión.	Tomar	o	sol	pola	noite.	

Na	 cidade	 na	 que	 vivo,	 unha	 institución,	 a	 alcaldía,	 promove	 ese	 discurso	
sorprendente	e	falso.	E	o	resultado,	como	acontece	en	moitas	psicoses,	é	un	enunciado	
atrapallado,	sen	sentido,	sen	sintaxe.	

Corremos	o	perigo	de	que	o	narcisismo	dos	nosos	políticos	 revirta	nunha	crise	de	
enunciado	da	cidade	e	que	Vigo	sexa,	non	unha	cidade	de	paspáns,	que	nunca	o	será,	
senón	a	cidade	extraviada.		

	

fillos	de	saturno	(foto	54)	

O	tránsito	e	a	ponte	son	palabras	tan	cargadas	de	sentido	que	só	con	vertelas	nun	
texto	 sabemos	deseguida	onde	nos	 conducen.	A	palabra	 tránsito	 tráeme	á	memoria	
aquela	sentencia	da	linguaxe	eclesiástica	proveniente	de	Tomás	de	Kempis:	Sic	transit	
gloria	mundi.		

Foi	empregada	por	primeira	vez	na	coroación	de	Alexandre	V,	alá	polo	S.	XV,	nun	rito	
no	que	o	mestre	de	cerimonias	que	precedía	o	papa	caía	de	xeonllos	no	chan	brandindo	
unha	cunca	de	prata	cun	farrapo	de	liño.	Por	tres	veces	consecutivas,	cando	a	tea	se	
consumía	logo	de	arder	proclamaba,	con	voz	triste	e	poderosa:	Pater	Sancte,	sic	transit	
gloria	mundi.	Santo	Padre,	así	pasan	as	glorias	do	mundo.	Estas	palabras,	dirixidas	ao	
novo	papa,	 tiñan	 como	obxecto	 lembrarlle	 a	 natureza	 transitoria	 da	 vida	e	dos	 seus	
honores	terrenais.	

A	ponte,	pola	súa	parte,	é	símbolo	de	conexión,	de	xuntura,	de	relación,	e	vénnos	
lembrar	 que	 non	 hai	 identidade	 sen	 alteridade	 e	 que	 sempre	 é	 o	 Outro	 quen	 nos	
determina.	

De	maneira	que	a	melancolía	que	puidese	evocar	a	imaxe	estaría	moi	próxima	dun	
certo	sentido:	a	fatiga	do	Eu.	

Haberá	quen	poida	ver	nesta	fatiga	unha	característica	do	mundo	contemporáneo.	
A	modernidade,	que	trouxo	consigo	o	capitalismo,	ergueu	o	Eu	como	bandeira.	Un	

Eu,	 branco	 e	 occidental,	 de	 falar	 poderoso	 e	 masculino,	 castelán	 ou	 inglés,	 que	 se	
expandía	 vitorioso	 e	 colonial	 por	 todo	 o	 mundo.	 Un	 Eu	 fillo	 da	 persoa	 kantiana,	
substituta	do	 individuo	cartesiano.	Un	Eu	significante	do	suxeito	 freudiano	suxeitado	
pola	enunciación.		

Ese	Eu	era	tamén	un	modelo	de	suxeito,	atado	a	un	desexo	construído,	conducido	
por	 un	 imán	 infinito	 que	 era,	 igualmente,	 o	 reflexo	 dunha	 falta	 sen	 fin.	 No	 nivel	



produtivo	actual	a	satisfacción	desa	falta	está	asegurada	para	toda	a	humanidade	nos	
seus	niveis	básicos	de	confort	e	de	supervivencia.	

Mais	 séguese	 a	 enarborar	 o	 Eu	 como	 engano	 para	 o	 consumo.	 E	 como	 consumo	
(ideolóxico)	do	engano.	

Que	 sentido	 ten	 unha	 existencia	 escravizada	 para	 o	 consumo.	 O	 deus	 do	 capital	
enganounos:	devecía	por	devorar	os	seus	fillos.	

Saturno,	deus	da	melancolía.		
	

do	poema	como	rito	(foto	55)	

Espazo	e	tempo.	Natureza	e	historia.	Xeografía	e	paisaxe.	Na	condición	peripatética	
do	discurso	 reflexivo	asoman	moitas	veces	estes	conceptos.	Mesmo	como	 ideas	que	
houbese	que	retomar	unha	e	outra	vez	para	non	esgotalas	nunca.	Somos	espazo	dentro	
dun	espazo	e	tempo	dentro	dun	tempo.	Existentes.		

O	 carácter	metonímico	da	existencia.	 Sempre	parte	dun	 todo.	As	biografías	 como	
anacos	da	historia.	Os	territorios	como	recortes	doutros	territorios	máis	amplos.	Fronte	
á	insistencia	da	soidade,	a	existencia	da	comunidade.		

Do	mesmo	xeito	que	o	Eu	vén	determinado	polo	outro,	a	comunidade	determina	a	
nosa	soidade.		

Sempre	me	resultou	arrepiante	a	imaxe	do	austronauta	a	vagar	polo	espazo	infinito.	
Ese	 momento	 en	 que	 o	 cordón	 umbilical	 que	 o	 une	 á	 nave	 se	 rompe	 e	 o	 solitario	
cosmonauta	 bota	 a	 vagar	 sen	 fin	 polos	 espazos,	 liberado	 para	 sempre,	 morto	 para	
sempre.		

Teño	 falado	 en	 ocasións	 desa	 imaxe	 presente	 na	 poesía	 de	 Manuel	 Antonio:	 “E	
ficamos	nós	sós.	Sen	o	mar	e	sen	o	barco.	Nós”.	Ese	momento	en	que	a	chegada	da	noite	
e	a	perda	dos	referentes	sensoriais,	coa	desaparición	da	percepción	do	mar	e	do	barco,	
converte	 o	 navegante,	 ese	 náufrago	 nocturno,	 nun	 viaxeiro	 infinito.	 Inmerso	 nunha	
suposta	 experiencia	 da	 totalidade,	 aspira	 por	 medio	 do	 poema	 a	 dar	 conta	 da	
experiencia	da	fusión,	da	unidade.		

Que	isto	teña	lugar	nun	barco,	o	barco	de	Caronte,	o	berce	de	Moisés,	o	Constantino	
Candeira	de	Manuel	Antonio,	certifica	de	que	maneira	o	poeta	era	herdeiro	do	mito,	
aínda	que	non	o	practicase	como	rito.	Mais	o	poema	é	o	rito.	O	poema	acéndese	como	
o	rito	dun	mito.		

O	mito	que	non	existe	mais	que	insiste	a	través	da	palabra,	asegurándose	un	asomo	
de	existencia.	O	mito,	que	é	sempre	do	Outro,	da	linguaxe	que	nos	precede	e	nos	sucede.	
Unha	palabra	túa	abondará	para	sandarme.	

	

a	borra	de	mirar	(foto	58)	

Un	dos	estímulos	da	fotografía	é	a	determinación	da	ollada.	Que	non	tanto	o	ollado	
como	a	forma	de	mirar	teña	un	estatuto	ontolóxico.	Non	só	que	os	obxectos	adquiran	
novas	propiedades,	se	as	tiveren,	como	que	a	ollada,	iso	que	non	se	ve,	sexa	perceptible.	

O	 fotógrafo	pode	e	debe	aspirar	a	que	a	súa	mirada	conste,	non	nunha	senón	en	
moitas	fotos.	O	trazo	da	mirada.	A	mirada	como	bosquexo,	como	borrancho	do	tránsito	
do	mundo.	A	mirada	como	borra	da	existencia.	

A	borra	é	o	pouso	que	o	viño	tinto	ou	o	café	deixan	nas	cuncas	de	cerámica	branca,	
eses	restos	que,	ao	seren	movidos,	dan	lugar	a	distintas	figuras.	Non	é	nada	sólido,	aínda	
que	poidamos	intuír	partículas	que	ralentizan	o	movemento	e	permiten	capturar	perfís	



insospeitados,	verdadeira	maxia	popular	de	furancho.	A	borra	caraterízase	non	tanto	
polo	ser	como	polo	ter	sido.	O	líquido	fenecido	relembrando	a	súa	perdida	solidez.	

A	borra	é	unha	marca	de	ruína.	De	borra	vén	borralla,	sinónimo	de	cinza.	A	ollada	do	
fotógrafo	aspira	a	ser,	tamén,	esa	borralla.	

O	fotógrafo	bebe	o	caldo	das	imaxes	do	mundo	e	deixa	como	resto	a	súa	borra,	o	seu	
proxecto	de	ruína.	O	fotógrafo	embriagado	pola	luz	que	aluma	o	mundo,	que	o	clarifica,	
que	 o	 esclarece.	 Esa	 ebriedade	 de	 luz	 que	 está	 tanto	 detrás	 da	 lucidez	 como	 da	
alucinación.	A	chispa	do	obturador	que	abre	e	fecha	a	captura	fotográfica	como	a	chispa	
da	ebriedade,	da	bebedeira	de	luz	do	cameraman.	

Que	a	mirada	do	fotógrafo	sexa	un	proxecto	de	ruína	implica	dúas	cousas:	primeira,	
que,	 aínda	 que	 se	 produza	 nun	momento,	 é	 sempre	 espectral,	 e	 segunda,	 que	 esa	
espectralidade	para	existir	ten	que	darse	previamente	como	deseño,	como	designium,	
palabra	máxica	que	apela	a	un	algo	 inmaterial.	O	 fotógrafo	é	aquel	que,	evadido	da	
caverna	 de	 Platón,	 farto	 de	 ver	 sombras,	 descobre	 que	 as	 figuras	 que	 proxectan	 as	
sombras	son	obxectos	da	distancia,	inaccesibles.	

O	fotógrafo	é	ese	designium,	a	vontade	que	se	precipita	sobre	os	fenómenos	para	
recollelos,	 resignalos	 e	 certificar	 que	 o	 humano	 é	 vértice	 do	mundo	 que	 se	mostra	
porque	el	o	mira.	E	que	non	hai	ollada	sen	ollo,	nin	ollo	sen	existencia.	

	

teoría	da	ruína	(foto	59)	

Se	a	fotografía	é	a	arte	da	elexía,	a	arte	crepuscular,	como	dixo	Susan	Sontag,	existe	
sempre	un	certo	patetismo	no	mero	feito	de	ser	fotografado.	

O	culto	da	ruína	tivo	o	seu	cénit	no	XIX	mais	xa	antes	do	nacemento	da	arqueoloxía	
no	Século	das	 Luces,	os	 cascallos	e	os	entullos	emerxeron	 como	obxecto	de	 saber	e	
representación	da	beleza.	A	ruína	como	reducción	esencialista,	como	enmagrecemento	
do	colosal,	como	reliquia	que	conserva	o	cerne	do	sublime,	do	que	os	antigos	produciron	
como	obxecto	de	culto.	

A	foto	de	ruína	ten,	por	tanto,	tres	direccións	de	sentido:	a	dor,	o	coñecemento,	a	
beleza.	

Os	 románticos	 admiraran,	 sobre	 todo,	 a	 ruína	medieval	 e	 alentaran	 a	 pintura	 da	
paisaxe	arruinada	como	medio	de	produción	de	fermosura,	interpretándoa	como	signo	
de	 desleixo,	 de	moral	 esnaquizada.	 A	 foto,	 como	 alter-ego,	mesmo	 como	 forma	 de	
pintura,	herdou	ese	espírito.	

Hai	anos,	en	Potsdam,	nas	aforas	de	Berlín,	sorprendeume	coñecer	que	algún	dos	
Guillermes	de	Prusia,	mecenas	fundadores	da	Arqueoloxía,	mandaran	traer	de	Grecia	as	
ruínas	 dun	 templo	 para	 situalas	 a	 unha	 certa	 distancia,	 xunto	 a	 un	 lago,	 e	 poder	
contemplalas	desde	o	paseo	vespertino.	

Porque	a	ruína	é,	tamén,	unha	fineza,	un	trazo	distintivo	de	formación	e	de	estilo.	
Unha	marca	de	inclinación	polo	deleite	da	mirada,	polo	agrado	do	visual	e	eminente.	
Sempre	contraria	á	vella	máxima	de	ensinar	deleitando	 (marca	do	neoliberalismo	na	
educación	das	súas	elites)	porque	engade	ese	matiz	de	sufrimento.	

O	 emprego	moderno	 do	 aceiro	 e	 do	 cristal	 como	materiais	 construtivos	 revélase	
como	a	antítese	da	ruína.	Ximnasios,	clínicas,	 farmacias,	sedes	bancarias,	empresas...	
Materiais	que	han	pervivir	mesmo	alén	da	humanidade.	Un	esforzo	inútil,	un	voo	cego	
ao	nada.	

	



clasicismo	(foto	60)	

Desde	os	tempos	de	Heráclito	aos	nosos	días	o	mar	retirouse	de	Éfeso	uns	quince	
quilómetros.	 De	 maneira	 que	 unha	 das	 cousas	 que	 máis	 sorprende	 ao	 visitante	 é	
encontrar	un	longo	peirao	de	columnatas	con	argolas	para	amarrar	os	barcos	que	dá	
para	un	 terreo	de	herba.	Alí	onde	se	esperaba	a	superficie	ondulante	do	mar	hai	un	
campo	de	céspede	mol	que	só	o	vento	fai	tremelar	de	cando	en	vez.	

Aparte	da	beleza	singular	o	espazo	ten	unha	aura	arraigada	que,	por	moi	imaxinaria	
que	sexa,	parece	volverse	sólida	e	poder	masticarse.	

A	esa	emoción,	difícil	de	considerar	 inicialmente,	cabe	chamarlle	clasicismo.	Unha	
conxunción	de	harmonías	e	equilibrios	que,	de	partida,	nin	sequera	se	sospeitan,	mais	
que	xacen	por	debaixo	como	unha	raíz	a	soster	unha	árbore	inmensa.	Un	meu	poema	
do	ano	catro,	titulado	xustamente	“Fundación	do	clasicismo”,	remata	con	estes	versos:	

“E	velaí	que	apareceu	o	lóstrego	de	Éfeso,		
oh	Éfeso	a	brillar,	oh	pedra	baixo	o	sol,		
o	día	en	que	fundamos	de	novo	o	clasicismo”.	
Noutro	 poema	 posterior	 titulado	 "Testamento	 Provisorio",	 onde	 se	 fai	 un	 longa	

enumeración	 dun	 imaxinario	 legado,	 fálase	 de	 deixarlle	 “a	 Tiresias	 ou	 a	 Ulises	 os	
recordos	de	Grecia	e	a	facenda	sideral	do	clasicismo”.	

Vivimos	nunha	sociedade	maleducada	nunha	suposta	modernidade	que	ve	na	cultura	
e	 na	 formación	 un	 privilexio	 social	 destinado	 a	 facer	 prevalecer	 as	 dominacións	
existentes.	dominios	que	teñen	que	ver	co	mantenemento	do	poder.	Nos	últimos	anos	
o	modelo	neoliberal	tentou	substraer	da	educación	básica	as	linguas	clásicas	e	a	filosofía.	
Quebrar	ese	lazo	é	unha	tentativa	de	furtar	das	ensinanzas	públicas	a	lexítima	aspiración	
de	redención	utópica,	de	procura	de	entendemento	da	nosa	condición	social	e	como	
humanos.	De	maneira	que	a	descuberta	de	Grecia	e	do	clasicismo,	como	contrapeso	ao	
tempo	que	nos	toca	vivir,	é	sempre	impactante.	

Xa	non	podemos	chegar	en	barco	a	Éfeso.	Eses	quince	quilómetros	que	o	separan	
agora	do	mar	son	toda	unha	metáfora.	Mais	o	certo	é	que	nos	soños	non	deixamos	de	
arribar	a	ese	divino	embarcadeiro,	nos	soños	que	verte	en	nós,	en	nosoutras,	a	facenda	
sideral	do	clasicismo.	

	

aparición	de	penélope	(foto	90)	

Unha	das	hipóteses	coas	que	vimos	traballando	nestas	páxinas	é	a	de	que,	do	mesmo	
xeito	que	a	visión	está	formada	de	imaxes,	a	mirada	está	feita	de	palabras.	

Entre	os	argumentos	probatorios	estaría	a	écfrase	clásica,	figura	retórica	consistente	
na	descrición	detallada,	de	maneira	que	a	conciencia	lectora	obteña	o	mesmo	resultado	
na	memoria	que	se	viñese	de	ollar,	de	encher	de	sentido,	unha	imaxe.	

A	descrición	para	a	construción	de	mirada	foi	unha	das	técnicas	pegadóxicas	máis	
empregadas	ao	longo	da	historia.	A	“Institución	Libre	de	Enseñanza”	tivo	na	descrición	
de	paisaxe	un	dos	seus	logros	mais	celebrados.	As	obras	dos	autores	do	noventa	e	oito	
español	están	cheas	de	topografías,	descricións	de	lugares,	mesmo	como	técnica	para	
obteren	o	estado	de	alma	que,	panteísmo	krausista	aparte,	gobernase	nese	espazo.		

A	historia	da	pintura	fornécenos	de	centos	de	mostras	tanto	na	arte	medieval	ou	do	
Renacemento	como	na	arte	moderna,	con	exemplos	tan	logrados	como	a	Primavera	de	
Boticelli,	o	Gran	Vidro	de	Marcel	Duchamp	ou,	de	regreso,	o	Filme	de	Samuel	Beckett,	
exemplo	dun	 literato	pescudando	no	cine	e	na	fotografía	como	terreo	do	seu	propio	
crecemento.	



Encontrei	 nestes	 días	 a	 descrición	 de	 Penélope	 baixando	 a	 escalinata	 nunha	 das	
primeiras	rapsodias	da	Odisea.	E	tiven	a	impresión	de	que	Homero	exercía,	con	máis	de	
vintecinco	 séculos	 de	 antelación	 con	 respecto	 á	 invención	 do	 cinema,	 de	 guionista	
cinematográfico.	

Deixóvos	aquí,	na	versión	galega	de	don	Evaristo	de	Sela,	o	inicio	do	texto	revelado.		
"E	ENTÓN	DESDE	O	ALTO	DA	CASA,	A	DISCRETA	PENÉLOPE,	FILLA	DE	ICARIO,	SENTIU	

AQUEL	CANTAR	INSPIRADO	E	BAIXOU	DO	SEU	CUARTO	POLA	LONGA	ESCALINATA,	POR	
MÁIS	QUE	NON	SOA,	QUE	CON	ELA	VIÑAN	DÚAS	CRIADAS	DO	SEU	SERVICIO.	

AO	 CHEGAR	 DIANTE	 DOS	 PRETENDENTES,	 AQUELA	 MULLER	 DIVINA	 ENTRE	 AS	
MULLERES,	 PÁRASE	 DIANTE	 DA	 COLUMNA	 QUE	 SUSTENTABA	 O	 SÓLIDO	 TEITO.	 UN	
ESPLÉNDIDO	VEO	CAÍALLE	SOBRE	AS	MEIXELAS	E	A	UN	LADO	E	OUTRO	DELA	ESTABAN	
AS	SÚAS	FIEIS	SERVIDORAS.	ENTÓN	COS	OLLOS	CHEOS	DE	BÁGOAS	FALOULLE	AO	AEDO	
DIVINO..."	

En	cantos	filmes	non	temos	visto	esta	que	os	narratólogos	denominarían	"función	
baixada	de	escalinata".	

	

necesario	silencio	(foto	62)	

Un	 convite	 a	 camiñar	 nunha	mañá	 aínda	 neboenta.	 A	madeira	 destes	 corredores	
vaise	renovando	cada	certo	tempo	e	é	frecuente	nalgún	momento	do	ano,	sobre	todo	
despois	do	inverno,	encontrar	este	chan	entaboado	ocupado	pola	area,	recordándonos	
que	as	vontades	dos	humanos,	representadas	por	estes	carreiros	rectilineos	e	seguros,	
nada	 poden	 contra	 os	 episodios	 do	 caos	 e	 a	 continxencia.	 Un	modo	 de	 conservar	 a	
natureza	dos	areais	atlánticos,	formas	dun	encontro	entre	o	vento	e	o	continente,	entre	
o	mar	e	a	terra,	berce	de	flora	e	fauna	singular.	

Os	percorridos	pola	praia,	co	mar	á	dereita	e	o	sol	a	aquecer	estas	gándaras	húmidas,	
erguendo	a	bafarada	constante	que	ha	cesar	ao	mediodía,	encontran	máis	ao	fondo,	
logo	de	traspasado	o	horizonte,	reunións	de	grupos	en	roupa	deportiva	que	saúdan	o	
día	e	o	sol	da	mañá,	antes	dun	almorzo	frugal	e	cereal,	no	benestar	que	sucede	a	unha	
sesión	de	meditación	transcendental.	Ollámonos	de	 lonxe	e	sorrímonos	sen	chegar	a	
saudarnos,	mais	na	complicidade	de	quen	sente	que	partilla	unha	mesma	atitude,	unha	
disposición	semellante.	Somos	persoas	chegadas	até	aquí	para	descansar	ou	para	curar,	
non	 necesariamente	 de	 patoloxías	 reveladas	 e	 incapacitantes,	mais	 si	 das	 cargas	 de	
fatiga	e	de	presión	dos	nosos	ciclos	anuais.	

Moitos	anos	cando	chega	a	primavera	desprazámonos	ao	lugar	en	estadías	curtas	de	
fin	de	semana,	para	volver	sentir	o	motor	do	mundo,	calibrar	a	maquinaria	colosal	do	
firmamento	da	que	non	somos	máis	que	unha	minúscula	engrenaxe	e	reparar	as	chagas	
e	os	óxidos	do	metal	enferruxado.	

Unha	comunidade	balnear,	de	ioguis	e	de	paseantes,	de	espectadores	e	de	oíntes	do	
espectáculo	sen	fin	do	mar	libre,	do	oceano	desatado,	a	falar	en	diversas	linguas,	mais	
que	encontra	no	silencio	o	seu	modo	máis	habitual	de	comunicarse,	o	propósito	dun	
xexún	 de	 semiose.	 Unha	 parada	 na	 emisión	 sen	 pausa,	 un	 receso	 na	 recepción	
continuada.	

Pode	 que	 algúns	 teñan	 exercicio	 de	 silencio	 e	 percorran	 a	 praia	 co	 propósito	 de	
encontrar	o	 suxeito	adormecido	debaixo	da	 linguaxe.	Ese	 silencio	que	os	devolve	ao	
estadio	 anterior	 da	 súa	 propia	 construción	 como	 persoas,	 ese	 silencio	 primario	 e	
necesario.	
	



do	extravío	(foto	63)	

Dicía	Walter	Benjamin	nun	dos	seus	primeiros	libros	publicados,	e	que	poderíamos	
traducir	como	Calexón	sen	saída,	que	"así	como	empezamos	a	orientarnos	a	paisaxe	
desaparece,	como	a	fachada	cando	entramos	nunha	casa".	

Non	vou	ocultar	que	un	dos	máximos	praceres	do	camiñante,	sempre	que	se	produza	
nas	condicións	lumínicas	e	climatolóxicas	idóneas,	é	o	extravio.	Porque	só	quen	coñece	
o	extravío	entende	o	país	que	se	desenvolve	na	paisaxe.	Viático	e	extravío	son,	ademais,	
dúas	 das	 miñas	 palabras	 predilectas	 e	 que,	 curiosamente,	 representan	 dous	
movementos	de	significación	radicalmente	antagónicos.	As	dúas	derivan	de	Viam	que	
tiña	 como	 principal	 acepción	 en	 latín	 a	 de	 ser	 unha	 conexión	 externa	 entre	 dúas	
entidades	 de	 poboación	 determinadas.	 Fronte	 á	 Rugam	 (rúa),	 que	 era	 a	 conexión	
interior,	a	vía	implica	sempre	exterioridade,	inmersión	no	outro	da	urbanidade.	

De	Viaticum	deriva,	tamén,	a	nosa	Viaxe,	a	través	do	francés	e	do	provenzal	como	un	
semicultismo	antes	da	aparición	do	galego	moderno.	A	palabra	Viático	foi	incorporada	
posteriormente	 para	 significar	 dentro	 da	 ortodoxia	 cristiá	 a	 provisión	 das	 sagradas	
formas	 a	 un	 crente	 que	 non	 pode	 recibilas	 no	 interior	 dun	 templo.	 A	 vía,	 portanto,	
condúcenos	cara	a	fóra,	sepáranos	do	centro	da	praza,	o	lugar	do	templo	e	do	altar.	En	
puridade	 sería	 imposible	 o	 extravío	 dun	 viático,	 como	 tamén	 o	 sería	 o	 extravío	 dun	
viaxeiro.	

Quen	 se	 extra-vía	 coñece,	 por	 tanto,	 unha	 dobre	 exterioridade,	 primeiro	 pola	
preposición,	extra,	e	logo	polo	substantivo,	vía.	

O	extraviado	é,	dese	xeito,	un	desorientado,	ese	alguén	verdadeiramente	capacitado	
para	integrarse	na	paisaxe.	

A	palabra	extravio	seguiu	pola	súa	conta	outros	camiños	invisibles	mais	que	deixaron	
trazos	 de	 ideoloxía	 na	 linguaxe,	 e	 deu	 en	 significar	 tamén	 o	 afastamento	 do	 que	 se	
considera	normal	e	encontrou	como	sinónimos	desatino,	despropósito,	erro,	perdición,	
vicio,	loucura.	
	

máis	extravío	(foto	101) 
Escribir	é	outra	forma	de	camiñar,	de	seguir	ou	buscar	un	camiño,	ben	sexa	un	camiño	

xa	feito	e	explorado,	ben	sexa	extraviado,	sen	obxectivo	concreto,	polo	simple	pracer	de	
ir	dispoñendo	unha	palabra	detrás	de	outra,	un	paso	e	outro	paso.	Do	mesmo	xeito	que	
as	rúas	procuran	unha	praza	cun	altar	e	un	centro,	a	escrita	sen	extravio	tamén	procura	
ese	lugar,	ese	templo.	A	escrita	sen	destino	nin	camiño,	a	escrita	errante,	seica	o	falar	
por	falar,	a	perdición,	a	loucura.		

O	espazo	 como	metáfora	 resulta	moi	 significativo	dunha	alegoría	global	do	que	é	
centro	e	periferia,	limite	e	desprazamento.	Un	centro	e	unha	periferia	que	tamén	está	
na	 palabra,	 na	 imaxinación,	 no	 pensamento.	 Que	 o	 extravío	 sexa	 desatino,	 falta	 de	
acerto,	tento	e	bo	xuízo,	e,	en	consecuencia,	desacato,	engano,	falta,	é	un	aviso	para	
camiñantes.	Quen	se	perda	polo	monte	e	 sexa	encontrado	errante	 será	 considerado	
tamén	errante	no	interior	da	súa	conciencia	e	disposto	nalgún	dos	múltiplos	camiños	
que	 percorren	 a	 nosa	 comunidade.	 Ningún	 camiñante	 sen	 camiño,	 podería	 ser	 a	
consigna.	Ningún	andar	sen	camiñar.		

Que	o	extravío	sexa	perdición,	ruína,	e	que	o	perdido	na	perdición	sexa	a	reputación,	
a	liberdade,	a	riqueza	ou	mesmo	a	vida,	é	ben	ilustrativo	do	importantes	que	foron	non	
só	as	formas	de	camiñar	senón	tamén	os	roteiros	e	os	destinos	na	formación	da	ideoloxía	



implícita	que	subxace	na	lingua.	Perderse	no	camiño	pode	ser	non	só	o	extravío	senón	a	
perdición.		

Quen	ande	errante	sen	encontrar	antes	ou	despois	unha	vía	cara	a	un	destino,	un	
altar,	 unha	 praza,	 un	 centro,	 un	 templo	 de	 sentido,	 pode	 darse	 por	 perdido,	 que	 é	
sempre	consecuencia	do	extravío.	O	ditado	que	nos	constrúe	e	que	nos	suxeita	como	
suxeitos	na	ortografía,	na	ortofonía	e	na	ortopedia,	no	escribir,	no	falar	e	no	camiñar	de	
xeito	correcto,	 sen	 lugar	para	o	extravío,	produce,	 tamén,	como	curioso	paradoxo,	o	
aumento	 do	 número	 de	 extraviados,	 por	 exceso	 de	 ortografía,	 de	 ortofonía	 e	 de	
ortopedia.		

Non	así	a	caligrafía	do	Zen,	esa	arte	dos	deuses.		
Ben	podes	darme	agora	por	louco	ou	por	perdido,	Oh,ti	que	me	procuras	na	senda	

do	extravío.		

do	erudito	e	a	ruína	(foto	65)	

Ignoro	en	que	lugares	aprendín	o	amor	polas	ruínas.	Acaso	fose	en	Grecia,	visitada	
cunha	certa	regularidade	ao	longo	dos	anos.	Acaso	nos	museos	dos	lugares	onde	andei,	
apalpando	coa	mirada	non	só	obras	antigas	senón	tamén	recreacións,	representacións	
do	xa	caído	e	derrubado.		

Acaso	 nos	 resquicios	 e	 refugallos	 de	 todo	 tempo	 asome	 no	 seu	 novo	 sentido	
contemporáneo	a	vitalidade	da	 imaxe	dialéctica	de	W.	Benjamin	cando	advertía	que	
unha	imaxe	proxecta	sempre	o	sentido	do	tempo	en	que	foi	creada	mais	non	pode	evitar	
contaxiarse	dos	novos	sentidos	que	lle	van	dando	idades	sucesivas.		

Roma	quanta	fuit	ipsa	ruina	docet.	Todo	canto	Roma	foi	as	mesmas	ruínas	mostran.	
A	lección	do	amor	pola	ruína	está	na	diferenza	entre	ruína	e	lixo,	entre	resto	e	excedente.	
Aí	radica	unha	porción	considerable	da	nosa	dignidade	histórica.		

Non	 esquezamos	 que	 RUERE,	 en	 latín,	 deu	 RUDUS,	 de	 onde	 rudo,	 testarudo,	
rudimento	 e,	 curiosamente,	 ERUDITO	 (ex-rudus),	 aquel	 que	deixou	de	 ser	 rudo	pola	
educación	e	a	cultura.	
	

mecanica	e	existencia	(foto	66)	

A	metáfora	 e	 a	metonimia	 están	 entres	 as	mellores	 ferramentas	 con	 que	 contou	
nunca	a	humanidade.	Vexámolas	en	dous	planos:	horizontal	e	vertical.	

No	plano	horizontal,	que	é	o	plano	do	tempo	e	da	linguaxe,	cada	unha	das	unidades	
que	circulan	pode	alterar	a	súa	posición.	Nunha	autoestrada,	por	exemplo,	circula	un	
camión	seguido	dunha	moto.	

No	plano	vertical,	que	é	o	plano	do	tipo	e	da	especie,	hai	numerosas	opcións	que	
poden	 substituir	 as	 unidades	 presentes.	 Na	 mesma	 autoestrada	 do	 exemplo	 agora	
circulan	unha	furgoneta	e	un	turismo.	

Tanto	 podo	 CONECTAR	 os	 vehículos,	 e	 pór	 a	 moto	 diante	 do	 camión,	 como	
SUBSTITUÍR	o	camión	polo	turismo,	por	exemplo,	e/ou	a	moto	pola	furgoneta.	Mais	o	
resultado	será	o	mesmo:	dous	vehículos	circulando.	

E	velaí	as	dúas	expresións:	conectar	(metominia)	e	substituír	(metáfora).	Esta	teoría,	
de	Lacan	nos	anos	50,	foi	logo	revisada	e	matizada,	mais	para	o	caso	segue	a	ter	o	seu	
valor.	

No	maxia,	desde	os	tempos	d’A	Feiticeira	de	Teócrito,	substitúese	a	persoa	por	un	
boneco	ou	conéctase	por	unha	pertenza	(un	pano,	un	cabelo).	



A	 cámara	 fotográfica	 é	 unha	 de	 tantas	 mostras	 deste	 emprego	 creativo	 da	
metáfora.Tratábase	 de	 pórmonos	 algo	 diante	 dos	 ollos	 que	 captase	 o	 mesmo	 que	
estábamos	a	ver,	mais	agora	dándolle	carácter	de	escrita.	Xa	sabemos:	Verba	volant,	
Spripta	manent.	

Así	 que	 a	 cámara	 fotográfica	 converteuse	 nun	 instrumento	 moi	 especial	 que	
consegue	 realizar	 unha	 impresión	 directa	 do	mundo,	 sen	 precisar,	 como	no	 caso	 da	
pintura	ou	da	escrita	a	man,	dun	intermediario.	O	cristalino	como	sistema	de	enfoque,	
a	meniña	ou	pupila	como	obturador,	a	retina	como	sensor.	

A	máquina	fotográfica	foi	posible	porque	o	ollo,	tamén,	é	unha	máquina.	E	esa	nova	
máquina,	a	máquina	de	fotos,	non	foi	máis	que	unha	metáfora	do	ollo.	

Conseguimos	recrear	o	ollo,	mais	non	conseguimos	recrear	do	mesmo	modo	a	nosa	
ollada.	Ver	non	é	importante.	Mais	mirar	non	pode	estar	fóra	de	control.	

	

contrastes	(foto	69)	

Outro	dos	meus	temas	é	o	contraste	entre	o	infinito	e	o	determinado.	O	infinito	do	
negro	e	do	branco.	O	determinado	das	cores	intermedias.	O	infinito	do	camiño	de	ferro.	
O	determinado	da	ruína	da	estación	do	gardavías,	aínda	erecta	como	signo	de	tempos	
evadidos.		

E	 hai	 un	 goce	 no	 mirar	 porque	 o	 sentido	 é	 goce,	 xa	 que	 os	 humanos	 debemos	
encontrar	sempre	un	sentido	á	visión.	Un	goce	de	sentido	tan	poderoso	que	somos	quen	
de	ollar	sen	ver,	como	acontece	na	lectura,	na	ficción,	no	soño,	na	cegueira,	na	ideoloxía.		

A	mirada	fotográfica	como	suma	do	goce	e	da	visión.		
Porque	mirar	tamén	é	ver	gozando	na	visión,	engandíndolle	sentido	ao	que	vemos.		
Eses	fíos	que	perseguen	as	vías	antecipan	a	chegada	do	tren	e	transmiten	ordes	que	

activan	as	barreiras.	Os	fíos	son	visibles	mais	as	ordes	xa	pertencen	ao	invisible.	E	velaí	
o	rango	superior	da	fotosofía:	mirar	o	invisible.		

Como	 escribín	 nunha	 ocasión:	 O	 tempo	 é	 invisible	 mais	 pode	 ser	 mirado.	 Unha	
historia	non	é	máis	que	tempo,	invisible,	mirado.	

	

da	outra	beleza	(foto	73)	

Os	 camiños	 de	 ferro	 son	 sempre	 unha	 tentación	 para	 a	 mirada.	 Como	 todas	 as	
grandes	metáforas,	 conteñen	no	 interior	unha	explosión	semántica,	unha	especie	de	
bomba	nuclear	da	significación	que	permite	que	o	seu	sentido	sexa	sempre	ambiguo	e	
radiante.	

Por	unha	banda	a	seguridade	dun	camiño	trazado	e	seguro;	pola	outra,	o	 infinito.	
Como	o	Travis	de	París-Texas,	podería	pasar	a	vida	a	camiñar	por	estas	vías,	seguro	de	
non	extraviarme.	Seguramente	sen	o	descarrilamento	interior	do	personaxe.	E	con	só	
unha	diferenza:	unha	cámara	para	ir	tirando	fotos.	

Entendo	 que	 a	 disposición	 do	 fotógrafo,	 de	 afrontar	 o	 mundo	 desde	 a	 mirada,	
procurando	encher	de	sentido	calquera	visión,	é,	ao	mesmo	tempo,	unha	posición	crítica	
e	 consecuente	 coa	 propia	 distancia	 que	 nos	 impón	 o	 mundo.	 Acceder,	 desde	 a	
conciencia	do	seu	caracter	de	representación,	ao	que	se	nos	ofrece	por	medio	da	luz.	
Saber	que	iso	que	está	aí	é	o	produto	dunha	circunstancia	que,	en	calquera	momento,	
pode	 mudar	 é	 someter	 a	 propia	 mirada	 aos	 caprichos	 do	 Kairós,	 da	 ocasión,	 da	
oportunidade.	



Unha	 actividade	 que	 ten	 sempre	 algo	 de	 cinexética,	 de	 caza,	 mais	 unha	 caza	
incruenta	e	creativa,	empeñada	en	completar	o	mundo	engadíndolle	misterios	e	sentido.	
O	fotógrafo	sabe	que	a	recepción	é	creación,	e	fai	súa	aquela	teima	derridiana	da	lecto-
escritura.	O	fotógrafo	escribe	lendo	e	torna	a	súa	lectura	un	proceso	de	escrita.	A	foto	
como	indecidible	que	engadir	á	Farmacia	de	Platón.	A	foto	como	fármaco,	medicina	ou	
veleno.	A	 foto	dunha	 foto	dunha	 foto...	dun	obxecto.	A	mise	en	abyme	da	creación.	
Diferenza	e	repetición.	

Sabemos	que	non	está	permitido	camiñar	polas	vías	do	tren	mais	sabemos	que,	pola	
contra,	en	sentido	metafórico,	non	está	permitido	saír	fóra	deses	trazados	de	ferro	en	
paralelo.	 Nunha	 Guía	 de	 Extraviados	 o	 lóxico	 sería	 apelar	 a	 ese	 sentido	 alegórico	 e	
ofrecer	as	vías	como	remedio,	como	o	único	remedio.	Velaí	o	camiño.	Velaí	un	dos	seus	
sentidos.	

Mais	sempre	cabe	parar	nalgunha	das	estacións	para	mirar	o	mar;	ese	caos,	esoutra	
beleza.	

	

criminal	(foto	79)	

Dicía	Nietzsche	que	o	criminal	é	un	humano	forte	que	enfermou.	Fáltalle	a	selva	virxe,	
unha	forma	de	existir	máis	libre	e	perigosa	na	que	sexa	legal	todo	o	que	no	instinto	do	
humano	 forte	é	arma	de	ataque	e	de	defensa.	As	súas	virtudes	 foron	castradas	pola	
sociedade.	 E	 é	 na	 nosa	 sociedade,	 domesticada,	mediocre,	 onde	 un	 home	 vindo	 da	
natureza,	chegado	das	montañas	ou	das	aventuras	do	mar	dexenera	necesariamente	en	
criminal.		

A	catarse	de	Aristóteles,	como	purgación	dos	afectos	e	purificación	do	espanto	e	a	
compaixón,	conduce	a	Freud	á	 identificación	do	espectador	coa	acción	dramática	e	a	
produción	 de	 alivio.	 A	 arte	 recoñécenos	 como	 doentes	 e	 restablécenos,	 sándanos,	
recupéranos.		

Come,	healing	of	the	body;	come,	healing	of	the	mind,	dicía	Leonard	Cohen	nunha	
das	súas	últimas	cancións.		

Vén	xa,	cura	do	corpo;	achégate,	curación	do	pensamento.	
	

catividade	(foto	83)	

Un	dos	motivos	polos	que	case	non	fago	retratos	é	porque	o	rostro	humano	é	un	
escenario	dunha	enorme	complexidade.	Ás	veces	quedo	con	alguén	para	unha	sesión	
fotográfica	e	aínda	que	faga	o	posible	por	compracer,	sinto	a	tentación	do	desertor.	A	
beleza	do	semblante,	mesmo	daquelas	persoas	que	posúen	fotoxenia,	e	a	beleza	da	foto	
son	dúas	cousas	ben	distintas.	E	combinan	entre	si	de	xeitos	non	sempre	coincidentes,	
para	ben	e	para	mal.	

Comecemos	por	dicir	que	semblante	é	unha	palabra	francesa	que	significa	semellante.	
Semellante	a	quen?	A	ese	outro	que	representamos	imaxinariamente	cando	posamos	
para	unha	foto.	Sembler,	en	francés,	é	parecerse,	ter	un	aire.	Así	que	o	que	captamos	é,	
finalmente,	unha	interpretación.	

Un	 parte	 sempre	 dunha	 limitación	 que	 xa	 está	 implícita	 na	 ferramenta	 que	 vai	
empregar,	 a	 lente,	o	espazo-tempo.	Mais,	 alén	diso,	o	obxecto	 (o	 suxeito)	a	 retratar	
adquire	a	categoría	de	materia,	de	tema,	non	porque	teña	perdido	a	humanidade,	senón	
porque	a	mirada	comeza	de	xeito	automático	e	 reflexo	a	súa	procura	de	sentido.	As	
persoas	que	demandan	un	retrato	fican	normalmente	insatisfeitas	porque	a	imaxe	non	



se	 axusta	 ao	 fantasma	 (do	 semblante).	 E	 en	 ocasións	 isto	 conduce	 a	 situacións	 de	
absoluto	 paradoxo	 para	 unha	 arte	 espectral	 e	 cinexética,	 a	 fotografía,	 ese	 safari	 de	
espectros.	

Un	dos	argumentos	máis	manidos	é	o	da	realidade.	Como	se	o	semblante	fose	real	e	
dependese	dunhas	condicións	físicas	e	 inalterables.	Mais	o	certo	é	que	demandamos	
das	 ópticas	 e	 do	 revelado	 que	 nos	 altere	 esa	 realidade.	 Aquí	me	 tes.	 Dispara	 canto	
queiras	mais	devólveme	un	semblante	que	me	conquiste.	Porque	esa	é	a	palabra	clave	
no	retrato:	a	conquista.	

Os	retratos	como	colección	de	todos	aqueles	carcereiros	que	nos	fixeron	presidiarios.	
Unha	por	unha	todas	as	celas	nas	que	ficamos	prisioneiros.	

	

do	texto	destecido	(foto	85)	

A	poesía	é	un	andar	errante	polos	camiños	da	linguaxe.	Un	extravío	polas	sendas	do	
simbólico	e	do	imaxinario.	

Hai	 poesía	 en	 todas	 as	 linguaxes	 que	 coñecen	 os	 humanos.	 E	 por	 iso	 a	 poesía	 é	
limítrofe	 do	 erro,	 do	 desvío.	 O	 poeta	 é,	 claramente,	 un	 humano	 desorientado,	 un	
extraviado.	 Un	 navío	 ao	 pairo	 da	 ventura	 da	 linguaxe.	 Lembremos	 aquel	 aserto	 dos	
surrealistas:	o	erro	sempre	mellora	o	texto.	

A	primeira	consecuencia	podería	ser	dicir	que	o	poema	é	un	texto	errado.	Mais	cabe	
tamén	dicir	que	"texto	errado"	é	unha	redundancia.	Porque	o	propio	do	texto	é	errar,	e	
que	o	seu	limite	absoluto	de	perfección	e	de	beleza	é	o	Real,	o	imposible	de	ser	tecido,	
o	inefable.	

O	 Real	 é,	 por	 tanto,	 a	marabilla.	 Non	 confundamos	 Real,	 así	 con	maiúscula,	 con	
realidade,	sempre	a	tentativa	de	traspasar	ese	Real	para	as	linguaxes,	como	dicía	Borges:	
eses	simulacros.	

Lembremos	aquel	aserto	de	L.	Wittgenstein:	"non	como	o	mundo	sexa	senón	que	o	
mundo	sexa,	iso	é	o	místico".	O	texto	é	claramente	un	tecido.	

Alvaro	Cunqueiro	escribiu	un	poema,	"O	regreso	de	Ulises"	onde	leva	ate	o	límite	este	
paradoxo:	o	texto	destecido.	O	poema	evoca	a	Penélope	a	tecer	e	a	destecer	un	pano	
mentres	espera	por	Ulises.	E	o	propio	discurso	do	poema,	nun	achado	xenial,	xoga	a	
tecerse	e	a	destecerse.	

O	texto	como	tecido	pode	ser	un	luxoso	tapiz,	feito	con	toda	clase	de	habelencias	e	
finuras,	materiais	excelentes	e	delicados,	ou	un	humilde	farrapo.	Sexa	o	que	for,	e	como	
o	for,	o	tecido	do	texto	como	o	do	tapiz,	non	pode	chegar	xamais	a	suplantar	a	marabilla	
do	Real,	por	mais	que	se	engada	de	inmediato	ao	propio	Real.	

Que	os	libros	forman	parte	do	Real,	claro.	Mais	o	Real	dos	libros	é	soamente	papel	e	
tinta.	A	Biblia	a	falar	de	Deus	ou	D.	Quixote	dun	cabaleiro	errante	e	namorado	non	son	
óbice	para	que	poidamos	crer	que	un	restaurante	de	estrada	por	Castilla-La	Mancha	
sexa	aquel	no	que	o	fidalgo	e	o	seu	criado	almorzaron	nun	capítulo	concreto.	Porque	
ese	lugar	e	esa	escena	e	esas	personaxes	só	existiron	no	imaxinario.	

A	mirada	tamén	é	un	tecido,	moito	máis	difícil	de	desentrañar.	
	

do	cabaleiro	da	dúbida	no	peito	(foto	92)	

Hoxe	falei	co	Cabaleiro	da	Dúbida	no	Peito.	Había	tempo	que	non	o	vía.	Segue	a	ter	
o	mesmo	aspecto	de	cando	o	retratei,	de	personaxe	barroco	de	ollos	escuros	e	fixos	e	



intelixentes,	a	barba	desigual,	que	medra	en	liberdade,	sen	ningún	tipo	de	arranxo,	até	
que,	ao	cabo	dunhas	poucas	semanas,	comeza	a	darlle	aspecto	de	indixente.	

Dixo	que	estaba	a	seguir	a	miña	Guia	de	Extraviados	e	que	se	sentía	referido	aínda	
que	 non	 o	 mencionase.	 E	 que	 moitos	 dos	 temas	 lle	 lembraban	 as	 nosas	 pretéritas	
conversas	no	café	de	sobremesa	con	Carlos	Oroza.	

Argumentou	que	o	extravío	e	o	desarraigo	son	os	grandes	temas	da	modernidade	
desde	o	flanneur	de	Baudelaire	e	citoume	uns	versos	que	Carlos	sempre	nos	repetía,	
mesmo	como	mantra	da	súa	actitude	de	elevación,	que	era	tamén	de	profundidade	(xa	
se	sabe,	canto	mais	alto	o	observador	máis	profundo	vese	o	mundo):	"Necesito	algo	que	
no	sea	humano,	algo	verdaderamente	inocente	e	imposible".	

Noteino	preocupado	pola	pandemia.	O	certo,	dixo,	é	que	xa	imos	tendo	uns	anos	e	
que,	aínda	que	nada	disto	nos	afecte	de	momento	a	ti	ou	a	min,	polo	camiño	fomos	
perdendo	unha	chea	de	referentes	vitais	e	afectivos.	Xente	da	nosa	idade,	que	estaba	aí	
e	que	agora	xa	non	está,	que	vai	sinalando	pouco	e	pouco	o	camiño,	como	se	quixesen	
ser	os	nosos	precursores,	os	nosos	pioneiros,	na	definitiva	viaxe	de	regreso	ao	misterio	
e	ás	tebras.	

Lembroume	a	vez	que	coincidimos	en	Roma,	hai	máis	de	corenta	anos.	Os	paseos	por	
Piazza	 Navona.	 A	 taberna	 popular	 onde	 comíanos	 a	 diario	 pasta	 con	 verduras	 e	
bebíamos	o	clarete	dos	deuses.	Preguntoume	pola	nosa	amiga,	bibliotecaria	ela,	da	que	
non	 volvimos	 saber.	 Mesmo	 o	 seu	 nome,	 tantas	 veces	 repetido,	 foise	 sumir	 no	
esquecemento.	Acordábase	dun	 retrato	que	nos	 fixera	na	Fontana	de	Trevi.	Nós	 tan	
novos	e	recentes.	E	inocentes.	Seica	anda	a	escribir	un	ensaio	sobre	a	contrarreforma	
marxista	e	o	exilio	da	esquerda	lacaniana.	O	Cabaleiro	da	Dúbida	no	Peito.		

Remexendo,	encontrei	esta	foto,	dalgúns	anos	despois,	que	podería	dar	conta	das	
sombras	desa	espectralidade	que	tento	describir.	

	

da	outra	beleza	(foto	93)	

Os	 camiños	 de	 ferro	 son	 sempre	 unha	 tentación	 para	 a	 mirada.	 Como	 todas	 as	
grandes	metáforas,	 conteñen	no	 interior	unha	explosión	semántica,	unha	especie	de	
bomba	nuclear	da	significación	que	permite	que	o	seu	sentido	sexa	sempre	ambiguo	e	
radiante.	

Por	unha	banda	a	seguridade	dun	camiño	trazado	e	seguro;	pola	outra,	o	 infinito.	
Como	o	Travis	de	París-Texas,	podería	pasar	a	vida	a	camiñar	por	estas	vías,	seguro	de	
non	extraviarme.	Seguramente	sen	o	descarrilamento	interior	do	personaxe.	E	con	só	
unha	diferenza:	unha	cámara	para	ir	tirando	fotos.	

Entendo	 que	 a	 disposición	 do	 fotógrafo,	 de	 afrontar	 o	 mundo	 desde	 a	 mirada,	
procurando	encher	de	sentido	calquera	visión,	é,	ao	mesmo	tempo,	unha	posición	crítica	
e	 consecuente	 coa	 propia	 distancia	 que	 nos	 impón	 o	 mundo.	 Acceder,	 desde	 a	
conciencia	do	seu	caracter	de	representación,	ao	que	se	nos	ofrece	por	medio	da	luz.	
Saber	que	iso	que	está	aí	é	o	produto	dunha	circunstancia	que,	en	calquera	momento,	
pode	 mudar	 é	 someter	 a	 propia	 mirada	 aos	 caprichos	 do	 Kairós,	 da	 ocasión,	 da	
oportunidade.	

Unha	 actividade	 que	 ten	 sempre	 algo	 de	 cinexética,	 de	 caza,	 mais	 unha	 caza	
incruenta	e	creativa,	empeñada	en	completar	o	mundo	engadíndolle	misterios	e	sentido.	
O	fotógrafo	sabe	que	a	recepción	é	creación,	e	fai	súa	aquela	teima	derridiana	da	lecto-
escritura.	O	fotógrafo	escribe	lendo	e	torna	a	súa	lectura	un	proceso	de	escrita.	A	foto	
como	indecidible	que	engadir	á	Farmacia	de	Platón.	A	foto	como	fármaco,	medicina	ou	



veleno.	A	 foto	dunha	 foto	dunha	 foto...	dun	obxecto.	A	mise	en	abyme	da	creación.	
Diferenza	e	repetición.	

Sabemos	que	non	está	permitido	camiñar	polas	vías	do	tren	mais	sabemos	que,	pola	
contra,	en	sentido	metafórico,	non	está	permitido	saír	fóra	deses	trazados	de	ferro	en	
paralelo.	 Nunha	 Guía	 de	 Extraviados	 o	 lóxico	 sería	 apelar	 a	 ese	 sentido	 alegórico	 e	
ofrecer	as	vías	como	remedio,	como	o	único	remedio.	Velaí	o	camiño.	Velaí	un	dos	seus	
sentidos.	

Mais	sempre	cabe	parar	nalgunha	das	estacións	para	mirar	o	mar;	ese	caos,	esoutra	
beleza.	
	

trazos	(foto	95) 
Eses	trazos	erixidos	contra	a	luz	do	entardecer,	como	letras	de	alfabetos	olvidados,	

son	 marcas	 de	 escrituras,	 rexistros	 dun	 aceno	 de	 man	 que	 procuran	 un	 aquel	 de	
ortografía,	marcas,	liñas	e	sinais	sobre	a	néboa	do	mundo	que	rodean	un	solpor	que	se	
resiste,	 heroico	 e	 moribundo	 perante	 as	 sombras	 que	 se	 achegan.	 Son	 manchas	 e	
borranchos,	tiznes	e	carbóns	que	os	ventos	irisaron,	a	anotaren	a	distancia	na	distancia,	
estilemas	dun	autor	sen	autoría,	caracteres	da	sublime	exposición.		

 

san	bernabé	(foto	81) 
O	real	é	unha	epifanía	continuada.	Por	iso	non	cabe	na	linguaxe.	Un	milagre	sen	fin.	

Un	 acontecemento.	 Como	 escribira	 L.	 Wittgenstein	 no	 primeiro	 aforismo	 do	 seu	
Tractatus,	o	mundo	é	todo	o	que	acontece.	Die	Welt	is	alles,	was	der	Fall	ist.	Ou,	dito	
doutro	xeito,	o	mundo	é	o	caso.	Entendendo	o	caso	como	participio	do	verbo	cadere	
(casus),	caer,	o	que	cae,	o	que	se	precipita,	o	que	acontece.	Algo	que,	por	outra	parte,	
está	 totalmente	 integrado	na	 linguaxe.	O	caso	é	que...	dicimos	decote.	Por	se	acaso,	
entendendo	que	acaso	deriva	de	ha	caso.	Por	se	ha	caso.	Por	se	hai	acontecemento.	Por	
se	sucede.	Necesidade,	posibilidade,	continxencia.		

Se	o	mundo	é	o	que	acontece,	daquela	somos	o	que	nos	acontece.	E	o	primeiro	que	
nos	acontece	é	a	linguaxe.		

Life	 is	 a	 tale	 told	 by	 an	 idiot,	 full	 of	 sound	 and	 fury,	 signifying	 nothing,	 dixera	
Shakespeare.	A	vida	non	é	máis	que	o	conto	dun	parviño,	barullento	e	 iracundo,	sen	
nada	que	dicir.		

terra	de	montes	(foto	93) 
E	quen	nos	vai	valer,	Terra	de	Montes?	
Quen	mirará	por	nós,	xardín	do	esquecemento?		
Quen	virá	nos	gorentar,	viño	do	olvido?		

non	chegues	nunca	(foto	26) 
En	 1915	 Freud	 decidiu	 distinguir	 entre	 estímulos	 e	 pulsións.	 Tiña	 catro	 bos	

argumentos:	primeiro,	a	pulsión	non	provén	do	exterior	senón	do	mesmo	interior	do	
organismo;	 segundo,	 a	 pulsión	 é	 unha	 forza	 constante,	 a	 diferenza	 do	 estímulo	 que	
opera	de	xeito	momentáneo;	terceiro,	a	fuxida	non	ten	utilidade	para	cancelar	o	seu	
efecto;	cuarto,	a	pulsión	só	pode	ser	cancelada	mediante	a	súa	satisfacción.		

O	autocaravanismo	non	é	un	estímulo,	é	unha	pulsión.	



Os	estímulos	 teñen	un	obxecto	preciso	de	 satisfacción.	A	 sede	cúrase	bebendo;	a	
fame,	comendo.	O	Eu	é	sempre	o	responsable	da	súa	xestión.	A	pulsión,	pola	contra,	é	
acéfala.	 Non	 ten	 suxeito.	 Satisfai	 sempre.	 Quen	 a	 sente	 non	 pode	 evitar	 ser	 feliz.	
O	autocaravanista	 inclínase	por	 rodar	e	 rodar.	 E	 a	única	encomenda	da	que	 se	 sabe	
transmisor	é	esta:	NON	CHEGUES	NUNCA.	

Cóntase	que	para	filmar	À bout de souffle,	o	seu	filme	de	1960,	Jean	Luc	Godard	non	
empregou	 guión.	 Era	 unha	 gravación	 pulsional,	 conducida	 pola	 felicidade	 implícita	 a	
estar	rodando.	Rodando,	ademais,	unha	fuxida	pulsional	duns	personaxes	que	percorren	
toda	Francia,	levados	do	afán	de	desprazarse.	Non	chegues	nunca.		

Na	imaxe-tempo	deleuziana,	xurdida	logo	da	Segunda	Guerra	Mundial,	ao	xenio	de	
Orson	Welles	 (o	 plano-secuencia,	 a	 profundidade	 de	 campo...)	 aúnase	 o	 de	Roberto	
Rossellini	(a	continxencia	na	realización...)	e	conduce	a	algúns	dos	grandes	directores	
contemporáneos,	debedores	do	azar,	que	sabían	que	“Un	coup	de	dés	jamais	n'abolira	
le	hasard"	:	Win	Wenders,	Agnés	Varda,	Chantal	Akerman...	a	mostrárennos	que	cousa	
é	a	pulsión:	o	motor	da	continxencia	na	existencia.		

sen	música	vivir:	un	erro,	unha	fatiga	(foto	14) 
Unha	das	varias	fixacións	que	me	guían	na	historia	do	pensamento	é,	sen	dúbida,	a	

de	Nietzsche.	Desde	noviño,	mesmo	adolescente,	fun	tendo	sucesivos	encontros	coa	súa	
obra	e	lembro	sempre	con	especial	predilección	a	primeira	lectura	de	A	orixe	da	traxedia	
no	espírito	da	música.	Aínda	hoxe	me	emociona	 como	 idea	a	 renovación	da	prístina	
alianza	da	traxedia	grega	entre	palabra	e	son,	entre	concepto	e	emoción,	entre	Apolo	e	
Dionisos,	e	penso	que	nesa	perspectiva	da	música	como	linguaxe	orixinaria	que	é	quen	
de	 expresar	 a	 dimensión	máis	 íntima	da	 vida	 aínda	 levedan	moitos	 proxectos	 que	o	
tempo	mostrará.		

Unha	 parte	 da	 miña	 xeración	 foi,	 curiosamente,	 ao	 mesmo	 tempo,	 hippie	 e	
nietzschiana,	 na	 súa	mocidade,	 sen	 por	 iso	 deixar	 de	 atender	 outros	 argumentos.	 E	
houbo	e	hai	un	mito	Nietzsche	que	se	alimenta	menos	de	imaxes	que	de	lecturas.	E	iso	
nestes	tempos	ten	significación.		

Chegamos	a	Wagner	con	Nietzsche	de	contacto	e,	despois	de	mergullármonos	nas	
fluencias	 do	 xenio	 de	 Bayreuth,	 comprendimos	 os	 argumentos	 do	 filósofo	 e	 as	
correccións	ao	seu	erro	orixinario	dun	Wagner	dionisíaco	en	quen	era,	finalmente,	dixo	
o	poeta,	un	demagogo	e	un	vulgar.		

A	 música	 como	 feitizo,	 escribiu.	 A	 vida,	 sen	 ela,	 un	 erro,	 unha	 fatiga,	 un	 exilio.	
Dalgún	 xeito	 o	 pensamento	 de	 Nietzsche	 é	 a	 letanía	 dun	 músico	 no	 exilio.	
O	seu	fracaso	como	músico	(e	quen	non	fracasa	como	músico)	compensouno	con	esa	
xenial	mestura	de	pensamento	e	poesía	que	vertebra	toda	a	súa	existencia.	Algunha	das	
súas	partituras	chegou	a	mans	de	Schumann	que	non	tivo	compaixón	ao	criticala.	El,	
pola	súa	parte,	dubidou	de	que	algún	alemán	soubese	algunha	vez	o	que	é	a	música.		

Cando	con	corenta	e	catro	anos	sofre	un	tremendo	ictus	do	que	non	se	recuperará	e	
pase	os	once	derradeiros	ágrafo	e	mudo,	afastado	para	sempre	da	súa	propia	filosofía,	
non	deixará,	por	iso,	de	tocar	o	piano.		

As	luces	finais	verteranse	sobre	un	teclado	en	negro	e	branco.	Sen	música	vivir:	un	
erro,	unha	fatiga.	

 



what’s	my	future?		(foto	18) 
O	carácter	espectral	da	fotografía	e	a	súa	necesaria	referencia	ao	pasado	sitúa	esta	

arte	no	territorio	do	Outro	e	do	inconsciente.		
Se,	 por	 unha	 banda,	 a	 imaxe	 é	 o	 nada	 do	 obxecto,	 unha	 marca	 que	 certifica	 a	

privación	do	obxecto,	a	súa	carencia;	por	outra	banda,	a	fotografía	sendo	xa	a	ausencia	
do	obxecto,	é	unha	falta	definitiva	que	nos	deixa	un	trazo	fantasmal	como	pegada.	Un	
espectro	bañado	de	certeza,	unha	visión	ataviada	de	realidade,	unha	forma	novidosa	de	
alucinación,	falsa	para	a	percepción,	verdadeira	para	o	tempo.	Por	unha	banda,	xa	non	
está	aí;	por	outra,	tivo	lugar,	efectivamente.	Ausencia	e	trazo	de	presenza.	Falsidade	e	
certeza.		

Barthes	comprendeu	que	había	unha	especie	de	vínculo	entre	a	fotografía,	a	loucura	
e	a	piedade,	termo	este	último	que	elixe	polo	seu	eco	estrafalariamente	anticuado.		

Contra	o	“éche	o	que	hai”,	como	forma	conclusiva	do	galego	coloquial,	un	“éche	o	
que	 xa	 non	 hai”,	 como	 correlato	 paradoxal	 e	 enlouquecido.	 Unha	 fotografía	 éche,	
sempre,	o	que	xa	non	hai.		

Teño	ligado	esta	piedade	barthesiana	á	desesperanza.	Como	se	na	enunciación	de	
toda	foto	houbese	unha	especie	de	preámbulo	que	rezase:	“Nada	debes	de	esperar.	/	
Somos	 cinza	 de	 ruína”.	 Mais,	 ao	 mesmo	 tempo,	 a	 foto	 en	 tanto	 que	 obxecto,	
desvinculada	daquilo	do	que	é	representación,	postúlase	como	nova	no	plano	do	real.		

Na	obra	dese	grande	artista	que	foi	Orson	Welles,	e	dentro	do	filme	Touch	of	Evil,	
Sede	de	mal,	Toque	de	maldade,	existe	unha	escena	prodixiosa	que	acariña,	en	imaxes	
plenamente	contemporáneas,	a	traxedia	grega,	a	psicanálise,	a	filosofía,	sen	deixar	de	
ser	por	iso	unha	escena	dun	moderno	filme	de	intriga.		

Hank	Quinlan,	o	corrupto	xefe	da	policía	americana,	interpretado	por	Welles,	diríxese	
a	Tanya,	unha	cigana	misteriosa,	que	procura	entender	o	inexplicable	por	medio	dunha	
baralla	de	cartas,	interpretada	por	Marlene	Dietrich:		

-	What’s	my	fortune?	...	Come	on,	read	my	future	for	me	–	dille	el	-.	Cal	é	a	miña	sorte.	
Veña,	 leme	 o	 futuro.	 -	 You	 haven’t	 got	 any	 –	 contesta	 ela-.	 Non	 tes	 ningún.	
-	 What	 do	 you	 mean?	 –	 pregunta	 el-.	 Que	 queres	 dicir?	
-	Your	future	is	all	used	up	–	sentencia	ela-.	O	teu	futuro	esgotouse.		

De	que	estaba	a	 falar	Orson	Welles,	o	guionista,	 intérprete	e	director	deste	filme,	
nunha	escena	que	é	como	a	Capela	Sixtina	da	cinematografía.	Regreso	ao	preámbulo	de	
toda	foto:	“Nada	debes	de	esperar.	/	Somos	cinza	de	ruína”.	

brinde	(foto	19) 
A	beleza	da	ruína	non	está	no	que	morreu		
Senón	no	que	(ás	veces,	nada)	permanece.		
Hai,	por	tanto,	a	progresión,	
Desde	ese	nada	até	o	infinito,		
Daquilo	que	venceu	o	tempo,	
Ese	falsario,	ese	inimigo.	
O	encanto	da	ruína	é,	daquela,	o	primor	do	triunfo,		
A	fermosura	da	vitoria	
Un	deleite	arrincado	ao	percurso	das	horas,	
Ao	combate	violentísimo	da	trincheira	das	idades.		
Quen	detén	a	súa	mirada	para	ollar	unha	ruína	
E	procura	algún	sentido	aos	túmulos	das	cousas		
Coñece	os	cinerarios	que	o	tempo	nos	regala	



E	sabe	distinguir	as	cinzas	das	brasas,	
E	as	brasas	dos	cascallos.	
Quen	prolonga	a	súa	mirada	polos	restos	do	que	foi		
Entende	a	xerarquía	das	rodas	en	que	viran	
As	fases,	os	períodos,	as	etapas.	
Nunca	deixes	de	gabar	
As	formas	do	fracaso	e	da	desfeita,	
Esas	pinturas	na	parede	que	asistiron	ao	desastre,		
Ese	ferro	atormentado	que	non	puido	sepultar	
Nin	o	vento	da	sazón,	
Nin	o	compás	do	porvir,	
Nin	a	harmonía	da	historia.		
Presenta	os	teus	respectos	á	ruína		
E	brinda	porque	ti	sexas	distinta.		

nada	(foto	59) 
Conta	un	sabio	latinista	co	que	trato	que	a	palabra	PERSONAM,	que	como	é	sabido	

significaba	 a	 máscara	 empregada	 polos	 actores	 nas	 súas	 representacións,	 procede,	
segundo	unha	fracción	importante	dos	etimoloxistas,	da	reunión	de	PER	e	de	SONARE,	
debido	a	que,	para	evitar	as	dificultades	de	escoita	das	súas	elocuencias,	ía	provista	dun	
mecanismo	de	resonancia	que	aumentaba	o	volume	acústico	do	discurso.		

De	 xeito	 que	 poderíamos	 argumentar,	 no	 debate	 entre	 o	 individuo	 cartesiano,	 a	
persoa	kantiana,	o	eu	romántico	e	o	suxeito	freudiano,	dispostos	en	orde	cronolóxica,	a	
persoa	é	a	que	resoa,	a	que	fai	resoar	un	enunciado	de	fondo,	mais	nunca	ese	enunciado	
nin	moito	menos	o	fondo.		

Sempre	me	fascinou	o	misterio	literario	das	casas	prohibidas,	non	só	pola	beleza	da	
antiga	construción,	senón	polo	coidado	en	protexerse,	en	demandar	o	seu	propio	retiro,	
como	se	reclamasen	o	seu	papel	de	elipses	dentro	do	relato	urbano.		

Se	as	cidades	son	un	conto,	estas	casas	espectrais	serían	o	que	non	se	nos	di,	o	que	
fica	no	tinteiro.	Daquela,	a	narración	pode	constituírse,	simplemente,	coa	declaración	
de	alguén	que	logrou	entrar,	que	estivo	dentro.		

Por	 iso	 esas	 verxas	 de	 lanzas,	 que	 evocan	os	 entramados	 de	 armas	 dunha	 antiga	
milicia	en	descanso,	son	as	máscaras	dun	enunciado	que	fica	por	tras,	afastado	mais	
visible,	que	non	se	escoita	ben,	aínda	que	non	deixa	de	percibirse.		

Nas	novelas,	cando	alguén	consegue	percorrer	eses	adentros,	encontra	todo	tipo	de	
mundos	fantásticos.	Desde	un	centro	de	intelixencia	militar	a	un	prostíbulo,	desde	un	
templo	 dunha	 seita	 visionaria	 a	 un	 laboratorio	 no	 que	 se	 está	 a	 producir	 unha	
enigmática	investigación...		

O	máis	fascinante	deses	relatos,	para	min,	é,	sempre,	cando,	unha	vez	no	interior,	o	
intruso	constata	que	non	hai	nada.		

ludopatía	(foto	82) 
O	poeta	 e	 o	 xogador	 presentan	 dúas	 formas	 ben	 distintas	 de	 brincar	 co	 azar,	 de	

servirse	da	continxencia.		
O	 poeta	 desenvolve	 dous	movementos:	 primeiro,	 a	 nominación,	mediante	 a	 que	

converte	algo	do	real	en	simbólico,	isto	é,	un	obxecto	adquire	un	nome;	unha	acción,	un	
verbo;	un	estado,	un	adxectivo...	e	segundo,	a	creación	de	sentido,	mediante	a	que	algo	
do	simbólico,	sempre	un	significante,	unha	palabra,	adquire	un	novo	imaxinario,	unha	



nova	acepción,	por	medio	da	condensación	ou	do	desprazamento,	da	metonimia	ou	da	
metáfora.		

O	xogador,	o	ludópata,	executa	un	só	movemento	polo	que	algo	real,	un	cartón	cun	
número,	unha	carta,	unha	combinación,	pode	converterse	directamente	nunha	fortuna.	
A	relación	entre	o	real	e	o	imaxinario	é	fulminante.	Non	admite	intermediarios.		

Se	entendemos	estes	elementos,	o	cartón,	a	carta,	a	combinación,	como	simbólicos,	
como	significantes,	o	certo	é	que	os	seus	posibles	sentidos	só	poden	ser	dous:	gañar	ou	
non	gañar.		

A	poesía,	por	tanto,	sexa	o	que	for,	non	é,	en	ningún	caso,	un	xogo	de	azar,	mais	
garda	unha	íntima	relación	coa	continxencia.	A	nominación	e	o	sentido	son,	para	o	poeta,	
esa	 fortuna.	 Recoñece	 o	 seu	 vínculo	 cos	 golpes	 de	 dados,	 sexan	 cales	 foren	 as	 súas	
condicións	e	 consecuencias,	no	 interior	da	 tarefa	poética.	Mais	ao	experimentar	 coa	
nominación	 e	 co	 sentido,	 e	 aínda	 que	 as	 relacións	 que	 establece	 entre	 o	 real	 e	 o	
imaxinario	non	son	nunca	directas	senón	que	están	mediadas	sempre	polo	poder	do	
simbólico,	polo	coidado	do	significante,	non	deixa	de	despregar	os	seus	propios	dados,	
a	súa	particular	baralla.	E,	nese	campo,	só	que	lle	cabe	actuar	á	continxencia.		

Mais	é	o	poeta	un	ludópata?	Non	e	si,	en	certa	maneira.	Alguén	que	brinca	cos	nomes	
e	os	sentidos.		

Se	o	poema	é	unha	baralla	de	 infinitas	 cartas	posibles	que	esixe	un	 taboleiro	 tan	
grande	como	o	mundo,	os	sentidos	desa	baralla	exceden	os	infinitos	taboleiros	posibles.		

Mais	se	os	signos	do	mundo	son	infinitos,	os	seus	sentidos	son	aínda	máis	infinitos.	A	
teoría	matemática	de	Kantor	seica	foi	quen	de	explicar	este	paradoxo.		

canto	(foto78) 
O	humano	é	só	unha	chaga	sobre	a	pel	da	natureza,		
Unha	voz	que	verte	luces	de	palabras	desde	a	elipse,		
Un	espectro	que	camiña	entre	as	sombras	das	cámaras,		
Celebrando	nos	palacios	dos	espellos	do	desexo.		
Eu	regreso	algunhas	tardes	coa	carreta	de	varrer		
a	limpar	o	que	deixaron	no	tumulto	
e	recollo	os	desperdicios,	as	materias,	
os	refugos	e	os	cascallos,		
mentres	canto	as	melodías	que	por	dentro	se	me	ocorren.		
Humano	quen	partindo	da	tristeza	do	animal	encarcerado		
Abre	a	caixa	das	cancións	e	establece	as	xerarquías	
Do	vento	a	esparexer	residuos,	varreduras.		
E,	así	como	no	tempo	hai	días	e	semanas	
E	tardes	que	se	perden	furando	no	horizonte	un	túnel	de	harmonía,		
Tamén	na	miña	vida	hai	séculos	que	duran,	
Mañás	que	precipitan	as	horas	nos	reloxos,	
Semanas	que	recollen	por	botar	a	cantar.		
Son	humano	e	levo	dentro	a	semente	do	son.	
Non	preciso	máis	que	uns	poucos	silandeiros	segundos		
Para	ver	de	aproveitar	esa	brisa	que	amañece	
Polo	fondo	do	peito	a	premerme	no	ventre.		
O	humano	é	só	unha	chaga	sobre	a	pel	da	natureza.		
Unha	dor	que	verte	canto		



 

o	vendaval	do	progreso	(foto	81) 
No	Museu	de	Braga	(Museu	de	Arqueologia	D.	Diogo	de	Sousa)	encontrei	esta	alfaia:	

“O	tempo	é	como	um	rio	que	os	acontecimentos	formassem,	um	rio	tormentoso.	Mal	
uma	coisa	se	anuncia,	ei-la	que	já	se	vai,	no	seu	lugar	já	está	outra	em	jeito	de	abalada.”		

Aquelas	“correntes	apestadas”	de	que	falaba	Rosalía.	“Que	pasen,	que	outras	virán”.		
O	texto	é	de	Marco	Aurelio,	o	que	fora	Emperador	de	Roma	desde	o	ano	161	d.	C.	até	

a	súa	morte	no	180.	Chamábano	o	Sabio	ou	o	Filósofo	e	pasa	por	ser	unha	das	figuras	
máis	salientables	do	estoicismo.	As	súas	Meditacións	son	unha	finura	para	quen	as	lea	
e	son	tamén	unha	guía	de	autoaxuda	orientada	a	procurar	un	goberno	ao	servizo	do	
deber.	O	determinismo,	a	ataraxia,	a	indiferenza	perante	a	morte,	a	procura	dunha	vida	
simple,	a	busca	interior,	o	esquecemento	do	externo,	o	bon	vivir.		

“A	vida	dun	humano	é	o	que	os	seus	pensamentos	fan	dela”,	escribe.	A	virtude,	a	
fortaleza	para	soportar	con	seneridade	os	golpes	do	destino.	O	universo,	unha	estrutura	
racional	da	que	o	humano	non	é	máis	que	unha	pequena	parte.		

A	imaxe	dunha	casa	arruínada	que	serve	de	fondo	á	inscrición	certifica	ese	sentido	
provisorio	do	devir,	do	tempo	como	fluencia,	que	sempre	é	quen	de	derrubalo	todo.		

Tróuxome	á	memoria	o	famoso	texto	de	Walter	Benjamin	sobre	o	Angelus	Novus	de	
Paul	Klee:		

“Hai	un	cadro	de	Paul	Klee	titulado	Angelus	Novus.	Nel	vese	un	anxo	no	momento	de	
afastarse	de	algo	sobre	o	que	ten	fixa	a	súa	mirada.	Ten	os	ollos	fóra	das	órbitas	e	as	ás	
despregadas.	O	anxo	da	historia	debe	ter	ese	aspecto.	O	seu	rostro	está	virado	cara	ao	
pasado.	No	que	para	nós	se	presenta	como	unha	cadea	de	acontecementos,	el	ve	unha	
catástrofe	única,	que	deita	aos	seus	pés	ruína	tras	ruína,	amoreándoas	sen	cesar.	O	anxo	
quixera	deterse,	espertar	os	mortos	e	recompor	o	destruído.	Mais	un	vendaval	sopra	
desde	o	paraíso	e	arremuíñase	nas	súas	ás.	E	é	tan	forte	o	vendaval	que	o	anxo	xa	non	
pode	pregalas.	Este	vendaval	arrástrao	 irresistiblemente	cara	ao	porvir,	ao	que	dá	as	
costas,	mentres	o	cúmulo	de	ruínas	medra	diante	del	ata	chegar	ao	ceo.	Este	vendaval	
é	o	que	nós	chamamos	progreso”.		

O	 río	 tormentoso,	 as	 correntes	 apestadas,	 o	 vendaval.	 E	 nós,	 como	 ese	 anxo	
xovenciño,	a	tomarmos	notas	para	a	historia,	sorprendidos	do	permanente	desastre.		

 

a	ollada	na	paisaxe	(foto	76) 
É	un	camiño	no	interior	que	conduce	cara	ao	alto.	A	néboa	que	se	espalla	activa	a	

intuición.	Sabemos	e	non	sabemos.	Sabemos	que	non	sabemos.	A	mirada	desconfía	do	
que	ve.	Os	carballos	na	dereita	saúdannos	gloriosos.	A	alfombra	da	follaxe	abranda	cada	
paso.	Seguimos	a	derrota	en	sentido	contrario.	Cada	banzo,	cada	degrao,	o	ceo	é	máis	
azul.	 E	 o	 neboeiro	 perde	 opacidade.	 Unha	 parruma	 húmida	 e	 fría	 que	 o	 sol	 vai	
levantando	segundo	avanza	a	mañá.	Segundo	avanzamos	cara	ao	alto	da	mañá.		

Sempre	que	veño	pasear	por	estas	carballeiras	da	Terra	de	Montes	sinto	a	tentación	
de	quedar.	Somos	camiñantes	que	escaparon	da	noite	e	emprenderon,	ascendentes,	a	
fuxida,	viaxeiros	dunha	anábase	sen	fin.	E	medito	sobre	a	unión	da	Idea	co	Tempo.		

A	Idea	casou	co	Tempo	e	enxendrou	a	Historia.	Logo	namorou	do	Espazo	e	concibiu	
a	 Natureza.	 Historia	 e	 Natureza,	 irmás	 inseparables,	 tiveron	 en	 adopción	 unha	 filla	



predilecta	que	chamaron	Paisaxe.	E	sempre	hai	discusión	sobre	cal	foi	o	maior	dos	seus	
herdos.	Se	Historia	ou	Natureza.		

A	Paisaxe	como	eco	e	como	reflexo	da	Historia.	
A	Paisaxe	como	rumor	e	refracción	da	Natureza.	
Sigo	andando	cara	ao	alto	até	o	 lugar	en	que	a	 terra	xa	enchoupada	non	permite	

camiñar.	 Teño	a	 sensación	de	pertencer,	 como	se	nalgún	punto	xa	esquecido	dunha	
estraña	memoria	gardase	algún	 trazo	destas	sendas.	E	 fose	o	seu	mandato	quen	me	
obrigase	a	regresar.	

Os	 humanos	 precisamos	 abrazar	 a	 Natureza,	 fuxitivos	 das	 vinganzas	 da	 noite	 da	
Historia.	Mais	 non	 podemos	 obviar	 que	 fomos	 exectados	 sobre	 esta.	 A	Natureza	 en	
sincronía	 fronte	 á	 diacronía	 da	 Historia.	 A	 terra	 que	 só	 acolle	 cadáveres	 porque	 os	
mortos	e	os	vivos	xacen	sobre	a	Historia.		

Os	expulsados	do	paraíso.	O	malestar	na	cultura,	dicía	Freud.	O	malestar	na	Historia.	
Ese	non-lugar	do	exilio.		

chío	(foto	71) 
E	dime,	amor,	
Cal	pode	ser	o	sentido		
De	ofrecérennos	o	chío		
Neste	día	fuxidío	
Esas	aves	sobre	o	río.		

 

interpretación	dos	soños	(foto	22) 
Viaxo	polo	inverno	ao	Reino	Unido,	a	algún	lugar	polo	norte,	antes	de	Edinburgo.	Vai	

moita	calor.	Paro	no	camiño	a	visitar	a	Pepe	Cáccamo,	que	vive	polo	sur,	máis	ou	menos	
por	Brighton.	A	casa	é	unha	nave	industrial	nas	afóras	da	vila	e	as	divisorias	das	estancias	
foron	feitas	de	biombos	e	andeis	cheos	de	libros.	Recórdame	moito	ao	estudio	do	noso	
amigo	Ánxel	Huete.		

Imos	de	 visita	 a	 un	mercado	popular	 no	que	 só	 venden	abrigos	de	pel.	 Probo	un	
magnífico,	marrón	claro,	que	me	senta	ben	e	resulta	confortable.	E	marcho	con	el	sen	
pagalo.	Mais	ninguén	me	di	nada.	A	señora	que	atende	olla	para	min	e	sorrí.		

Pepe	insiste	en	que	vaia	pasar	agosto	na	súa	casa.	Van	estar	fóra	e	podería	ficar	todo	
o	mes.	Agradézolle	o	convite,	que	fica	sen	concretar.		

Aí	é	onde	esperto.	Son	consciente	de	que	o	soño	está	a	ter	o	que	Freud	chamaba	
elaboración	 secundaria	 e	 tento	 fixar	 por	 escrito	 os	 detalles	 centrais,	 antes	 de	 que	
esvaezan	 para	 sempre.	 Entendo	 que,	 dentro	 da	 consigna	 xeral	 de	 primacía	 do	
significante,	 o	 significante	 é	 tanto	 o	 visual	 como	 o	 verbalizado	 e	 a	 relación	 que	 se	
establece	entre	eles.	Non	importa	tanto	o	que	ves	no	soño	como	o	que	miras	a	través	
das	imaxes	xa	dispostas	en	palabras.		

Como	Nietzsche,	podería	dicir:	 “Espertei	no	medio	do	meu	soño	mais	 só	para	 ser	
consciente	de	que	estaba	a	soñar	e	de	que	precisaba	seguir	a	facelo	para	non	morrer,	
do	mesmo	xeito	que	o	sonámbulo	soña	para	non	caer”.		

Son	as	oito	menos	algo	da	mañá	e	sigo	a	pensar	na	miña	fantasía	onírica	mentres	
almorzo.		

Comezo	a	escribila	e	entendo	que	é	difícil	fixala	no	papel.	No	paso	do	puro	imaxinario	
para	o	simbólico	da	escrita	todo	se	vai	diluíndo	até	ficar	nunha	especie	de	pátina,	de	veo	



algo	opaco	que	xa	non	contén	o	transparencia	do	soño.	Como	dixera	o	sabio	vienés,	o	
que	 lle	 pasa	 ao	 suxeito	 non	 é	 o	 que	 lle	 ocorre	 senón	 o	 que	 di	 que	 lle	 acontece.	
Grazas,	Pepe,	por	me	acoller	na	túa	casa	de	Brighton.	Tentarei	ir	por	agosto.		

exercicios	de	silencio	(foto	61) 
Un	 convite	 a	 camiñar	 nunha	maña	 aínda	 neboenta.	 A	madeira	 destes	 corredores	

vaise	renovando	cada	certo	tempo	e	é	frecuente	nalgún	momento	do	ano,	sobre	todo	
despois	do	inverno,	encontrar	este	chan	entaboado	ocupado	pola	area,	recordándonos	
que	as	vontades	dos	humanos,	representadas	por	estes	carreiros	rectilineos	e	seguros,	
nada	poden	contra	os	episodios	do	caos	e	a	continxencia.		

Os	percorridos	pola	praia,	co	mar	á	dereita	e	o	sol	a	aquecer	estas	gándaras	húmidas,	
erguendo	a	bafarada	constante	que	ha	cesar	ao	mediodía,	encontran	máis	ao	fondo,	
logo	de	traspasado	o	horizonte,	reunións	de	comunidades	esotéricas	que	saúdan	o	día	
e	o	 sol	da	mañá,	antes	dun	almorzo	 frugal	e	 cereal,	no	benestar	que	 sucede	a	unha	
sesión	de	meditación	transcendental.	Ollámonos	de	 lonxe	e	sorrímonos	sen	chegar	a	
saudarnos,	mais	na	complicidade	de	quen	sente	que	partilla	unha	mesma	atitude,	unha	
disposición	 semellante.	 Somos	 traballadores	 dun	 sistema	 de	 produción	 e	 de	 vida	
occidental	chegados	até	aqui	para	curar,	non	necesariamente	de	patoloxías	reveladas	e	
incapacitantes	ou	mortais,	mais	si	para	liberarmos	a	carga	de	fatiga	e	de	presión	que	
podería	chegar	a	aniquilarnos.		

Moitos	anos	cando	chega	a	primavera	desprázanse	até	aquí	en	estadías	curtas	de	fin	
de	 semana,	 para	 volver	 sentir	 o	motor	 do	mundo,	 calibrar	 a	maquinaria	 colosal	 do	
firmamento	da	que	non	son	máis	que	unha	minúscula	engrenaxe	e	reparar	as	chagas	e	
os	óxidos	do	metal	enferruxado.		

É	unha	comunidade	balnear,	de	 ioguis	e	de	paseantes,	a	 falar	en	diversas	 linguas,	
mais	que	encontra	no	silencio	o	seu	modo	mais	habitual	de	comunicarse.		

Pode	 que	 algúns	 teñan	 exercicio	 de	 silencio	 e	 percorran	 a	 praia	 co	 propósito	 de	
encontrar	o	suxeito	deitado	debaixo	da	linguaxe,	mais	outros	porque,	simplemente	por	
estarmos	aquí,	os	nosos	corpos	presentes	comunican	máis	que	varios	días	falando.	Ese	
silencio	que	os	devolve	ao	estadio	anterior	da	súa	propia	construción	como	persoas,	ese	
silencio	primario	e	necesario.		

 

imposible	consenso	(foto	71) 
Ás	 veces	 é	 difícil	 explicar	 en	 que	 consiste	 o	 atractivo	 dunha	 imaxe,	 que	 hai	 nesa	

morea	de	luces	e	de	cores,	de	sombras	e	de	brillos,	que	estivo	a	ollar	pra	ti	no	instante	
en	que	tiraches	a	foto	e	segue	a	mirar	para	ti,	varios	días	máis	tarde,	cando	decides	que,	
efectivamente,	hai	algo	aí	que	te	contempla,	que	non	deixa	de	seguirte,	e	que	non	é	algo	
que	poidas	procurar	no	teu	arquivo	mental	de	imaxes	senón	que	só	poderás	rexistralo	
se	acodes	ás	sombras	do	labirinto	sen	fin	das	palabras.		

O	primeiro	que	me	chama	a	atención	é	o	que	poderíamos	denominar	 conflito	de	
fluencias.	Un	mundo	en	movemento,	unha	vida	en	crecemento,	que	obedece	a	dúas	
forzas	contrarias.		

En	 primeiro	 lugar	 unha	 forza	 horizontal,	 que	 conduce	 o	 río	 desde	 dereita	 cara	 á	
esquerda,	e	que	aparece	como	escura	cando	se	delonga	e	aquieta	e	dunha	brancura	
nupcial	 cando	 se	 revolve	 e	 axita.	 Poderiamos	 dicir,	 levados	 de	 certa	 deformación	
filolóxica,	 que	 é	 un	 eixo	 sintagmático,	 semellante	 ao	 que	 as	 palabras	 van	 formando	
segundo	escorren	polo	tempo,	unha	despois	de	outra,	nunha	orde	precisa.		



En	segundo	lugar	todas	as	elevacións	de	árbores	que	erguen	o	seu	voo,	suxeitas	a	esa	
terra	que	rega	o	río	(da	linguaxe),	mais	dispostas	a	seguir	a	chamada	sideral	das	luces	
dos	 astros.	 Están	 prendidas	 á	 terra	 na	 mesma	 marxe	 da	 ribeira,	 mais	 soñarían,	 se	
puidesen,	con	botar	a	voar.	Poderiamos	dicir	que	son	o	eixo	paradigmático,	aquel	que	
non	se	ordena	na	fluencia	cronolóxica,	aínda	que	se	sitúe	nas	súas	marxes,	e	podería,	
facilmente,	ser	cambiado	de	lugar,	substituído.	É	o	plano	arbóreo	e	vexetal.		

Dos	 catro	 elementos	 nos	 que	 tanto	 teimou	 Gastón	 Bachelard,	 como	 supostos	
constitutivos	do	imaxinario,	todos	están	presentes:	a	auga,	a	terra,	o	aire	e,	sen	dúbida,	
o	lume	dese	sol	que	ilumina	e	aquece	e	que	dá	temperatura	e	cromatismo	a	todo	canto	
se	deixa	ver.		

Heráclito,	Tales,	Anaximenes,	Xenófanes	e	Empédocles,	poderían	discutir	aquí	sobre	
o	 principio	 indeterminado	 de	 todas	 as	 cousas.	 E	 certamente	 que	 non	 encontrarían	
motivo	para	concertar	un	acordo.		

a	máquina	(foto	69) 
No	inicio	do	canto	XXI	do	Purgatorio	Dante	fai	que	Estacio	defina	a	arte	de	Virxilio,	o	

seu	mestre	e	escolta	ao	longo	de	toda	a	Comedia,	dicindo	que	foi	alguén	que	actuou	
"trattando	l'ombre	come	cosa	salda",	tratando	as	sombras	como	cousa	sólida.		

Dante	 exercita	 neses	 versos	 o	 coñecido	 tropo	 da	 sinestesia,	 a	 substitución	 da	
facultade	perceptiva	inicialmente	visual	por	outra	táctil.	Algo	que	recibe	como	sombrío,	
carente	de	luz,	pasa	a	ser	dito	como	materia	tanxible,	un	obxecto	que	se	pode	tocar.	
George	Steiner	comentando	estes	mesmos	versos	enténdeos	como	“que	deu	substancia	
ás	sombras”,	pasando	agora	do	sólido	ao	substancioso,	noutro	exercicio	de	sinestesia,	
cambiando	o	sentido	do	tacto	polo	do	sabor.		

Se	 puidésemos	 intervir	 neste	 diálogo	 xa	 extinto,	 elixiríamos	 “que	 deu	 sentido	 ás	
sombras”.	
Temos,	 así,	 nun	 rápido	 paseo,	 as	 sombras	 convertidas	 en	 algo	 sólido,	 logo	 en	 algo	
substancioso,	finalmente	en	algo	con	sentido.		

Lacan,	seguindo	a	Freud,	sinalou	o	que	el	denomina	goce	de	sentido,	ou	simplemente	
sentido,	como	a	enerxía	que	conduce	para	o	plano	do	imaxinario	o	que	se	manifesta	
inicialmente	como	simbólico.	Decátase	de	que	a	palabra	sentido	tanto	serve	para	definir	
as	cinco	 facultades	perceptivas	das	 impresións	producidas	polos	obxectos	do	mundo	
exterior	como	a	facultade	mental	que	permite	entender	as	cousas.	Pasando,	dese	xeito,	
do	 plano	 perceptivo,	 que	 na	 súa	 xerga	 será	 simbólico,	 ao	 plano	 intelectivo,	 agora	
imaxinario.		

Todo	 isto	 vén	a	 conto	de	que	o	exercicio	do	 fotógrafo,	 supostamente	espectral	 e	
cinexético,	é	sempre,	e	sobre	todo,	produción	de	sentido.	O	que	inicialmente	só	é	visión,	
no	plano	óptico	captado	pola	cámara,	convértese	en	mirada	no	plano	do	 imaxinario.	
Porque	 a	 máquina	 de	 producir	 sentido	 non	 é	 a	 máquina	 que	 tira	 a	 imaxe	 senón	 a	
humanidade	(comezando	polo	fotógrafo)	que	a	mira.		
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nacemento	(foto	57)	

Nacín	 na	 habitación	 contigua	 a	 aquela	 desde	 onde	 está	 tirada	 esta	 foto.	 E	 unha	
paisaxe	 semellante	 a	 esta	 debeu	 ser	 das	 primeiras	 que	me	 foi	 dado	 ver.	 E	 digo	 ver	
porque	a	visión	é	unha	operación	biolóxica	mentres	a	mirada	é	un	acto	plenamente	
desprendido	da	historia.	Así	que	esta	fotografía,	tomada	e	revelada	hai	uns	poucos	días,	
non	é	 só	 vista	ou	 visión	 senón	ollada	plena,	 contemplación.	 Estamos	no	mencer,	 no	
amañecer,	 no	 primeiro	 lumbrigar	 do	 día,	 antes	 das	 oito	 da	 mañá,	 que	 é	 tamén	 o	
amencer	da	miña	vida.	O	ceo	aínda	ten	unha	pátina	do	escuro	da	noite	que	un	sol	novo	
do	trinque	non	é	quen	de	aclarar.	As	árbores	que	asoman	polo	fondo,	e	que	percorren	
toda	a	extensión	cara	á	dereita,	son	salgueiros	e	bidueiros	que	acompañan	a	preguiza	
do	río.	E	hai	un	ritmo	lento,	de	ciclo	planetario,	que	permite	debuxar	as	contornas	das	
cousas.		

Vemos	o	que	acontece	mais	miramos	o	que,	ollándonos,	nos	conquista	e	determina.		
Velaí.	

serrapio	(foto	94) 
De	coñeceren	SERRAPIO	M.	Antonioni,	R.	Rossellini	ou	L.	Visconti,	teríano	empregado	

como	escenario	nalgún	dos	seus	primeiros	filmes	neorrealistas.	Xoia	da	contrarreforma	
en	Galicia	debeu	ser	lugar	de	vida	acomodada	alá	polos	meados	do	S.	XVIII.	Elevación	e	
soidade,	no	silencio	da	Terra	de	Montes.	Cando	haxa	un	goberno	de	Galicia,	e	non	un	
goberno	en	Galicia,	unha	Consellería	de	Turismo	debería	recuperar	todas	estas	xoias	do	
val	do	Lérez.	Non	deixen	de	visitalo.	SERRAPIO.		

ícaro	lunar	(foto	96) 
A	condición	heroica	de	Ícaro	residía	no	seu	reto	ao	imposible:	tentar	chegar	ao	sol	

cunhas	 ás	 de	 cera	 que	 derreterían	 coa	 calor.	 Cabe,	 porén,	 un	 ÍCARO	 LUNAR,	 unha	
especie	de	Orlando	Furioso	que,	Ludovico	Ariosto	mediante,	tentase	pór	pé	no	satélite	
selenita,	como	se	o	espazo	que	media	entre	Selene	e	Xea	fose	transitable	nunha	viaxe	
aérea	ou	por	mar	que	calquera	puidese	emprender.		

Orlando	encontrando	nunha	cova	a	Isabel,	filla	do	rei	de	Galicia,	namorada	de	Zerbino,	
fillo	do	rei	de	Escocia.	Orlando	Furioso,	con	música	de	A.	Vivaldi,	sobre	un	libretto	de	
Grazio	Braccioli.		

 

momento	epifánico	(foto	91)	

Andaba	a	traballar	cun	poema	excelente	de	Robert	Frost,	THE	ROAD	NOT	TAKEN,	O	
Camiño	non	Elixido,	en	paralelo	cos	psalmos	de	Salomón,	sempre	unha	guía	a	seguir	
para	os	extraviados	polos	camiños	da	poesía,	e	acertei	a	pasar	por	SIÓN,	Cotovade,	Terra	
de	Montes.	Comprenderedes	a	miña	sorpresa	e	a	miña	alegría.		

Lembrei,	ademais,	que,	na	novela	de	Roberto	Bolaño,	LOS	DETECTIVES	SALVAJES,	a	
única	mostra	da	poesía	de	Cesárea	Tinajero	que	conseguen	encontrar	é,	precisamente,	
un	 poema	 titulado	 Sión,	 estraño	 exemplo	 de	 poesía	 real	 visceralista.	 Poema	 que	
persegue	mostrar,	na	súa	tripla	execución	gráfica,	un	barco	sobre	un	mar	en	calma,	un	
barco	sobre	un	mar	movido	e	un	barco	nunha	tormenta.		

Como,	 grazas	 a	Deus,	 son	 ateo,	 seguín	o	meu	 camiño,	 como	Robert	 Frost,	 cara	 a	
Pontevedra	e	non	tomei	o	desvío,	aínda	que	ganas	non	me	faltaron.	



o	sentido	(foto	97) 
Outro	dos	meus	temas	é	o	contraste	entre	o	infinito	e	o	determinado.	O	infinito	do	

negro	e	do	branco.	O	determinado	das	cores	intermedias.	O	infinito	do	camiño	de	ferro.	
O	determinado	da	ruína	da	estación	do	gardavías,	aínda	erecta	como	signo	de	tempos	
evadidos.		

E	 hai	 un	 goce	 no	 mirar	 porque	 o	 sentido	 é	 goce,	 xa	 que	 os	 humanos	 debemos	
encontrar	sempre	un	sentido	á	visión.	Un	goce	de	sentido	tan	poderoso	que	somos	quen	
de	ollar	sen	ver,	como	acontece	na	lectura,	na	ficción,	no	soño,	na	cegueira,	na	ideoloxía.		

A	mirada	fotográfica	como	suma	do	goce	e	da	visión.	
Porque	mirar	tamén	é	ver	gozando	na	visión,	engandíndolle	sentido	ao	que	vemos.	

Eses	fíos	que	perseguen	as	vías	antecipan	a	chegada	do	tren	e	transmiten	ordes	que	
activan	as	barreiras.	Os	fíos	son	visibles	mais	as	ordes	xa	pertencen	ao	invisible.	E	velaí	
o	rango	superior	da	fotosofía:	mirar	o	invisible.	

Como	 escribín	 nunha	 ocasión:	 O	 tempo	 é	 invisible	 mais	 pode	 ser	 mirado.	 Unha	
historia	non	é	máis	que	tempo,	invisible,	mirado.		

nostos	(foto	6)	

Esta	foto	ruín,	de	pésima	definición	e	feita	por	un	camareiro	sen	ningún	interese	en	
tomar	a	instantánea,	está,	pola	contra,	cargada	de	aura.	

A	maxia	non	reside	na	visión,	no	que	se	ve,	senón	no	que	non	se	ve,	na	mirada,	iso	
que,	segundo	vimos	dicindo,	está	feito	de	palabras.	Explicarémonos.	

Data	aproximada,	mediados	de	xullo	de	1981.	Lugar,	a	illa	de	Itaca.	Catro	pasaxeiros	
que	veñen	de	desembarcar	e	que	se	coñecen	desde	o	día	anterior	celebran	a	chegada	
ao	mítico	lugar	tomando	un	cha	xuntos.	É	a	primeira	hora	da	mañá	e	o	que	se	fala	é	un	
patois	de	galego,	grego,	francés	e	inglés.	

As	persoas	retratadas	son,	de	dereita	a	esquerda,	John	Ellis,	un	xubilado	inglés	do	que	
non	volvimos	 saber	máis	nada,	agás	un	par	de	 cartas	 remitidas	desde	 Inglaterra	nos	
meses	posteriores.	Un	sabio	que	 traballara	 toda	a	vida	para	unha	compañía	navieira	
inglesa	desde	algún	lugar	da	India.	Erudito	en	linguas	clásicas,	estudara	a	épica	escrita	
en	sánscrito	e,	desde	o	Mahabharata,	chegara	á	Odisea,	logo	de	estudar	grego	clásico	e	
moderno.	

O	primeiro	que	nos	preguntou	cando	o	coñecimos	é	que	raio	facíamos	en	Argóstoli	
procurando	un	barco	para	Itaca.	

Coñecía	 de	memoria	 páxinas	 enteiras	 da	Odisea	 e,	 durante	 a	 travesía,	 recitounos	
sobre	a	cuberta	do	barco	varios	fragmentos	que	nos	emocionaron.	Viúvo,	de	situación	
económica	folgada,	viaxaba	cunha	pequena	mochila	e	cada	noite	lavaba	a	roupa	para	o	
día	posterior.	Falounos	da	intención	de	comprar	unha	casa	na	illa	e	residir	alí	o	que	lle	
quedase	de	vida.	

Á	súa	dereita,	Eveline	Dupuis,	francesa	de	Grenoble,	viaxeira	solitaria	que	só	falaba	
francés	e	un	pouco	de	grego.	Atraída	á	illa	de	Telémaco	e	Laertes,	de	Ulises	e	Penélope,	
desde	Atenas,	 onde	daba	 clases	 de	 francés.	Un	 encanto	 de	 persoa.	Unha	dozura	 de	
muller.	

O	 que	 segue,	 de	 barba	 e	 camisola	 verde,	 un	 servidor.	 Á	 miña	 dereita	 Quique	
Fernández	 Rey,	 profesor	 e	 historiador,	 coñecedor	 polo	miúdo	 da	 historia	 da	 Grecia	
clásica,	excelente	compañeiro	de	viaxe.	

Aquela	noite	John	foi	durmir	nunha	pensión,	como	acostumaba,	e	Eveline,	Quique	
máis	en	descansamos	debaixo	dunha	figueira,	como	Ulises	ao	seu	regreso.	A	lúa	brillaba	
rotunda	sobre	a	baía	circular,	con	forma	de	cráter.		



	

capri,	c’est	fini	(foto	8)	

Feliz	quen	ingresado	na	sombra	dun	hotel		
Un	sábado	na	tarde	ocupa	un	cuarto	antigo		
Con	vistas	para	o	mar,	dispón	as	súas	camisas		
No	fondo	do	roupeiro,	extrae	o	seu	caderno		
E	ponse	a	contemplar	a	tarde	no	declive		
Fugaz	e	somnolenta.	Despois,	xa	descansado,		
Compón	o	seu	poema,	falando	sobre	as	artes		
E	os	círculos	da	historia,	e	só	cando	un	perfume		
Ascende	da	cociña,		
Cromado	de	fiúnchos	e	de	ouregos,		
Decide	abandonar	o	cálido	apousento,		
Deixarse	conducir	no	enorme	elevador		
A	zonas	de	feliz	restauración		
E	alí	ocupa	mesa	non	lonxe	dunha	dama;		
Sorrí	cando	ela	mira	e	ponse	a	dialogar,		
O	viño	non	abonda,	precisan	outra	xerra,		
E	ao	cabo	dunhas	horas,	a	noite	xa	estendida,		
Camiñan	polo	fondo	do	xardín		
E	sentan	xunto	ás	augas	bebendo	o	derradeiro		
Licor	de	malta,	suave,	o	mesmo	que	a	caricia,		
A	lenta,	a	deliciosa	caricia	que	entrecruza		
As	mans	e	logo	os	corpos,	ao	tempo	que	xa	soa		
A	orquestra	con	antigas	cancións	moi	melancólicas.	
	
	

dos	gregos	aprendín	(foto	9)	

Dos	gregos	aprendín	que	ríos	e	regatos		
Son	deuses	que	abandonan	por	veces	os	seus	pazos		
E	gozan	con	vagar	camiños	e	meandros,		
Regueiros	e	fervenzas,	torrenteiras	e	saltos.	
Así	que	non	me	enganas,	oh	Miño	derrubado		
No	límite	do	inverno,	alá	no	fin	de	Marzo,		
Que	sei	que	te	apresuras,	que	sei	que	vas	de	paso,		
A	ollar	polas	ribeiras,	nas	árbores	dos	campos,		
As	dádivas	de	Abril,	os	galanos	de	Maio.	
	

dylan	(foto	14)	

Pertenzo	a	unha	xeración	que	tivo	na	viaxe	unha	das	súas	teimas.	De	mozos	collíamos	
a	 guitarra	e	 a	mochila	e	partíamos	en	autostop	a	onde	a	 fortuna	nos	 levase.	Houbo	
heroes	lendarios	e	proezas.	Persoas	que	percorreron	medio	mundo	levadas	polo	azar,	
sen	máis	proxecto	que	vagar	sen	fin,	convencidas	de	que	non	había	outro	homo	sapiens	
que	o	homo	viator.	

Unha	tarde	nunha	pensión	barata	do	centro	de	Estambul	coñecín	un	inglés	que	viña	
desde	Oriente	deixándose	levar	en	vehículos	particulares.	Un	amigo,	gaiteiro,	percorrera	



toda	 Europa	 do	 mesmo	 xeito,	 a	 gañar	 o	 imprescindible	 para	 comer	 e	 durmir	
interpretando	o	instrumento.	Mesmo	un	coñecido,	que	rematou	por	ser	catedrático	de	
filosofía,	perdérase	na	India	varios	anos,	até	ser	casualmente	reencontrado	por	turistas	
da	súa	vila	natal.	

Xuráramos	non	sermos	nunca	infieis	aos	músicos	errantes.		
Tivemos	un	mestre	e	un	modelo	que,	de	feito,	nos	superou.	Un	home	que,	pasados	

os	oitenta,	segue	empeñado	no	que	denomina	Neverending	Tour.	
O	que	conto	 tivo	 lugar	nas	proximidades	do	estadio	de	Riazor	alá	polo	ano	1993.	

Aínda	 que	 xa	 o	 viramos	 tocar	 en	 directo	 varias	 veces,	 decidimos	 ir	 ao	 concerto	 que	
ofrecía	na	Coruña,	no	medio	daquel	verán	perdido	na	memoria.		

Non	 foi	 fácil	 aparcar.	 E,	 finalmente,	 deixamos	 o	 coche	 a	 unha	 certa	 distancia	 do	
estadio.	Apurábamos	o	paso	para	poder	chegar.	

De	repente	entre	a	xentalla	que	enchía	o	lugar	apareceu	un	home	negro,	forte	como	
un	tanque	e	de	máis	de	dous	metros.	Os	seus	ollos	escuros	brillaban	no	escuro	da	noitiña	
que	 caía	 sobre	 a	 praia.	 Fixeime	 nel	 porque	mirou	 para	min	 calibrando	 unha	 posible	
ameaza.	 A	 súa	 ollada,	 porén,	 era	 paternalista	 e	 nada	 agresiva.Todo	 en	 menos	 dun	
segundo.	O	 tempo	que	 tardas	 cando	 vas	 con	présa	 en	 superar	 a	 alguén	que	 vén	 en	
dirección	contraria.	

Á	súa	beira,	un	home	delgado	e	baixiño,	de	inesquecibles	ollos	azuis,	que	me	seguiu	
coa	vista	mentres	nos	cruzamos.		

Era	Dylan.	
	

casa	(foto	15)	

Hai	nas	lámpadas	que	ensumen	esta	casa	no	silencio,	
amartelada	polos	gritos	dalgún	paxaro	na	aurora,	
un	celeste	vapor,	unha	néboa	sen	tempo,	
que	rescata	flores	húmidas	dun	século	abatido	
cando	o	Miño	no	verán	descía	lento	e	nas	súas	augas	
habitaba	un	asombro,	unha	nota	de	oboe.	
Propagándose	na	estancia	esa	néboa	aínda	erixe,	
consumida	e	febril,	vellas	fotos	de	antano,	
unha	efíxie	de	damas	e	antigos	varóns	
que,	asentados,	nos	miran	
desde	a	praia	do	olvido	
e	non	reparan	no	fluír	dos	meses	que	difunden	
entre	os	búcaros	vacíos	a	alta	abóveda	de	agosto	
nin	nos	vidros	poeirentos	en	que	veñen	pousar	
o	seu	voo	no	remoto	unhas	aves	infindas.	
	
	

a	filla	(foto	16)	

Hai	 certa	 unanimidade	 na	 crítica	 galega	 e	 portuguesa	 ao	 considerar	 o	 poema	
rosaliano	 “Adeus,	 ríos;	 adeus,	 fontes”	 o	 fluído	 orixinal	 do	 que	 nace	 o	 saudosismo:	
movemento	 literario	 internacional	que	acollen	 todas	as	 literaturas	de	 lingua	galaico-
portuguesa.	



No	 celebérrimo	 lamento,	 a	 voz	 dun	 emigrante	 masculino,	 que	 os	 lectores	 non	
letrados	 confonden	 coa	 propia	 voz	 de	 Rosalía,	 vai	 enumerando	 os	 elementos	
salientables	da	paisaxe	natal,	os	ríos,	as	fontes,	os	regatos	pequenos,	a	vista	dos	seus	
ollos,	os	prados,	as	arboredas...	e	fai	da	súa	presenza	e	da	súa	nominación	unha	nostalxia.	

Moitas	décadas	máis	tarde	Jorge	Luís	Borges	publicou	no	seu	poemario	La	Cifra	un	
texto	titulado	“Nostalgia	del	presente”	no	que	dous	amantes	que	miran	xuntos	o	mar	
en	Islandia	lamentan	a	distancia	que	lles	impide	mirar	xuntos	o	mar	en	Islandia.	

Nos	dous	 casos,	Rosalía	e	Borges,	os	personaxes	proceden	 igual,	 compórtanse	do	
mesmo	 xeito:	 separan	o	 seu	 tempo	espiritual,	 o	 tempo	 imaxinario	da	 súa	evocación	
poética,	do	seu	tempo	físico	real.	Adiántanse,	antecípanse	ao	que	saben	que	vai	ocorrer	
e,	ao	facelo,	experimentan	o	presente	como	pasado	e,	paradoxalmente,	tamén	como	
futuro.	 De	 tal	 xeito	 que	 o	 seu	 Chronos,	 deus	 do	 tempo	mensurable,	 se	 retira,	 para	
deixarlle	o	lugar	a	Aión,	deus	da	eternidade,	e	a	Kairós,	deus	da	ocasión.	

Calquera	 viaxeiro	 na	 actualidade	 por	 Grecia	 comprobará	 que	 as	 paradas	 dos	
autocares	seguen	a	chamarse	éxtase.	De	maneira	que	as	persoas	transeúntes	agardan	
en	éxtase	polo	vehículo	que	as	conducirá	a	outro	lugar.	

A	éxtase	é,	por	tanto,	a	parada,	a	detención	no	percorrido,	e	no	percorrido	do	tempo,	
esa	fusión	paradoxal	do	pasado	e	do	futuro	dentro	do	presente.	E	nese	tempo,	imposible	
en	termos	físicos	mais	experimentable	como	emoción,	nace	a	saudade.	

Celestino	Fernández	de	la	Vega	e	Ramón	Piñeiro	tentaron	nos	anos	cincuenta	achegar	
o	concepto	de	saudade	á	angst	heideggeriana	e	á	angustia	existencialista.	Esa	soidade	
ontolóxica	do	humano	que	percibe	o	seu	vacío	e	a	súa	exección	na	historia.	

A	saudade	como	filla	de	Aión	e	de	Kairós.	
	
	

clinamen	(foto	17)	

Existe	un	predominio	do	clitamolóxico	nas	fotos	que	tomo.	Ceos	e	nubes	ocupan	con	
frecuencia	un	lugar	de	revelo.	É	a	miña	maneira	de	mostrarlle	á	máquina	a	irrelevancia	
da	suposta	superioridade	tecnolóxica.	Por	moito	que	te	aplaudan,	dígolle,	nada	perdura.	
Ti	mesma	 estás	 destinada	 a	 ser,	 como	moito,	 un	 obxecto	 da	 historia,	 se	 consegues	
superar	o	esquecemento.	En	relación	con	isto	están	as	casas	en	ruína,	outro	dos	meus	
temas	predilectos.	A	beleza	do	desastre	e	a	desfeita,	tema	neoclásico,	que	antecipa	xa	
o	romantismo	que	se	achega.	E	levo	tempo	traballando	sobre	a	hipótese	de	que	foron	
os	ceos	representados	e	as	tormentas	(Sturm	und	Drang,	tormenta	e	arrebato)	os	que	
remataron	por	converter	o	neoclásico	en	romántico.	Se	o	edificio,	racional	e	meditado,	
aposta	pola	duración	e	a	permanencia,	a	tormenta	é	o	signo	do	arrebato	e	a	continxencia.	
A	ruína	é	só	a	expresión	do	“clinamen”	do	que	falaban	Epicuro	e	Lucrecio.	A	loita	que	
predomina	na	loita	de	clases	de	Marx.	Porque	é	a	loita	quen	fai	as	clases	e	non	as	clases	
as	que	fan	a	loita,	como	ben	explicou	Althusser.	

	

a	illa	(foto	20)	

A	primeira	vez	que	fun	á	illa	de	Arousa,	atravesando	a	que	daquela	era	nova	ponte,	
chamoume	moito	 a	 atención	 un	 indicador	 do	 tráfico	 rodado	 sinalando	 o	 camiño	 de	
regreso:	Continente.		



Ficoume	moi	claro	que	o	lugar	non	estaba	contido	nese	Continente	e	que	aquel	era	
un	territorio	liberado,	en	primeiro	termo	pola	súa	condición	xeográfica	mais,	tamén,	por	
certos	trazos	imaxinarios	na	mente	dos	seus	habitantes.	

Son	amigo	desde	moi	pequeno	das	augas	limpas	e	tranquilas	da	Ría	de	Arousa	e	teño	
disfrutado	até	o	infinito	das	longas	tardes	de	verán	nas	súas	praias	e	areais,	ideais	para	
o	baño	e	a	lectura.	Entendo	que	un	destino	central	no	turismo	das	rías	baixas.		

A	Illa	contén	todo	iso	concentrado,	mesmo	como	se	fose	o	capricho	dun	deseñador	
xenial,	o	soño	feliz	dun	urbanista,	moito	máis	logrado	que	esas	illas	artificiais	de	Dubai	
que	adoecen	da	programación	repetitiva,	como	se	o	neoliberalismo	concluíse	que	se	
poden	fabricar	illas	nunha	cadea	de	produción,	e	xa	o	peculiar	e	o	diferente,	produto	da	
historia	e	da	continxencia	na	paisaxe,	fose	algo	superado.		

Algo	 moi	 semellante	 ao	 que	 ese	 Grande	 Outro	 neoliberal	 pretende	 facer	 coa	
humanidade:	un	novo	tipo	de	suxeito,	suxeitado	agora	polo	desexo	e	que,	igual	que	o	
capital	obtén	a	plusvalía,	obteña	a	plusvalía	inacabable	do	seu	goce.	Mais	non.		

Cada	recanto,	cada	emprazamento,	cada	paraxe,	é	unha	sorpresa	e	unha	bendición,	
unha	celebración	do	singular,	unha	determinación	do	espazo.		

Algo	no	barroquismo	do	seu	debuxo	e	na	filigrana	da	súa	costa	sublévase	contra	as	
liñas	dunha	illa	artificial,	desas	que	si	están	no	Continente.	

	

porto,	sen	dúbida	(foto	21)	

Unha	 cidade	 tan	humilde	que	por	non	 ter	non	 tiña	nin	nome.	Porto,	 chamábana,	
porque	é	o	que	era:	un	porto.	O	lugar	de	referencia	para	as	chegadas	e	as	partidas	pola	
vía	do	mar.	

Dese	lugar	sen	nome	saíu	o	nome	do	país	enteiro:	Portugal.	Un	inmenso	porto	de	
abras	 e	 areais	 que	 dialoga	 co	 mar.	 Abra,	 esa	 palabra	 tan	 fermosa	 que	 comparte	
etimoloxía	 co	 inglés	 Harbour.	 Baía	 pequena	 onde	 poden	 fondear	 as	 embarcacións.	
Haberá	quen	vexa	nese	Calem	que	acompaña	ao	Portum	un	resto	dos	kalaikos	dos	que	
falaba	Estrabón.		

Fernando	Pessoa	abría	a	súa	Mensagem	describindo	o	mapa	de	Europa,	un	retrato	
da	deusa	esparramada	tras	o	seu	rapto.	Italia,	unha	perna.	Escandinavia,	a	outra.	Iberia,	
a	súa	cabeza.	Para	rematar	concluíndo:	“o	rosto	com	que	fita	é	Portugal”.		

O	importante	é	que	tanto	o	lugar	como	o	país	foron	denominados.	E	denominados	
polo	 común	 denominador:	 a	 lingua.	 Unha	 lingua	 que	 ten	 que	 ver	 connosco	 como	
ningunha	outra.	

Velaí	a	tendes.	Deitada	xunto	ás	augas	do	río	Douro,	sempre	a	agardar	por	alguén,	
sempre	 a	 agardar	 por	 min	 que	 debezo	 por	 vela,	 por	 volver	 sentir	 a	 súa	 vitalidade	
cosmopolita	que	me	conecta	desde	sempre	co	mundo	sen	ter	que	pasar	por	Madrid,	
sempre	un	porto	ao	que	chegar	e	do	que	partir	que	nos	impregna	da	melancolía	dos	
navegantes	verdadeiros,	sempre	un	referente	nas	miñas	cartas	de	extravío.	

Hai	corenta	anos	Porto	e	Vigo	competían	por	ser	a	referencia	do	noroeste	atlántico	
peninsular.	 As	 dúas	 partían	 de	 condicións	 semellantes	 logo	 de	 décadas	 de	 ditadura.	
Hoxe	Vigo	deixou	de	ser	opoñente.	Ficou	cega	polas	luces	do	alcalde	arboricida	e	por	
unha	 dereita	 corrupta,	 convertida	 nunha	 brincadeira	 sen	 criterio	 para	 uso	 de	 egos	
populistas.	Da	cidade	da	poesía	a	unha	cidade	sen	poética.		

Porto	era	e	é	un	centro,	tanto	centrípeto	como	centrífugo,	unha	baliza	que	nos	sitúa	
nos	mapas	do	mundo.	Vigo	é	unha	colonia.	Ou,	se	vos	molesta	esa	palabra,	un	champú.		

	



chanson	d’une	femme	de	chambre	(foto	22)	

Será	Novembro	aínda	cando	chegue	
e	vexa	a	laberca	a	caer	como	a	tarde	
esmorecida	en	púrpura	e	outono	
desde	o	vello	peirao	de	Brighton.	
Na	lembranza	
dos	teus	ollos	que	ardian	e	tiveron	
o	tempo	a	se	esvair	ou	docemente	
desexo.	E	na	sombra	que	a	tua	saia	aínda	debuxa	
como	un	pracer	obscuro,	esparexendo	
a	tristeza	como	un	voo	
que	non	deu	a	gaivota	
latexo	aínda	nos	paxaros,	
nos	teus	dedos	que	perdian	a	ribeira	
como	se	perde	un	mar	cada	horizonte.	
Que	o	teu	sirgo	a	percorrer	o	mármore	e	a	música	
deite	a	rosa	do	diván.	E	na	memória	mol	
da	louca	estrela	e	os	laúdes	
derrubados,	do	viño	ao	estio	
poidamos	ser	como	a	trompeta	
que	puxo	un	veu	no	noso	espello	
xunto	a	captiva	cor	do	tempo	
e	da	arañeira.	
Se	difícil	fose	o	tránsito	até	o	fume	
e	no	cristal	a	desfacérmonos	puideses	
chegar	e	veres	cinza	na	corrente	
e	a	lembranza	
dos	teus	ollos	a	se	esvaíren	detendo	
o	voo	noitébrego	das	lámpadas.	
Desde	o	vello	peirao	de	Brighton.	
	

stultitiae	laus	(encomio	da	loucura)	(foto	23)	

As	persoas	inestables	que	se	dan	a	camiñar	
E,	xa	erráticas	e	nómadas,	deambulan	pola	sombra	das	ideas	
Ou	compoñen	tristes	fábulas	
Sen	maldade	para	o	embuste	
Nin	malicia	para	o	engano,	
Co	artificio	da	elocuencia	
E	a	franca	fluidez	dun	verbo	grato,	
Sempre	foron	un	exemplo	para	min	
E	dispoño	a	súa	lembranza	no	mesmo	andel	dos	clásicos.	
Vellos	cegos	e	dementes,	redimidos	presidiarios,	
Desertores	fuxitivos,	
Desterrados	e	inmigrantes.	
Todos	donos	da	ferida,	pecadores,	
Os	ausentes	do	lugar,	
Incurables	melancólicos.	



Se	esconxuran	a	súa	dor	co	milagre	das	palabras	
En	que	se	diferencian,	por	onde	se	distancian.	
Entre	as	voces	que	me	ocupan	
A	falaren	desde	min	e	desde	o	tempo	
Hai	algunhas	que	se	escoitan	delirando	
Porque	teñen	xa	caduco	o	pasaporte	
Ou	regresan	dunha	feira	a	camiñar.	
Outras	hai	que	se	destacan	
Porque	levan	un	fardel	con	grave	peso	
Ou	carretan	como	un	lastre	a	súa	fatiga.	
Eles	forman	a	familia	dos	meus	soños.	
Como	os	músicos	errantes,	
Os	escuros	peregrinos,	
Os	perdidos.	
Somos	xente	derrotada.	
Vagabundos	sen	máis	rumbo	que	a	derrota	dos	seus	pasos.	
	
	

ponte	sobre	augas	preguiceiras	(foto	24)	

Esta	ponte	construída	por	Eiffel	en	Viana	do	Castelo	é	unha	das	xoias	máis	fermosas	
da	nosa	 contorna.	Encamiña	unha	estrada	para	o	 tráfico	 rodado	na	parte	 superior	e	
outra	para	o	camiño	de	ferro	na	inferior.	Empeza	a	resultar	un	tanto	estreita	para	os	
novos	modelos	de	 turismo	mais	 ten	 a	 compañía	doutra	ponte	máis	 arriba,	 pola	que	
caben	todo	tipo	de	vehículos,	que	conduce	a	autoestrada	cara	ao	sur.		

Une	os	concellos	(as	cámaras	municipais)	de	Viana	e	Darque,	separados	polo	río	Lima,	
o	mesmo	que	en	Xinzo	é	chamado	Limia.	Un	río	que	xunto	co	Miño	podería	ser	declarado	
construtor	das	Rías	Ínfimas,	esas	que	fican	por	debaixo	das	Rías	Baixas.		

É	 frecuente	 encontrala	 sumida	 na	 néboa	 do	 río,	 sobre	 todo	 nas	 mañás,	 o	 que	
acrecenta	aínda	máis	a	súa	beleza	modernista.	Seguindo	o	curso	do	río	na	ribeira	sur,	
encóntranse	carpinteiros	artesáns	a	construíren	novas	naos	de	madeira.		

Visito	con	frecuencia	este	lugar.	Durante	anos,	aí	aparcado,	teño	contemplado	o	fluír	
das	augas	desde	o	interior	da	caravana.	E	lido	moitas	páxinas.	E	escoitado	moita	música.		

É	unha	forma	de	vivir.	De	sentir	como	escorren	as	décadas.		
Non	sei	por	que,	sinto	certo	pudor	de	contar	 isto.	Como	se	estivese	a	confesar	un	

segredo,	a	resolver	un	enigma	que	a	prudencia	aconsellaría	reservar.		
E	teño	estado	tantas	horas	camiñando	polas	beiras	deste	río,	a	do	norte	e	a	do	sur,	

que	esta	imaxe	conxelada,	de	augas	xélidas	e	umbrías	a	reflectir	a	estrutura	da	ponte,	
condúceme	sen	cesar	a	outros	momentos	e	estira	os	músculos	cansados	da	evocación.		

Porque	esta	ponte	o	que	reúne,	o	que	liga	no	seu	voo,	son	fragmentos	de	min,	retallos	
doutras	fotos	e	outros	días.	

	

do	río	como	novela	e	como	nobelo	(foto	25)	

Amo	desde	sempre	os	grandes	ríos.	Esas	enormes	fluencias	que	remansan	a	mirada	
e	 son,	 desde	o	 fondo	da	historia,	metáfora	do	 tempo,	da	existencia,	 da	nosa	propia	
conciencia	a	durar	e	a	furar	na	impresión	e	intelección	do	mundo.	Entendo	que	é	unha	
das	condicións	de	ser	miñoto.		



De	neno	pasei	moitas	tardes	na	ribeira,	a	apañar	flores	de	macela	que	logo	secaban	
ao	sol	e	servían	para	facer	chá	con	que	curar	a	 indixestión,	a	conxuntivite.	Os	 longos	
panascos	 do	 Miño	 enchidos	 destes	 froitos	 florais	 da	 camolila,	 como	 unha	 ofrenda	
misteriosa	do	río.	E	o	verán	que	se	espreguizaba	cunha	 luz	cada	vez	máis	dourada	e	
horizontal	de	lentitude	cósmica.	

Nas	miñas	viaxes	teñen	preeminencia	as	cidades	con	río.	Londres,	Lisboa,	París,	Roma.	
Nos	 seus	 ríos	 imperiais	que	acolleron	naves	 cargadas	 con	metais	de	brillo	escuro,	

roubados	nos	orientes	e	occidentes,	fican,	porén,	eses	vestixios	da	caída	dos	imperios.	
Estas	fluminentes	enxurradas	(de	fllumen,	fluminis:	fiume,	fleuve...)	gardan	sempre	

os	sentidos	de	inicios	e	finais	das	existencias,	desde	Moisés	até	Caronte.	A	vida	é	sempre	
deixarse	levar	por	un	río.	Desde	A	Noite	Vai	Como	Un	Río,	de	Cunqueiro,	até	O	Rio	Que	
Nos	Leva,	de	Sampedro.	Por	non	falarmos	do	roman	fleuve.	Da	novela	río.		

Fácil	que	sexamos	un	río	sobre	un	río	sobre	un	río...	Fluencia	de	fluencias.		
Difícil	contemplar	o	Tévere	a	percorrer	o	centro	de	Roma	sen	evocar	as	palabras	de	

Hermann	Broch	na	Morte	de	Virxilio.	O	regreso	do	poeta	desde	o	exilio,	deitado	nun	
baixel	 de	 fatigados	 remeiros	 cun	 músico	 a	 soprar	 a	 bucólica	 frauta.	 O	 soñador	
moribundo	 que	 encontra	 o	 alivio	 da	 redención	 antes	 da	 morte.	 O	 arrecendo	 dos	
incensos	que	se	verten	para	esconxurar	o	inminente	óbito,	a	memoria	dos	hexámetros	
do	xenial	poeta.	E	un	facho	que	ilumina	o	percurso	da	nave	sobre	as	augas	flameando	
como	unha	bandeira	da	vida	que	se	esgota.		

E	nun	recanto	da	nave,	sobre	unha	almofada,	o	manuscrito	rematado	da	Eneida.	
	
	

un	home	de	palabra	(foto	26)	

O	branco	nupcial	e	os	ornatos	de	 flores	 teñen	desde	sempre	para	min	un	sentido	
transcendente.	Hai	algo	nesa	cor	impoluta,	preservada	de	toda	mácula,	que	vai	alén	das	
acepcións	recorrentes	de	pureza,	virxinidade.	O	mesmo	acontece	coas	flores,	expresión	
dunha	forza	sideral	vinculada	ao	devir,	ao	tempo	como	enchente	e	como	exceso,	plétora	
da	existencia.	

Miguel	pasou	co	camión	facendo	soar	as	súas	buguinas.	Toda	a	rúa	interrompeu	a	
actividade,	 tentando	 comprender	 que	 acontecía.	 O	 vehículo	 non	 levaba	 remolque,	
ningún	engadido	sen	motor	que	debese	ser	arrastrado,	proba	dunha	primeira	liberación	
significativa:	o	traballo.	

As	fitas	de	gasa	transparente	ondeaban	co	movemento,	en	contraste	co	renxer	do	
motor,	 sinfonía	 de	 solidez	 e	 de	 vigor,	 de	 resistencia	 e	 de	 vitalidade.	 E	 eran	 como	
bandeiras	de	Ningures,	esa	patria	do	idilio	que	nunca	damos	encontrado.	O	rumbo,	a	
dirección	que	seguise	debía	ser	prometedora.	Porque	unha	promesa	é	xa	algo	dado,	algo	
do	 que	 se	 nos	 ofrece	 un	 anticipo.	 Unha	 promesa	 é	 unha	 entrega	 que	 se	 realiza	 no	
simbólico,	na	palabra,	e	se	produce	só	no	imaxinario.	

Miguel	e	a	súa	esposa	están	xa	a	cumprir	unha	promesa.	Converten	en	real	algo	que	
só	estaba	no	simbólico	e	no	imaxinario.	E	esa	é	a	madeira	que	alimenta	o	lume	do	seu	
xúbilo.	

Quen	promete,	de	pro-mittere	(pro-antes	e	mittere-enviar),	leva	con	antelación,	fai	
unha	 provisión	 de	 fondos	 que	 obriga	 a	 cumprir,	 asegura	 cumprir	 empeñando	 a	 súa	
palabra.	



Moita	xente	pregunta	por	que	voda	se	escribe,	en	galego	e	en	portugués,	con	v.	A	
resposta	é	moi	simple:	porque	provén	do	latín	vota,	o	plural	de	votum.	O	voto	é,	por	
tanto,	un	xuramento,	unha	promesa,	o	vínculo	de	quen	promete	co	prometido.	

Cando	un	xuramento,	un	voto,	se	incumpre,	prodúcese	a	profanación,	a	corrupción.	
Dicía	Marx,	falando	sobre	a	España	do	XIX,	que	a	forma	de	goberno	era	a	corrupción.	

E	aí	seguimos.	Con	políticos	e	partidos	corrompidos	que	incumpriron	até	agora	as	súas	
promesas.	

Alá	vai	Miguel	co	seu	camión,	coas	fitas	brancas	da	voda,	a	entregar,	no	plano	do	real,	
o	prometido.	Velaí	un	home	de	palabra	

	

elder	barber	(foto	27)	

Cando	 eu	 era	moi	 pequeno	 cantábase	 unha	 canción	 sobre	 unha	 casa	 en	 Canadá.	
“Tenía	una	casita	pequeñita	en	Canadá	con	un	estanque	y	flores,	las	más	londas	que	hay	
allá.	Y	todas	las	muchachas	que	pasaban	por	allí,	decían	que	bonita	la	casita	en	Canadá”.	

Nunca	souben	que	significaba	“londas”.	Aínda	a	día	de	hoxe	segue	a	ser	un	misterio	
para	min.	Agradezo	aportacións.	

A	canción	fora	composta	por	Mario	Panzeri	e	Vittorio	Mascheroni	e	presentada	ao	
Festival	 da	 Canción	 de	 San	 Remo	 en	 1957,	 onde	 non	 pasou	 do	 cuarto	 posto.	 Cabe	
lembrar	que	ese	ano	o	premio	foi	para	“Corde	della	mia	chitarra”,	composta	por	Mario	
Ruccione	e	interpretada	por	Nunzio	Gallo.	

Eu	nacín	 ao	 ano	 seguinte.	 E	 por	 todas	 partes	 escoitaba	 aquela	 peza	da	 casiña	 en	
Canadá.	Nas	 cociñas,	 nos	 lavadeiros,	 nos	 paseos,	 nos	 poucos	 aparellos	 de	 radio	 que	
empezaban	a	espallarse.	

A	 canción	 popularizouna	 unha	 cantante	 denominada	 ELDER	 BARBER,	 natural	 de	
Córdoba,	Arxentina,	e	nada	no	1934,	aínda	que	afincada	en	España	en	1958.	Vinte	catro	
anos,	daquela.	

O	seu	nome	real:	Elda	Perla	Barbero.	Seica	desenvolveu	unha	breve	e	intensa	vida	de	
cantante,	sempre	facendo	versións	de	temas	italianos,	e	actriz	de	comedia	española,	até	
que,	nos	anos	60	e	coa	chegada	do	rock,	a	súa	carreira	 languideceu	definitivamente.	
Morreu	en	1983	en	Madrid	con	só	48	anos.	

Esta	casa	da	Serra	do	Cando,	cos	muíños	eólicos	ao	fondo,	recortados	contra	o	ceu	
de	principios	de	outono,	podería	ser,	pola	idade,	unha	casiña	en	Canadá.	

Non	o	foi	porque	lle	faltou	a	ilusión	do	capital	desprazado	por	entón	moi	lonxe	de	
Galicia	 e	 dos	 seus	 centros	 de	 poder	 (colonial)	 en	Madrid.	 Como	 tamén	 o	 estivo	 da	
Arxentina	de	ELDER	BARBER.	Elda	Perla	Barbero.	

	
	

en	defensa	das	árbores	(foto	28)	

Non	creo	que	haxa	un	punto	de	comezo.	Penso,	máis	ben,	que	foi	propio	da	época,	
desas	ideas	que	amañecen	en	moitos	sitios	á	vez,	non	como	unha	pebida	sementada	
que	dá	lugar	a	unha	planta	ou	a	unha	árbore	senón	como	un	rizoma,	un	múltiplo	de	raíz,	
unha	potencia	de	vida.	

Nun	momento	 toda	 Europa	 amañeceu	 arboreada	 ao	 xeito	 romántico	 e	 houbo	un	
total	consenso	en	entregarlles	o	mellor	dos	espazos	ao	paseo	e	á	distensión	como	forma	
de	 mediar	 os	 praceres	 da	 existencia.	 Non	 convén	 idealizar,	 porque	 a	 historia	 non	
certifica	certas	conclusións	que	puidésemos	traer	aquí,	mais	o	certo	é	que	a	día	de	hoxe,	



ante	a	actual	cobiza	sen	fin	do	capital	e	os	intereses	urbanísticos,	parécenos	incrible	que	
aquelas	sociedades	puidesen	dispór	tamaños	terreos	en	proveito	da	comunidade.	Mais	
aí	están.	Parques	e	xardíns,	paseos	e	alamedas	que	forman	parte	do	patrimonio	herdado	
e	que	debemos	preservar.	

Coñecidas	 son	 as	 tentacións	 arboricidas	 dos	 nosos	 gobernantes.	 Agora	 que	 os	
tribunais	concluíron	que	é	preferible	o	beneficio	económico	da	produción	forestal	do	
eucalipto	ao	coidado	e	mantenemento	dos	nosos	bosques	ancestrais	acéndese	unha	luz	
vermella	que	nos	avisa	do	mundo	que	nos	espera.	

Esa	 luxuria	 de	ouropel	 e	 cartón	pedra	 e	 luces	 led	que	 se	 impón	 como	o	 "sentido	
común"	da	falta	de	criterio	e	da	incultura.	Ese	goberno	para	a	chusma	e	a	televisión,	
multitudes	extasiadas	polo	sublime	tecnolóxico	da	nosa	capacidade	científico-técnica,	
esa	política	de	estadio	e	de	partido	de	fútbol,	de	ideoloxía	malévola	e	oculta	en	grandes	
titulares	e	repetidas	consignas	de	prensa.	

Ese	mundo,	no	fondo	goebbelsiano,	de	confusións	interesadas	e	sobrentendidas	que	
se	administran	de	inmediato,	e	que	sitúan	sempre	ao	pillabán	por	enriba	do	intelixente	
e	a	ambos	por	enriba	do	sabio.	Ese	mundo	de	novos	sofistas	e	expertos	en	marketing	e	
comunicación	tirando	proveito	do	nihilismo,	guías	de	masas	extraviadas,	os	führer,	os	
duces	e	os	caudillos	do	prime-time.	

Deberemos	defender	o	que	nos	queda	atentos	e	sen	pausa.	Devolvendo	cada	golpe.	
Denunciando	cada	ofensa.	

	
	

noticia	do	alén	(foto	32)	

Esta	é	a	entrada	do	Alén,	indo	desde	Framia,	ou,	alguén	dirá,	indo	desde	o	Aquén.	
Non	coincide,	desde	logo,	co	que	se	nos	foi	contando	ao	longo	da	historia.	Homero,	sen	
irmos	máis	lonxe,	describiu	un	Alén	personalizado,	onde	cada	pecador	tiña	un	castigo	
acorde	co	seu	pecado.	Os	cazadores,	por	exemplo,	tiñan	que	vagar	por	gándaras	sen	fin,	
perseguindo	presas	imposibles.	

Si	que	se	parece,	con	todo,	ao	Alén	do	taoísmo,	un	mundo	semellante	a	este	que	
permite	unha	existencia	máis	duradeira,	de	moitos	centos	de	anos.	O	inquietante,	neste	
caso,	sería	a	rotina	e	a	negrura	da	contorna.		

Tamén	 non	 hai	 unha	 lagoa	 Estixia	 que	 haxa	 que	 cruzar	 nin	 un	 can	 Cerbeiro	 que	
custodie	 unha	 cancela,	 inexistente.	 Nin	 rastro	 da	 mansión	 onde	 Caronte	 descansa	
fumando	o	seu	cachimbo.		

Trátase,	máis	ben,	dunha	aldea	desolada,	perdida	nos	confíns	da	Terra	de	Montes,	
na	aba	leste	da	Serra	do	Cando,	e	perseguida	pola	globalización	e	o	neoliberalismo.		

Un	Alén	que	se	asemella	cada	vez	máis	ao	noso	Aquén,	terra	da	derrota	e	do	fracaso.	
	

hey	jude	(foto	33)	

A	 finais	de	 xullo	de	1968	The	Beatles	gravaron	Hey	 Jude,	unha	das	 cancións	máis	
fermosas	e	coñecidas	do	seu	repertorio.	Nun	vídeo	de	promoción	emitido	pouco	despois,	
presentado	por	David	Frost,	aparecen	rodeados	dun	coro	de	admiradores	que,	pouco	e	
pouco,	se	ven	implicados	na	interpretación	da	famosa	peza.		

Desde	unha	perspectiva	semiótica	cabe	concluír	que	estamos	perante	un	signo	de	
importantes	mudanzas	 que	 estaban	 a	 ter	 lugar.	Moi	 pouco	 tempo	 despois	 do	maio	
francés,	o	pobo,	ou	algo	que	se	lle	parece	moito,	reclama	o	seu	lugar	na	historia.		



Algo	que	ten	que	ver	coa	representación	da	traxedia	no	teatro.	A	canción	comeza	con	
Paul	 cantando,	 acompañado	unicamente	 polo	 piano	que	 el	mesmo	 toca,	 e,	 pouco	 e	
pouco,	o	son	vai	medrando	en	complexidade	coa	inclusión	doutros	instrumentos	e	voces.	
Primeiro	pandeireta,	guitarra,	baixo.	Logo	as	voces	de	Lennon	e	Harrison	que	 fan	un	
rumor	coral	de	fondo	harmónico	en	determinadas	secuencias.	Despois	o	coro	do	público	
que	se	suma.	Finalmente,	a	orquestra	que	enche	de	densidade	tímbrica	a	parte	final.		

O	primeiro	que	cabe	salientar	é	o	artificio	da	representación.	Dionisos,	os	apóstolos,	
a	Igrexa.	Unha	Igrexa	que	actúa	como	substituto	sagrado	do	pobo.	A	palabra	do	fillo	de	
deus,	 secundada	polas	 voces	dos	 seus	 apóstolos	 e	 reiterada	despois	 pola	multitude.	
Mentres	esa	palabra	é	 secuenciada	en	varias	cuartetas	e	unha	ponte,	 cos	equilibrios	
vocais	e	harmónicos	dos	seus	apóstolos,	a	palabra	da	multitude	é	simple	e	 reiterada	
como	 unha	 consigna.	 No	 medio,	 un	 grito,	 que	 sinala	 un	 antes	 e	 un	 despois	 na	
enunciación	do	discurso.	O	protagonista	(Dionisos)	desaparece	da	escena	e	cede	o	seu	
posto	á	multitude	(coro)	que	o	secunda.	Hai	agora	un	aumento	da	variedade	de	timbres	
que	 ten	 que	 ver	 coa	 introdución	 de	 instrumentos	 de	 orquestra	 que	 se	 escoitan	 por	
debaixo.	Todo	gravado	por	vez	primeira	nun	sistema	de	oito	faixas,	inédito	na	produción	
da	banda	até	ese	momento.		

O	 emprego	 do	 piano	 como	 instrumento	 de	 base,	 fronte	 ás	 guitarras	 tan	
omnipresentes	 en	 todo	 o	 seu	 repertorio,	 suliña	 este	 sentido	 de	 ritual.	 Non	 é	 unha	
canción.	É	unha	parodia	relixiosa.		

	

seguimos	perdendo	(foto	34)	

Sabucedo.	Terra	de	Montes.	2017.	Rapa	das	bestas.	Un	home	baixa	a	cabalo	desde	o	
alto	pouco	antes	da	enxurrada	de	equinos,	reunida	nas	horas	precedentes	e	que	serán	
marcados	pola	tarde.	

O	cabalo,	o	chaleco	e	o	sombreiro	dan	conta	dun	arquetipo,	unha	imaxe	repetida	até	
a	 saciedade	 polos	 filmes	 do	 oeste	 americano.	 A	 disposición	 do	 corpo	 do	 cabaleiro,	
lixeiramente	 inclinado	 cara	 á	 dereita,	 a	 cabeza	 e	 a	 ollada,	 levemente	 abaixadas,	 a	
sombra	que	lle	oculta	o	rostro	e	a	parte	superior	do	peito,	remiten	a	un	heroe	meditativo.	

Hai	 unha	 épica	 reflexiva	 sobre	 unha	 paisaxe	 estragada.	 Nin	 rastro	 de	 árbores	
autóctonas.	 Só	 silvas	 e	 eucaliptos	 e	 un	 camiño	 disposto	 polas	máquinas	 de	 rozar	 o	
monte	e	que	se	emprega	como	cortalumes.	Estamos	en	guerra,	parece	dicirnos.	Aínda	
que	seguimos	perdendo.	

John	Ford,	un	irlandés	xenial	emigrado	aos	Estados	Unidos,	namorou	desta	imaxe	e	
dedicou	centos	de	minutos	dos	seus	filmes	a	tentar	desentrañar	o	seu	sentido.	Unha	
obra	 cinematográfica	 construída	 entre	un	porvir	 americano	e	 a	melancolía	 da	patria	
abandonada.	Os	seus	heroes	mal	poden	sobreporse	aos	embates	do	destino	afogando	
a	lembranza	entre	grolos	de	malta.	Por	moito	que	sigamos	cara	ao	oeste,	veñen	aclarar,	
xamais	encontraremos	Irlanda.	

Unha	vez	na	embaixada	americana	en	Madrid,	mentres	agardaba	na	sala	de	espera	
para	solicitar	un	visado	de	traballo,	coñecín	a	dous	homes	moi	curiosos.	Eles	ollaban	
para	min,	convencidos	de	que	eu	era	americano.	E	eu	miraba	para	eles	coa	certeza	de	
que	 as	 súas	 puchas	 de	 beisbol	 e	 as	 súas	 camisas	 de	 flanela	 a	 cadros	 eran	 signos	
inequívocos	da	súa	ascendencia	trasatlántica.	

Ningún	de	nós	falaba	por	non	sabermos	que	idioma	empregar.	Pasados	uns	minutos,	
un	deles	díxolle	ao	outro,	moi	baixiño,	como	se	temese	ser	escoitado:	

-	E	logho	reghaches	a	horta?	



Deseguida	púxenme	a	falar	en	galego	con	eles	e	fixemos	amizade.	
Mais	só	foi	unha	maneira	de	entender	que	seguimos	perdendo.	
	

da	máquina	singer	(foto	36)	

A	miña	tía	M.	A.	A.,	costureira,	tiña	unha	máquina	de	coser	Singer	que	lle	trouxera	un	
seu	ascendente	de	Nova	York	onde	estivera	emigrado	a	principios	do	século	pasado.	Era	
un	artefacto	negro,	de	cerámica	curva,	mais	largo	pola	esquerda	que	pola	dereita,	cun	
brillo	escuro	e	elegante	que	exercía	unha	certa	fascinación	sobre	todos	nós,	sobriños	e	
sobriñas	que	entendíamos	aquela	casa	como	unha	das	formas	posibles	do	paraíso.	Se	a	
cociña	era	o	templo,	o	altar	e	parladoiro	era	a	máquina	Singer,	o	lugar	aonde	se	dirixían	
todas	as	miradas,	segundo	a	miña	parente	preparaba	e	remataba	prendas	e	falaba.	A	
máquina	recollíase	sobre	a	mesa	que	lle	daba	apousento	e	tiña	unhas	rodiñas	nas	bases	
das	patas	que	permitían	trasladala.	Arredor	desa	máquina	de	coser	e	non	moi	lonxe	da	
cociña	 de	 ferro	 que	 aquecía	 toda	 a	 casa	 teño	 pasado	 longas	 tardes	 da	 infancia	
escoitando	os	relatos	da	miña	madriña	sempre	con	voz	pousada	e	interminable.	Aínda	
hoxe	sigo	escoitando	aquela	voz,	en	parte	incorporada	á	miña	propia.	

Lembro	 ter	 pasado	 polo	 edificio	 Singer	 ao	 final,	 ou	 ao	 principio,	 nunca	 sei,	 de	
Broadway	e	admirado	a	súa	feitura	de	arquitectura	industrial,	baseada	no	emprego	do	
ferro	como	elemento	construtivo.	Nunha	viaxe	pola	Galicia	polaca	encontrei,	na	cidade	
de	Cracovia,	o	edificio	orixinal	da	empresa	Singer.	E	un	bar,	que	empregaba	como	mesas	
para	uso	dos	seareiros	e	clientes	as	mesmas	mesas	das	máquinas	de	coser	recollidas.	Un	
resquicio	 do	 talento	 daquela	 humilde	 familia	 xudía	 que	 emigrara	 a	 América	 co	 seu	
negocio	para	logo	se	converter	nun	referente	mundial.	

Nunha	 visita	 á	 illa	 de	 Ellis,	 na	 baía	 neoiorquina,	 encontrei,	 entre	 a	 enxurrada	 de	
nomes	de	emigrantes	que	pasaran	a	 cuarentena	no	minúsculo	 rochedo,	e	que	están	
expostos	nun	monumento	circular,	o	nome	do	meu	antepasado,	irmán	da	miña	avoa.	

Sempre	que	paso	pola	Estación	Marítima	e	miro	esta	dobre	peza	de	Ramón	Conde	
evoco	a	historia	que	veño	de	contar.	

Homenaxe	á	emigración	galega	é	o	título	que	se	lle	dá	ao	conxunto.	Enténdese	que	a	
homenaxe	é	unha	homenaxe	á	emigración	do	pasado	e	non	á	dos	tempos	que	están	por	
vir.	 Porque,	 a	 esa,	 a	maior	 homenaxe	 que	 lle	 poderíamos	 render	 sería	 impedir	 que	
marchasen.	

	

o	regreso	da	emperatriz	(foto	37) 
	
Facemos	fotos,	conscientes	da	escuridade	do	instante,	como	unha	proba	do	conflito	

entre	 espazo	 e	 tempo,	 entre	 o	 que	 permanece	 e	 o	 que	 pasa.	 Verba	 volant,	 scripta	
manent,	 as	 verbas	 voan,	 as	 escritas	 permanecen.	 Como	 proba	 do	 conflito	 entre	 a	
permanencia	e	o	voo.	A	memoria	e	a	conciencia	como	pontes	que	reúnen	o	que	flúe	e	
o	que	dura.	La	Durée,	chamáballe	Bergson.	O	tempo	ebrio	a	mergullar	no	mar	de	viño	
tinto.	

A	tebra	que	reina	no	interior	da	cámara,	antes	de	abrirse	o	obturador,	é	un	eco	da	
nosa	propia	confusión.	Daquela	flúe	o	mundo,	só	un	instante,	o	necesario	para	deixar	
unha	impresión.	

A	fotografía	como	forma	de	escrita,	de	duración	desa	fluencia.	Im-primir.	Premer	cara	
adentro.	A	ferramenta	que	o	fotógrafo	activa,	a	cámara,	e	coa	que	procede	a	im-primir	



o	mundo,	esa	máquina	metáfora,	ese	ollo	máquina,	obtén	un	espectro	composto	de	
permanencia	 e	 voo,	 luces	 e	 sombras	 dun	 espazo,	 a	mácula	 que	 deixa	 un	 tempo	 xa	
ausente.	

O	instante	fotográfico	é	un	deses	instantes	de	escuridade	aberto	á	luz	para	im-primir	
o	mundo	en	devir,	un	mundo	que	xa	foi.	

A	escuridade	inefable	do	real.	A	distancia	irreparable	que	nos	separa	do	mundo.	No	
mar	de	viño	tinto.	E	a	comprensión	desa	negrura	como	estímulo	radical	do	fotógrafo.	

O	 humano	 proxecta	 sobre	 a	 foto	 o	 impulso	 cósmico	 que	 conduce	 cada	 cousa	 á	
aparición.	O	mundo	existe	porque	se	mostra	para	nós,	que	somos	vértice	de	visibilidade,	
tanto	activa	como	pasiva.	Somos	dos	que	miran	e,	ad-mirando,	ollan	para	si	e	ollan	para	
o	mundo.	Entes	da	perspectiva.	

Igual	que	xordos	seguimos	escoitando	(Beethoven	na	novena,	fonética	e	fonoloxía),	
cegos	seguimos	mirando,	no	soño	e	na	ficción,	na	ideoloxía.	A	mirada	como	música	da	
cegueira.	A	música	como	mirada	do	silencio.	Música	e	mirada.	Cegueira	e	silencio.	A	
mirada	e	a	música	como	actos	de	sentido.	

A	 foto	 copia	 algo	 ao	 que	 lle	 renova	 o	 sentido,	 un	 incremento	 dese	 algo	 que	 se	
amplifica	sen	repetirse.	

A	cámara	sempre	chega	como	mendicante	e	regresa	como	emperatriz.	
	

caligrafía	das	árbores	e	contrapicado	místico	(foto	38)	

Desde	 hai	 certo	 tempo	 interésame	 a	 caligrafía.	 É,	 con	 certeza,	 unha	 reacción	 á	
actividade	das	máquinas,	cada	vez	máis	presentes	na	produción	de	imaxes,	que	tenden	
sempre	

a	reiterar,	anulando	o	valor	de	 irrepetible	do	manuscrito.	E	entendo	por	caligrafia	
(etimoloxicamente	grafía	fermosa)	o	percorrido	realizado	por	un	suxeito	que	se	expresa	
ao	longo	e	ao	largo	dun	espazo.	Non	ten	por	que	ser	un	suxeito	humano	quen	realice	o	
trazo.	Pode	ser	un	movemento	natural	debido	á	chuvia,	ao	vento,	a	algún	percance.	Un	
acto	executado,	non	importa	por	quen,	de	xeito	espontáneo	e	inesperado	que	ten	como	
consecuencia	un	grafo.	

A	escrita	humana,	aínda	sendo	produto	dunha	formación	e	dunha	insistencia,	non	
perde	nunca	ese	carácter	continxente	e	é	sempre	a	afirmación	dun	suxeito	transido	pola	
temporalidade.	Escribo	sempre	a	man,	aínda	que	logo	refaga	os	manuscritos	por	medio	
da	computadora.	E	constato	que	o	texto	producido	pola	man	ten	sempre	unha	entidade	
e	un	poder	que	se	introduce	dun	xeito	moi	sutil	naquilo	que	se	relata.	Dalgún	xeito	esta	
presenza	do	Kairós	(da	temporalidade	en	tanto	que	ocasión)	é	o	que	lle	dá	un	sentido	
ao	trazo	como	Aión	(da	temporalidade	como	eternidade).	

Nesta	foto,	por	exemplo,	sobre	un	fondo	de	néboa	branca,	aparecen	unha	serie	de	
trazos,	uns	de	orixe	natural	e	outros	de	orixe	humana.	Entre	os	humanos,	un	semáforo	
e	unha	estátua,	 o	primeiro	 representa	un	proxecto	 industrial,	 construído	numerosas	
veces	 sobre	 un	 modelo	 definido,	 e	 o	 segundo,	 un	 fito	 que,	 aínda	 non	 sendo	
enteiramente	orixinal,	produce	un	sentido	de	irrepetible	pola	ubicación	e	a	solemnidade.	

Logo	están	as	árbores,	erguidas	no	seu	voo	polas	alturas	como	un	acordo	entre	a	
procura	da	luz,	a	resistencia	do	vento	e	a	axuda	da	auga.	

A	árbore	como	un	percorrido	narrativo	canónico	greimasiano.	O	tempo,	a	semente,	
a	luz,	o	vento,	a	auga,	o	froito.	O	destinador,	o	suxeito,	o	obxecto,	o	agresor,	o	adxuvante,	
o	destinatario.	



E	finalmente	está	o	ollada	humana	que	establece	a	perspectiva	e	lle	dá	un	sentido	á	
imaxe.	

A	árbore	é,	claramente,	un	modelo	caligráfico,	o	que	nos	interpela	neste	xénero	do	
contrapicado	místico.	

	
	

the	quiet	man	(foto	39)	

Sempre	me	fascinou	a	maneira	en	que	Federico	Nietzsche	comeza	o	seu	Zaratustra.	
Ese	desembrague	enunciativo	que,	ao	xeito	das	sagradas	escrituras,	dá	en	poucas	liñas	
co	ton	adecuado	e	que	preludia	algunhas	das	páxinas	máis	fascinantes	da	nosa	herdanza	
cultural.	A	maneira	en	que	o	xenial	evanxelista	procede	a	presentar	o	vello	anacoreta,	
que	é	o	 seu	propio	 fantasma,	o	 significante	máis	distante	e	profundo	do	 seu	propio	
suxeito:	aquel	que	pon	a	falar	por	si	e	por	un	sen	fin	de	voces	diversas	que	alí	fan	coros	
ou	ecoan.	

“Aos	 trinta	 anos,	 Zaratustra	 deixou	 a	 patria	 e	 o	 lago	 da	 súa	 patria	 e	 foi	 para	 as	
montañas.	Alí	gozou	do	seu	espírito	e	da	súa	soidade	e	durante	dez	anos	non	cansou”.	

"Aos	 trinta	anos"	 remite	a	un	vello	 tópico.	A	 tríade	de	décadas.	Vicente	Huidobro	
comezaría,	despois,	o	seu	Altazor	coa	frase:	"Nací	a	los	treinta	y	tres	años	el	día	de	la	
muerte	de	Cristo".	

Dalgún	xeito	o	Altazor	é	xa	un	diálogo	co	Zaratustra	desde	unha	perspectiva	máis	
poética	que	filosófica.	Altazor	é	o	anxo	caído.	Zaratrusta,	o	profeta	do	superhome	e	do	
eterno	retorno.	

O	feito	de	o	libro	se	poder	ler	como	un	extraordinario	poema,	facendo	caso	omiso	
dos	mil	e	un	acentos	de	natureza	reflexiva	e	metafísica	que	nel	se	concitan,	dá	lugar	a	
esta	dupla,	cando	menos,	fluencia	no	seu	herdo.	

Deixar	a	patria	é	unha	cousa;	deixar	o	lago	da	súa	patria,	outra	ben	distinta.	As	dúas	
en	conxunto	adquiren	unha	extraordinaria	profundidade	tráxica.	Non	esquezamos	que	
para	Nietzsche	a	profundidade	vén	da	elevación	e	que	é	desde	a	altura	como	o	mundo	
aparece	 como	 verdadeiramente	 profundo.	 Deixar	 o	 lago	 da	 súa	 patria	 evoca	 un	
conmovedor	desarraigo.	

En	 Solaris,	 de	 Stanislao	 Lem	 (lede	 a	 novela	 e	 mirade	 o	 filme	 de	 Tarkovski)	 a	
humanidade	encontra	intelixencia	fóra	da	terra.	Mais	non	en	forma	animal,	senón	como	
unha	enorme	masa	de	auga	que	ocupa	a	maior	parte	dun	exoplaneta.	Un	océano	que	
consegue	rexistrar	e	variar	a	razón	e	a	memoria	dos	humanos	alí	desprazados.		

Como	o	lago	da	patria,	o	que	Zaratustra	abandona	na	súa	anábase	cara	ás	montañas.	
A	 vida	 como	 lenta	 ascensión	 que	 remata	 cun	 rápido	 descenso.	 Na	miña	memoria	 o	
Innesfree	de	John	Ford	e	o	poema	de	Yeats.		

	

das	cancións	de	dionisos	(foto	40)	

Leo	por	aí	que	a	 ciencia	é	 inevitable	e	a	arte,	 continxente.	Que	nun	determinado	
momento	 da	 historia,	 en	 que	 centos	 de	 núcleos	 investigadores	 andan	 detrás	 dunha	
descuberta,	a	persoa	que	finalmente	dá	con	ela	pode	ser	substituída	por	outra	porque,	
aínda	así,	ese	momento	de	luz	remataría	por	ter	lugar.	

Mais	cando	un	artista	morre,	sobre	todo	se	é	na	súa	mocidade,	comprendemos	que	
unha	parte	dese	proxecto	de	sensibilidade	ficou	inexplorado	e	orfo	e	que	será	imposible	
que	 alguén	 poida	 continualo.	 Ben	 certo	 é	 que	 ás	 veces	 esa	 falta	 estimula	 outros	



proxectos	 e	 que	 unha	 herdade	 proveitosa	 procura	 reparar	 a	 quebra,	 mais	 todos	
achamos	de	menos	as	obras	de	madurez	de	artistas	que	morreron	no	final	da	mocidade.	

Creo	que	esta	oposición	entre	necesidade	e	continxencia,	entre	ciencia	e	arte,	invita	
a	unha	certa	pausa,	sobre	cando	pensamos	nas	artes	mais	recentes.		

Ando	 desde	 hai	 tempo	 a	 barallar	 as	 posibilidades	 do	 que	 poderíamos	 chamar	
caligrafía	fotográfica,	unha	mestura	de	imaxe	mecánica	e	manuscrito,	algo	que	todos	
temos	feito	centos	de	veces:	escribir	a	man	sobre	unha	foto.	Porque	creo	que	existe	por	
aí	un	certo	camiño	a	percorrer.	

Pode	 que	 a	 fotografía	 aportase	 a	 presenza	 do	 plano	 científico	 e	 técnico,	 coa	 súa	
historia,	 a	 súa	 evolución,	 o	 seu	 progreso,	 e	 a	 caligrafía	 unha	 presenza	 elemental	 do	
humano,	no	seu	trazo,	a	súa	palabra,	o	seu	punto	de	inesperado.	

E	 creo	 que,	 con	 independencia	 de	 que	 a	 foto	 poida	 estar	 escrita	 ou	 non,	 cabe	 a	
posibilidade	de	grafar	a	foto	na	edición	e	no	revelado,	engadindo	trazos	que	inicialmente	
non	estaban	presentes,	mais	que	agora	adquiran	sentido	e	significación.	

Que	se	advirta	cada	foto	como	froito	dunha	meditación	e	dun	proceso,	dunha	mirada	
por	enriba	da	imaxe	que	se	nos	ofrece,	un	querer	dicir	desde	distintas	perspectivas,	unha	
vontade	de	expresar	que	implica	unha	posición	e	un	estilo.	

A	danza	das	cancións	de	Dionisos.	
	

superstición	e	corrupción	(foto	41)	

No	seu	Tratado	Teolóxico	Político,	publicado	anonimamente	en	1670,	e	un	dos	libros	
máis	esclarecedores	e	mesmo	divertidos	que	se	poidan	ler,	Bento	d’Espinoza	advertía	
que	non	hai	medio	máis	eficaz	para	gobernar	a	masa	que	a	superstición.	E	xa	desde	as	
primeiras	páxinas	asociaba	relixión	e	política	ou,	mellor	dito,	falsa	relixión	e	falsa	política	
ou,	dito	con	menos	palabras,	superstición	e	corrupción.	

Para	Baruch,	ou	Bieito	ou	Benedicto,	a	luz	natural	non	só	é	desprezada	polos	homes	
senón	que	moitos	a	condenan	como	fonte	de	impiedade;	as	lucubracións	humanas	son	
tidas	por	ensinanzas	divinas	e	a	credulidade	por	fe;	as	controversias	dos	filósofos	son	
debatidas	con	grande	apaixonamento	na	Igrexa	e	na	Corte	e	de	aí	nacen	os	odios	máis	
crueis.	

A	ollada	brillante	e	a	grata	locución,	a	retórica	e	o	ton	do	S.	XVII,	converten	a	lectura	
da	súa	obra	nun	alivio	para	o	entendemento,	acostumados	como	estamos	nestes	outros	
tempos	 de	 manipulacións	 e	 falacias	 a	 lidar	 con	 discursos	 e	 relatos	 inauditos,	
interlocutores	carentes	de	toda	vergoña	que	axiña	encontran	eco	e	defensores,	reflexo	
noutros	discursos	e	avogados	valedores	dispostos	a	morrer	por	defender	a	mentira.	

Bento	defendía	como	goberno	de	Deus	a	concatenación	das	cousas	naturais,	unha	
vez	probado	que	os	regulamentos	da	natureza	non	eran	outra	cousa	que	os	decretos	
eternos	de	Deus.	Deus	e	Natureza.	Seica	Einstein	dixo	crer	nese	Deus	de	Espinosa,	un	
Deus	que	se	mostra	a	si	mesmo	a	través	da	orde	e	a	harmonía	das	leis	universais,	un	
Deus	de	intelecto	participado	pola	mente	humana.	

Dicíamos	 que	 asociaba	 falsa	 relixión	 e	 falsa	 política	 ou,	 dito	 con	menos	 palabras,	
superstición	 e	 corrupción.	 O	 certo	 é	 que	 nalgún	 momento	 fala,	 textualmente,	 de	
Superstición	e	Monarquía.	

	



liberdade	para	pablo	hasél	(foto	43)	

Dicía	Karl	Marx	nunha	cita	clásica,	moi	acaída	para	o	feminismo	contemporáneo,	que	
"OS	 DOMINANTES	 TAMÉN	 ESTÁN	 DOMINADOS	 POLA	 DOMINACIÓN".	 Tratábase	 de	
facer	ver	que	tamén	os	dominantes,	os	poderosos,	as	persoas	ligadas	ao	funcionamento	
do	sistema,	ao	cerne	do	capitalismo	e	o	do	heteropatriarcado,	teñen	un	interese	real	en	
desfacerse	dese	dominio,	que	o	 impulso	de	redención	utópica	é	válido	para	todos	os	
humanos	e	contén	unha	enerxía	igualitaria,	que	non	se	para	(que	non	separa)	perante	
ningún	tipo	de	desigualdade,	de	diferenza,	porque	o	seu	fin	último,	a	súa	teleoloxía,	non	
é	outra	que	a	comunidade.	

En	relación	co	ocorrido	nos	últimos	días,	a	propósito	do	ingreso	en	prisión	de	Pablo	
Hasél,	para	o	que	demandamos	a	súa	liberdade	inmediata,	pensei,	facendo	un	xogo	coa	
frase	de	Marx	mencionada,	que	"OS	SUBVERSIVOS	TAMÉN	PODEN	ESTAR	SUBVERTIDOS	
POLA	SUBVERSIÓN".	

Repasando	estes	días	a	Judith	Butler	para	un	traballo	que	ando	ultimando	encontro	
a	seguinte	alfaia:		

“Da	mesma	forma	que	as	metáforas	perden	o	seu	carácter	metafórico	a	medida	que,	
co	 paso	 do	 tempo,	 se	 consolidan	 como	 conceptos,	 as	 prácticas	 subversivas	 corren	
sempre	o	risco	de	convertérense	en	clichés	adormecedores	a	base	de	repetilas	e,	sobre	
todo,	 ao	 repetilas	 nunha	 cultura	 na	 que	 todo	 se	 considera	mercadoría,	 e	 na	 que	 a	
«subversión»	ten	un	valor	de	mercado”.	

Na	 miña	 humilde	 opinión	 os	 subversivos	 non	 debemos	 ser	 subvertidos	 pola	
subversión	porque	o	noso	fin	último	non	é	o	caos,	a	pura	entropía,	senón	un	equilibrio	
de	humanidade,	unha	harmonía	da	que	o	sistema	carece	e	aonde	se	debe	dirixir	o	poder	
da	nosa	forza	utópica.	

Postulemos	unha	subversión	dominada	pola	igualdade	comunitaria,	pola	quebra	dos	
dominios	da	diferenza	social,	e	pola	procura	desa	igualdade.	

	

a	nai	das	materias	da	madeira	é	unha	mazá	(foto	44)	

Algo	 nesta	 foto	me	 conmove.	 A	 árbore	 en	 primeiro	 plano	 asumindo	 o	 seu	 papel	
protagónico,	case	seductor,	como	se	estivese	dotada	de	humanidade,	a	presumir	do	seu	
volume	ben	 trazado	demandando	un	 abrazo,	 e	 a	 profundidade	de	 campo	que	deixa	
entrever	unha	casa	á	dereita.		

Andamos	 pola	 SERRA	 DO	 CANDO	 e	 a	 abundancia	 das	 construcións	 arruinadas	
sobrecolle.	 Calquera	 diría	 que	 estamos	 en	 posguerra,	 despois	 dunha	 guerra	 que	
perdemos,	 e	 que	 o	 país	 conquistado,	 convertido	 en	 colonia,	 exhibe	 sen	 mesura	 as	
cicatrices,	agora	novas	ameazas:	o	que	foi	pode	volver	ser,	coidadiño.		

A	 ruína	das	casas	e	a	 ruína	do	país.	A	 ruína	da	paisaxe.	Somos	como	un	barco	de	
velamio	esfarrapado	que	se	afunde.	E	quen	leva	os	galóns	de	capitán	dispara	contra	el	
desde	a	nave	inimiga.		

A	traizón	da	dereita	galega	á	súa	nación	viña	fervendo	desde	hai	séculos	e	volveu	
ferver	co	franquismo,	que	non	damos	curado.	A	DESTRUCIÓN	NEOLIBERAL	DO	PARAÍSO	
VIRÁ	EN	FORMA	DE	MINA	DE	LITIO.		

Así	que	a	árbore	encarna	a	duración	e	a	saúde.	Contra	a	mina	e	a	ruína,	o	que	perdura.	
A	nai,	a	materia,	a	madeira	e	a	mazá.	Catro	palabras	derivadas	de	mater.		

Como	dixera	Uxío	Novoneira,	"irei	un	día	do	Courel	a	Compostela	por	terra	liberada.	
A	forza	do	noso	amor	non	pode	ser	inútil".	

	



da	auga	(foto	45)	

O	río	do	Castro,	afluente	do	Lérez,	ao	seu	paso	pola	ponte	de	San	Antón	en	Cerdedo.	
Unha	néboa	matinal	a	pique	de	disiparse	coa	quentura	do	sol.	O	gris	granítico	e	brillante	
da	construción	antiga,	no	encontro	horizontal	dos	dous	terzos,	e	eses	fíos	de	luz	que	se	
proxectan	 sobre	as	 augas.	O	verde	dominante	escurecido	e	a	detida	 coreografía	das	
árbores.	

Deleuze	 dicía	 que	 a	 escola	 francesa	 de	montaxe	 cinematográfica,	 coa	 súa	 paixón	
polas	augas,	o	mar	e	os	ríos,	andara	o	camiño	desde	unha	mecánica	de	sólidos	a	unha	
mecánica	de	fluídos,	dando	sentido	a	unha	arte	abstracta	na	que	o	movemento	puro	se	
desprende	en	ocasións	de	elementos	deformados	ou	xeométricos,	 substituíndo	dese	
xeito	 a	 oposición	 dialéctica	 dos	 rusos	 e	 o	 conflito	 expresionista	 dos	 alemáns	 pola	
alternancia	 entre	 luz	 e	 sombra,	 a	 cidade	 de	 día	 e	 de	 noite.	 A	 néboa	 e	 os	 xogos	 de	
opacidade	 e	 transparencia	 da	 auga	 como	 indicios	 dun	 tempo	 de	 impresionismo	 e	
simbolismo	no	que	a	intuición	tenta	plantarlle	cara	á	razón.	

Gaston	Bachelard,	na	súa	tentativa	de	construír	unha	teoría	do	imaxinario	baseada	
nos	catro	elementos,	concedeulle	á	auga	un	papel	fundamental.	A	auga	limpa	e	pura	
mais	tamén	mesturada	co	lume	como	vapor,	coa	terra	como	lama,	co	aire	como	néboa.	

Os	 dous	 complexos	 acuáticos	 básicos:	 o	 de	 Caronte	 e	 o	 de	 Ofelia.	Máis	 Narciso,	
sempre	escópico,	acompañado	de	Eco,	sempre	invocante.	O	lago	como	un	enorme	ollo	
tranquilo.	

Paul	Claudel	dicía	que	a	auga	era	a	mirada	da	terra,	o	aparello	do	planeta	para	ollar	
o	tempo.	

A	auga	evoca	 sempre	a	nudez	e	a	 frescura	e	a	 súa	historia	está	 inzada	de	 corpos	
espidos.	De	cisnes	silentes	ou	cantores.	A	auga	como	nacemento,	Moisés,	Amadís,	e	a	
auga	como	morte.	

Volveremos	coa	auga.	
	

botonia	(foto	48)	

A	palabra	botón	 vén	do	 francés	 antigo	botón	 (actual	 bouton),	 derivada	de	broter	
(brotar),	por	ser	o	botón	o	brote	novo	da	planta,	unha	peza	que	abrolla	da	roupa	polo	
ollal	e,	en	xeral,	unha	peza	que	sobresae	de	outra.		

En	galego	ten	unha	chea	de	sinónimos:	brocho,	carolo,	rebento,	xema,	xermolo...	
No	Porto,	na	rúa	da	Cedofeita,	existe	un	establecemento	que	sempre	chama	a	miña	

atención	polos	numerosísimos	botóns	que	mostra:	BOTÓNIA.	
Na	única	anestesia	xeral	que	experimentei	até	agora	tiven	un	soño	recorrente:	un	

desfile	de	caixas	e	caixas	de	botóns	nun	trávelling	interminable.		
Sempre	que	paso	pola	Cedofeita	detéñome	a	mirar	as	novidades,	que	asombran	os	

cidadáns	da	República	Portuguesa	desde	hai	máis	de	once	décadas.	A	señora	que	atende	
foi	tan	amable	que	se	ocultou	para	tirar	a	foto.	

BOTÓNIA,	BOTÕES	COM	HISTÓRIA.	
	

high	noon	(foto	49)	

Pracer	entre	os	praceres:	chegar	a	certa	idade,	
ao	tempo	en	que	redundan	os	cólicos	dos	anos,		
e	ter	pagada	a	casa	do	teu	eu,	
o	corpo	encamiñado	no	voo	da	continxencia,	



e,	débedas	saldadas,	os	danos	infrinxidos	
na	cura	delongada	da	luz	do	esquecemento,	
a	culpa	redimida,	as	máculas	en	limpo,	
deixar	aberta	a	porta	por	se	chegan		
os	brillos	cegadores	da	beleza.	
	

do	bater	do	corazón	(foto	51)	

É	difícil	describir	a	emoción	que	suscitou	en	moitas	xeracións,	entre	elas	a	miña,	a	
cidade	de	Venecia.	En	primeiro	lugar	destacaría	o	seu	carácter	de	centro	irradiador,	o	
feito	de	ter	sido	capital	dun	mundo	que	se	esparexía,	mar	abaixo,	até	Grecia	e	Turquía,	
á	procura	dos	camiños	de	oriente,	onde	todo	o	que	chegaba	era	recibido	con	agrado	e	
interese	e,	aínda	máis,	o	pertencer	despois	como	saída	ao	mundo	ao	Imperio	Austro-
húngaro,	nos	albores	do	século	pasado	e	ser	testemuña	principal	do	falecer	dos	vellos	
poderíos,	das	prístinas	potencias.	

Un	amigo	veneciano,	eximio	cociñeiro,	que	me	albergou	na	súa	casa	varios	días	hai	
xa	 corenta	 anos,	 dicía,	 con	moita	 retranca,	 que	 no	 S.	 XVII	 o	 noventa	 por	 cento	 das	
mulleres	 de	 Venecia	 estaban	 prostituídas.	 “Así	 que	 temos	 moi	 claro	 cal	 foi	 a	 nosa	
estirpe”.	

De	tal	xeito	que	a	cidade	combina	nun	só	sentimento	unha	mestura	de	admiración	e	
de	piedade.	Admiración	polo	seu	pasado	lendario	e	glorioso,	piedade	pola	súa	condición	
mortecina	e	decadente.	

Por	outra	parte,	o	peculiar	do	seu	formato	urbano,	construído	sobre	o	delta	dun	río	
a	base	de	 ir	unindo	unha	chea	de	 illas,	outórgalle	unha	singularidade	morfolóxica	de	
partida.	

Joseph	Brodski,	que	nacera	en	Leningrado,	outra	reunión	de	illas	no	delta	dun	río,	
estableceu	coa	cidade	unha	relación	case	patolóxica.	O	seu	 libro	sobre	Venecia,	pura	
delicatessen.	

Xa	 non	 sei	 cantas	 veces	 teño	 estado.	 Entendo	 que	 anda	 pola	 decena.	 Visitas	
fulminantes	e	breves	combinadas	con	outras	de	moitos	días	ou	semanas.	En	soidade,	en	
parella,	con	fillos.	Venecia	foi	sempre	unha	tentación	e	un	destino.	

Lembro	 a	 primeira	 vez	 que	 cheguei.	 O	 vaporetto	 que	 avanzaba	 polo	 Gran	 Canal	
camiño	de	San	Marcos	e	o	desembarque	na	praza	mentres	soaba	unha	música	barroca.	
Non	 por	 tópico	menos	 real	 e	 emocionante.	 Teño	 durmido	 en	 casas	 particulares,	 en	
hoteis,	en	pensións,	en	autocaravana,	no	pórtico	da	estación	de	ferrocarril	envolto	nun	
saco,	 como	era	preceptivo	para	a	miña	 xeración	nos	 tempos	errabundos	do	 final	do	
hippismo.	

Por	máis	que	se	debuxe	sobre	os	mapas	do	mundo	Venecia	só	pertence	ao	bater	do	
corazón.	

	

a	bomba	(foto	53)	

Estes	 hórreos,	 ou	 canizos	 ou	 canastros	 ou	 palleiros	 ou	 cabaceiros	 ou	 celeiros	 ou	
espigueiros	ou	piornos,	constitúen	xa	unha	reliquia.	A	foto	está	tomada	no	interior	de	
Portugal	nunha	aldea	de	montaña,	nunha	desas	rotas	de	interese	cultural	e	etnográfico	
que	seguimos	catro	gatos,	normalmente	franceses	e	alemáns.	Recomendo	percorrela	
sen	frío	e	sen	chuvia	partindo	de	Melgaço	en	dirección	ao	Xurés	e	 ir	parando	a	cada	
pouco	no	camiño	porque	está	chea	de	fitos	de	interese.	



Son	 terras	 aínda	 vivas,	 que	 manteñen	 poboación	 traballadora,	 mesmo	 con	 forte	
emigración	cara	a	Europa.	E	hai	cultivos	e	viñedos,	animais	para	o	traballo	e	o	transporte,	
a	nutrición	e	a	vixilancia.	E	aves,	paxariños,	aires	puros	e	regatos.	Un	deleite	para	a	vida	
e	os	sentidos.	

Existe	unha	certa	confusión	na	teoría	do	noso	tempo	ao	analizar	dúas	polarizacións	
semánticas	 de	 evidente	 interese.	 A	 primeira:	 tradición	 –	 modernidade.	 A	 segunda:	
natureza	 –	 progreso.	 Téndese	 a	 considerar	 a	 tradición	 ligada	 á	 natureza.	 E	 a	
modernidade	ligada	ao	progreso.	E	non	reparamos	en	que,	dentro	dese	cadro	semiótico	
resultante,	hai	outras	dúas	opcións	de	sentido	posibles.	E	tanto	cabe	unha	modernidade	
ligada	á	natureza	como	un	progreso	ligado	á	tradición.	Unha	natureza,	necesariamente,	
comprendida	como	histórica.	Unha	tradición	como	constructo	epocal	e	en	movemento.	

A	 aposta	 por	 este	 concilio	 de	 aparentes	 pares	 antagónicos	 é,	 a	 día	 de	 hoxe,	 un	
síntoma	de	cultura	e	de	asunción	da	propia	historia,	 tal	e	como	testemuña	o	mundo	
rural	fracés	ou	de	Centro	Europa	que	aspira,	non	sen	contradicións,	a	incluír	o	que	fomos	
dentro	do	que	somos	ou	aspiramos	a	ser.	

Verter	sobre	o	pasado	e	as	súas	marcas,	tal	e	como	se	fai	en	Galicia,	unha	mensaxe	
de	dor	é	converter	esas	marcas	en	feridas	perennes,	chagas	que	non	dan	curado	e	non	
asoman	a	unha	redención	posible.	Mentres	se	mantén	a	discriminación	dos	mortos	na	
Guerra	Civil,	en	numerosas	lápidas	e	placas	conmemorativas.	

A	 maldición	 deitada	 sobre	 o	 mundo	 rural	 galego,	 abandonado	 á	 súa	 agonía	 e	
consunción,	é	máis	o	síntoma	dunha	forclusión	(esquecemento	traumático	e	patolóxico)	
que	dun	desleixo	natural	no	paso	do	tempo,	acompañado	de	reparacións	e	coidados.	

Velaí	unha	bomba	que	rematará	por	estoupar	nos	fuciños	de	quen	a	manipula.	
	

caprae	laus	(foto	56)	

A	cabra	sempre	foi	para	min	un	animal	totémico,	unha	especie	de	esfinxe	que	ten	
máis	incidencia	nas	nosas	vidas	polo	que	representa	que	pola	súa	mera	figura,	pola	súa	
disposición,	pola	súa	traza.	Pan,	que	era	un	fauno,	e	deus	da	música	selvaxe,	era	metade	
home,	metade	cabra.	Zeus,	de	neno,	foi	aleitado	por	unha	cabra.	

O	grande	poeta	galego	do	idilio,	Antonio	Noriega	Varela,	chamáballe	gado	miúdo	e	a	
min	sempre	me	pareceu	moi	elegante	esa	denominación.	Por	unha	banda	o	gado	(de	
ganatus,	en	latín)	e	por	outra	miúdo,	de	pequeno	tamaño,	con	pouco	volume.	Fronte	á	
vaca,	por	exemplo,	esoutro	animal	totémico	de	moito	maior	envergadura.	

O	 feito	 de	 estar	 vinculada	 inicialmente	 aos	 idilios	 de	 Teócrito	 e	 aos	 pastores	 da	
Arcadia	vén	dicir	que	noutro	tempo	representou	unha	alegría	e	unha	comodidade	para	
os	humanos	que	acompañaba	e	que	fornecía	de	leite	e	queixos	e	requeixos.	

Sempre	 imaxinei	as	regaladas	festas	de	que	fala	Noriega	como	longas	sobremesas	
con	 cantos,	 percusión	 e	 instrumentos	 de	 vento	 nas	 que	 se	 inxerían	 froitos	 secos	 e	
silvestres	e	mazás	acompañados	polos	lácteos	producidos	por	estes	animais	pacíficos	e	
honrados.	 Acaso	 protexidos	 do	 asedio	 dos	 lobos	 no	 inverno	 por	 un	 gran	 pastor	 dos	
Pirineos.	

Animais	de	moita	utilidade	para	a	limpeza	forestal,	aprezados	pola	súa	finura	na	roza	
de	 montes	 e	 polo	 aproveitamento	 da	 masa	 vexetal	 na	 produción	 final	 de	 leite,	
adaptados	 como	 están	 a	 comeren	 arbustos	 e	 poliñas	 e	 follas	 coriáceas,	 propias	 de	
medios	secos	ou	montañosos,	 seica	 foron	domesticadas	alá	no	norte	de	 Irán,	hai,	 se	
cadra,	máis	 de	 dez	mil	 anos.	 É	 sabido	 que	 lles	 debemos	 unha	 parte	 substancial	 das	
proteínas	inxeridas	desde	entón	e,	tamén,	da	protección	contra	os	fríos	da	invernía.	



A	cabra,	ou	xema	ou	godalla,	é	a	femia,	como	é	sabido,	do	cabrón,	tamén	chamado	
bode,	castrón,	chibo	ou	godallo	e	nai	do	cabrito	ou	cabirto	ou	cabuxo.	

O	día	que	teñamos	goberno	de	Galicia,	e	non	esta	forma	de	podredume	con	traxe	de	
xastre	 empeñada	 en	 rematar	 coa	 nación,	 deberíamos	 aumentar	 a	 súa	 presenza	 e	
coidado	no	país,	mesmo	como	utilidade	para	a	conservación	forestal.	

	

o	muíño	ou	a	vida	(foto	61)	

Este	vello	muíño	ou	serrería	que	secou,	xa	sen	auga	que	rodar	ou	millo	que	moer,	
asómanos	de	golpe	a	outras	idades.	O	meu	avó	materno	fora	propietario	dunha	serrería	
semellante	na	que	combinaba	o	oficio	de	carpinteiro	aserrador	e	o	de	ebanista.	A	guerra	
arrebatoullo.	 Formaba	parte	do	grupo	que,	en	defensa	da	República,	 fixo	voar	polos	
aires	unha	pontella	que	daba	acceso	ao	Baixo	Miño.	As	tropas	fascistas	demoraron	por	
iso	moitas	horas	en	chegar.	Mais	chegaron.		

As	forzas	vivas	do	lugar	fixeron	un	trato	con	el.	Non	o	delatarían	a	cambio	do	muíño.	
Dito	e	feito.		

Aínda	que	hai	anos	que	non	o	visito	debe	de	estar	nunhas	condicións	semellantes.	
Acaso	cunha	diferenza:	conserva	o	fluír	da	auga.		

Así	que	o	muíño	e	a	súa	auga	son	para	min	un	símbolo	ancestral:	a	vida.	A	vida	que	
nos	foi	arrebatada.	A	vida	que	logramos	conservar.	Nun	caso	a	perda	dunha	propiedade	
e	dun	modo	de	existencia.	Noutro,	a	opción	de	sobrevivir	nun	contexto	de	aniquilización	
e	barbarie.		

A	palabra	aniquilar	vén	de	annihilare,	derivada	de	nihil,	nada,	derivada	de	ni-hilum,	
negación	de	algo	de	ínfimo	valor:	o	menosprezo,	a	devaluación	da	vida.	

	
	

onde	quere	chegar,	señor	alcalde	(foto	64)	

Un	dos	achados	visuais	máis	gloriosos	das	últimas	décadas	na	cidade	na	que	vivo	foi	
o	deste	horizonte	 ao	que	dá	 forma	o	 actual	Museo	do	Mar	 e	o	 seu	 faro	 adxacente.	
Emprazado	sobre	unha	antiga	fábrica	de	conservas,	transformada	despois	en	matadoiro	
municipal	e	reconvertida	logo	ao	seu	aspecto	e	funcións	actuais	por	Aldo	Rossi	e	César	
Portela,	intéresame	non	tanto	como	contenedor,	desde	unha	visión	interna,	como	pola	
harmonía	e	a	beleza	que	lle	engaden	ao	horizonte.	

Sempre	pensei	que	esa	era	unha	das	funcións	básicas	da	arquitectura:	respectar	o	
medio	e	engadirlle	equilibrio,	reducindo	no	posible	o	ruído	das	disposicións	espaciais	de	
fondo.	

Lémbrame	aqueles	 templetes	 que	os	 emperadores	 de	 Prusia	 facían	 chegar	 desde	
Grecia	para	engadiren	un	adobío	clásico	ao	seu	paseo	vespertino.	

Teño	 claro	 que	 os	 lugares	 e	 as	 cidades	 son	 polo	 xeral	 imaxinarios.	 Aínda	 que	 se	
rexistren	 no	 plano	 do	 real,	 e	 poidan	 ser	 pisados,	 fotografados,	 ocupados	 ou	
abandonados,	teñen,	pola	contra,	un	algo	que	os	trascende	e	que	persiste	na	memoria	
e	nos	afectos.	

Por	 máis	 que	 Platón	 insistise	 na	 súa	 República	 en	 que	 Política	 e	 Poética	 debían	
exercer	as	súas	 funcións	por	separado,	non	cabe	a	menor	dúbida	de	que	moitos	dos	
aspectos	neglixentes	da	actual	xestión	son	produto	xustamente	da	(falta	de)	Poética.	

E	se	hai	algo	que	defina	unha	revolución	é	sempre	a	súa	beleza.	W.	Benjamin	dixera	
aquilo	de	sumar	as	forzas	do	inconsciente	á	causa	da	revolta.	



Sospeito	que	debería	ser	obrigado	para	os	nosos	dirixentes	facer	un	curso	de	estética,	
mesmo	como	 substituto	desa	 carreira	de	Teoloxía	Política	neoliberal	que	 case	 todos	
emprenden	pola	calada	e	que	conduce	a	este	paroxismo	de	consumo	hortera	no	que	
habitamos	e	de	quebra	total	da	solidariedade.	

Do	mesmo	xeito	que	todo	é	Política,	tamén	todo	é	Poética.	
Refínese	un	pouco,	señor	Alcalde,	fágase	ver	nos	museos	do	mundo	e	lea	libros	de	

arte.	 Xa	 sei	 que	 iso	 non	 vai	mudar	moito	 a	 nosa	 realidade.	Mais	 si	 restarnos	 algúns	
sensabores	á	existencia.	

	
	

a	luz	do	mar	do	norte	(foto	68)	

Tempo	atrás	intereseime	pola	luz	do	mar	do	norte.	Foi	a	raíz	dunha	viaxe	ao	Reino	
Unido	 e	 como	 consecuencia	 de	 músicas	 que	 me	 pareceron	 impregnadas	 dun	
determinado	tipo	de	 luz.	Xa	se	sabe	que	música	é	unha	palabra	que	deriva	de	musa,	
como	museo.	

Pensei,	en	primeiro	lugar,	na	disputa	entre	Verdi	e	Wagner.	A	medida	pitagórica	e	as	
súas	consecuencias	na	harmonía	fronte	a	ebriedade	do	bretemoso	e	do	indefinido.	O	
consciente	e	o	inconsciente.	

Interésame	 a	 música	 como	 ambiente.	 Wagner	 fronte	 a	 Verdi.	 O	 neoliberalismo	
incrementou	a	aposta	por	Verdi.	A	melodía	e	o	ritmo	como	símbolo	da	plusvalía,	como	
símbolo	do	plus	de	goce.	Wagner	aposta	por	escoitar	o	rumor	de	fondo	da	conciencia.	
Verdi	só	apunta	o	beneficio.	Os	incrementos	na	columna	do	haber.	A	Wagner	interésalle	
a	flutuación,	as	oscilacións,	a	intensidade.	Graves	e	baixos.	Agudos	e	gritos.	A	vida.	Verdi	
compuña	para	a	burguesía	nacente	da	Italia	que	nacía.	Wagner	para	a	nobreza	suicida.	
Verdi	semella	querer	reducir	o	espírito	a	mercadoría.	É	fácil	facer	unha	lista	de	grandes	
momentos	verdianos.	Imposible	a	dos	grandes	momentos	wagnerianos.	

Verdi	é	quen	de	vender	a	súa	alma	en	tres	minutos	de	canto	intensísimos.	Rigoletto	
e	Aída	son	coleccións	de	grandes	arias.	Wagner	non	cabe	en	poucos	minutos.	Demanda	
paciencia	e	tardes	sen	fin.	Noites	de	lectura	ou	de	traballo.	É	moi	distinto	o	seu	concepto	
de	tempo.	Dos	tres	deuses	gregos	do	tempo	(Chronos,	Kairós	e	Aión)	Wagner	prescinde	
de	Chronos,	o	tempo	mesurado,	e	aposta	pola	inspiración	e	a	eternidade.	Verdi	pode	
prescindir	ás	veces	de	Aión,	cando	se	banaliza	e	entrega	ao	chabacano,	mais	nunca	de	
Chronos.	Wagner	é	un	culto	solemne	e	enigmático	aos	deuses	invisibles.	Verdi	é	unha	
inesquecible	verbena	siciliana.	

En	Wagner	aspiramos	inciensos	opiáceos	que	nos	hipnotizan	e	reducen	a	un	herdo	
prolongado	por	xeracións	e	xeracións.	En	Verdi	embebedamos	con	tintos	da	Campania	
e	namoramos	na	súa	quentura	estival.	

Todos	 somos	wagnerianos	 e	 verdianos.	 Resulta	 inevitable.	Mais	 nunca	 ao	mesmo	
tempo.	Sería	celebrar	unha	verbena	nun	templo	ou	un	rito	sacro	nun	campo	de	festa.	O	
sol	de	Creta	sobre	o	Mar	do	Norte.	

	
	

soliloquio	do	pasaxeiro	(le	soleil	noir)	(foto	70)	

Non	é	fácil	percorrer	os	camiños	que	levaron	
o	teu	corpo	até	o	país	do	silencio	e	da	loucura	
sen	obter	antes	indulto,	a	desculpa,	a	absolución	



polos	danos	infrinxidos,	polo	estrago	irreparable.	
Mais	non	sei	que	fixen	mal,	en	que	curva	do	camiño	
enganei	o	rumbo	exacto,	foi	menor	o	meu	esmero.	
Pode	ser	que	algún	dos	brillos	que	fulxían	no	ouropel	
me	cegase	ou	me	privase	do	sentido	da	visión,	
que	ficase	fascinado,	deslumbrado	coas	estrelas	
que	amañecen	na	palabra,	sen	aviso	nin	anuncio.	
Mais	foi	todo	tan	veloz,	tan	de	presa,	tan	axiña;	
foron	tantas	as	escollas,	houbo	tanto	neboeiro,	
que	chegar	até	esta	marxe	do	Leteo	ten	o	honor	
dos	atletas	esgotados,	dos	exhaustos	corredores.	
Pode	ser	que	a	nave	estea	xa	agardando	o	embarcamento.	
Nela	irei	sumido	en	sombra,	no	devalo	do	serán,	
sen	obter	xamais	perdón,	nin	desculpa	ou	indulxencia.	
	
	

carrusel	(foto	71)	

Esta	 foto	 de	 aparencia	 antiga	 foi	 tomada	 hai	 menos	 dun	 ano.	 É	 consecuencia	 e	
resposta,	ao	tempo	que	testemuña,	das	obras	iniciadas	polo	Concello	de	Vigo,	seguindo	
directrices	do	seu	alcalde,	para	alterar	a	disposición	do	mobiliario	urbano	presente	na	
Praza	de	Compostela,	engandindo	un	sen	fin	de	novos	elementos	até	chegar	ao	total	
abigarramento.		

O	xardín	romántico	do	centro	de	Vigo,	xoia	do	seu	crecemento	e	ensanche	nos	finais	
do	XIX,	mostra	 do	 refinamento	 e	 a	 cultura	da	 cidade	naquel	 tempo,	 convertido	nun	
parque	 de	 feiras	 no	 que	 unha	 estrutura	 de	madeira	 ocupando	 o	 paseo	 central	 deu	
cabida	a	un	conxunto	numeroso	de	negocios	de	hostelería,	previo	pago	dunha	cantidade	
non	pequena	polos	dereito	do	espazo.	Un	espazo	cidadán,	propiedade	de	todos,	seica	
subcontratado	a	unha	empresa	privada	sen	o	concello	obter	beneficio	pola	concesión,	
convertendo	o	público	en	xeral	en	potencial	cliente	do	singular	negocio.		

Malia	todas	as	protestas	e	comentarios	unha	total	opacidade	rodeou	a	operación.	O	
conxunto	culminaba,	como	é	ben	sabido,	cunha	enorme	noria,	disposta	na	mesma	beira	
de	 edificios	 de	 vivendas	 sen	 se	 daren	 unhas	 mínimas	 condicións	 de	 seguridade,	
alterando	as	rutinas	diarias	de	moitas	rúas	circundantes.		

Este	 réxime	 neoliberal,	 que	 ten	 no	 alcalde	 un	 dos	 seus	 baluartes,	 fixo	 propia	 as	
consignas	do	goce	sen	mesura,	do	sempre	é	tarde	para	disfrutar	e	do	mentres	o	corpo	
aguante,	enchéndoas	de	sentido	político.	Ou	sexa,	gastar	sen	mesura,	sempre	é	tarde	
para	consumir,	mentres	a	carteira	aguante.	E	non	hai	razóns,	nin	éticas	nin	culturais,	nin	
sanitarias,	que	o	poidan	desviar	dese	camiño.		

Deixaremos	 de	 ser	 humanos	 para	 sermos	 máquinas	 de	 gozar	 consumindo,	 para	
proveito	do	capital,	único	suxeito	verdadeiro,	aínda	que	espectral,	deste	proxecto	de	
vontade.	E	o	carrusel	seguirá	a	virar	no	sentido	único	da	obtención	de	beneficios.	

	

o	espello	(foto	72)	

O	certo	é	que	nacín.	
Non	sei	por	que	motivo.	
Coñezo	as	consecuencias.	



Roubáronme	do	olvido,	
Alá	polos	confíns	do	mar	do	esquecemento,	
Un	barco	e	unha	harpa,	
Un	corvo	e	unha	estrela.	
E	entrei	pola	distancia	
Na	foz	dun	longo	río,	
Estampado	de	luz.	
Nun	principio	eu	traía	unha	ponte	na	cabeza,	
Unha	táboa	que	axuntaba	dous	incendios	afastados,	
E	brillaba	como	o	centro	dun	diamante.	
E	dixo	o	corazón:	
Que	alumen	estas	lámpadas	por	sempre.	
Había	un	firmamento	por	enriba	das	augas	
E	as	veigas	tiñan	flores	e	calor.	
Nas	árbores	pousaba	co	voo	dos	estorniños	
Un	eco	de	infinito.	
E	eu	viña	sen	proxecto	na	aventura.	
E	dixeron	os	pulmóns:	que	a	música	te	inspire.	
Eu	debía	ter	os	ollos	moi	abertos	
E	os	oídos	impregnados	polo	vento	
Con	substancias	e	sons	que	falaban	da	tarde,	
E	de	todo	o	que	escoitaba	viñan	ecos	e	fascinio.	
E	foi	por	ese	tempo	que	amenceron	as	palabras.	
Souben	logo	que	o	rumor,	o	murmurio	das	voces,	
Era	a	sombra	dun	reflexo,	
Unha	luz	que	se	xeraba	entre	as	augas	dos	espellos	
Que	reflicten	os	espellos	
Que	reflicten	os	espellos.	
	

o	mito	do	alemán	(foto	75)	

Chamábano	 Miguel,	 por	 máis	 que,	 sempre	 que	 lle	 preguntaban	 polo	 nome,	
respondese	 con	 firmeza	 outro	 en	 alemán.	Non	 estaba	 na	 guerra	 porque	 padecía	 do	
corazón	ou	do	estómago.	Arritmias,	creo	que	dixeran.	E	precisaba	das	longas	camiñadas	
polo	 río.	 Era	 solitario	 mais	 afable.	 Distante	 e	 afectuoso.	 Os	 donos	 da	 taberna,	 que	
trataban	con	el,	dicían	que	aprendera	a	falar	como	os	paisanos	e	que	andaba	a	darlle	
voltas	a	non	sei	que	da	poesía.	Non	daba	medo	mais	a	xente	tíñalle	respecto	por	mor	da	
situación	política.	E	non	se	sabía	que	tivese	trato	con	outros	compatriotas.	

Vivía	nunha	casiña	que	alugara	xunto	ao	río	e	moitas	noites	ollábase	o	fumegar	da	
cheminea	 na	 invernía.	 Non	 era	 amigo	 de	 beber	 nin	 deixaba	 evidenciar	 o	 voo	 da	
melancolía.	 Era	adusto	e	 serio,	 como	un	bardo	pondaliano,	barbeado	con	 rigor	 cada	
mañá.	

Polo	 tempo	 en	 que	 Alemaña	 foi	 derrotada	 desapareceu.	 E	 ninguén	 tivo	 noticias.	
Sábese	que	deixou	a	casa	arrumada	e	limpa.	E	que	pagou	o	que	debía.	Ninguén	o	achou	
en	falta.	

Sospéitase	que	regresou,	agora	que	Alemaña	deixara	de	ser	un	perigo	para	el.	Estar	
de	volta	en	Frankfurt	co	nazismo	finalmente	derrotado,	percorrer	de	novo	as	avenidas,	



os	 xardíns,	 transistar	 polas	 ribeiras	 do	 río,	 aínda	 que	 o	mundo	 fose	 unha	 ruína,	 era	
dalgún	xeito	unha	compensación	polo	sufrido.	

Algunhas	tardes	de	abandono	e	de	preguiza	polo	río	evoco	o	seu	espectro	de	mito	do	
lugar,	o	mito	do	alemán	que	hai	por	todas	partes.	O	fuxido,	o	perseguido,	o	melancólico	
e,	tamén,	o	fiel	á	propia	ética.	O	alemán	que	perseguía	a	sombra	no	solpor,	de	regreso	
a	casa.	Espírito	transido	de	música	e	traxedia.	A	máis	alta	das	culturas	e	a	maior	das	
barbaries.	E	constato	o	parentesco	do	Miño	a	espreguizarse	e	o	Rhin	nos	seus	meandros	
sen	fin	por	Alemaña.	Longas	veigas	de	vides	e	verdura.	

	

ninguén	(foto	76)	

O	seu	nome	é	Ninguén	e	non	ten	rostro	nin	relato.	Ocupa	o	seu	baleiro	co	que	escoita	
na	 televisión.	 E	 enche	os	días	 camiñando,	percorrendo	 sempre	as	mesmas	 rúas,	 sen	
repetir	expositores	nin	vitrinas,	bares	e	mercados.		

Vive	 en	 Ningures,	 un	 lugar	 fóra	 do	mapa,	 ausente	 das	 cartografías,	 no	 exilio	 das	
informacións.	Porque	en	Ningures	o	único	que	pasa	é	cando	Ninguén	pasa.	Ningún	outro	
feito	ou	acontecemento.	Tormentas	e	estacións	viran	e	viran	nos	seus	ciclos,	reitéranse	
un	ano	e	outro	ano,	sempre	na	diáspora	do	coñecido.	Tormentas	e	tormentos.		

Quixen	retratalo	mais	non	tiña	semblante.	Poderia	ser	calquera.	Ese	Ninguén	(nec	
quen)	que	non	é	quen.	Porque	Ninguén	non	é	quen	de	falar	nin	de	mostrarse.	Adiviña	a	
súa	sombra	por	aí.	Sombra	que	se	verte	sobre	as	sombras.	

A	sombra	dese	Ninguén	que	non	é	quen.	
	

o	varredor	en	outono	(foto	77)	

Amo	 estes	 excesos	 outonizos	 dos	 montes	 de	 Cerdedo.	 Esa	 industria	 vexetal	 que	
produce	 varredura	 mentres	 vai	 esparexendo	 un	 sen	 fin	 de	 cores	 ocres,	 cromáticos	
matices	de	afinar	unha	emoción	que	repite	cada	ano	a	chegada	de	novembro.	

É	un	antigo	sentimento	que	rima	co	frío	e	os	solpores	adiantados	e	que	remite,	no	
final	do	itinerario,	a	aquel	mozo	que	eu	fun	por	esta	mesma	altura	do	ano	no	momento	
de	vestir	pantalón	longo.	

Era	sempre	o	mesmo	rito.	As	primeiras	chuvias,	as	primeiras	 frescuras,	a	primeira	
catarreira,	e	xa	a	nai	nos	convocaba	a	cambiarmos	de	roupa,	porque	acaso	neses	anos	
que	se	perderon	cos	xeos	houbese	máis	rigor	no	termómetro.	Ou	pode	ser	tamén	que	
as	nosas	existencias	novas	do	trinque	aínda	non	se	acostumasen	ao	que	logo	foi	rutina,	
reiteración,	hábito.	

Mais	foi	xa	de	maiorciño	cando	aprendín	a	calibrar	os	praceres	do	outono.	E	acaso	
agora,	que	vou	entrando	na	outonía	da	existencia,	saiba	ver	con	outros	ollos	este	tempo	
que,	segundo	Otero,	ía	da	vendima	á	castañeira.	

Axúdame,	 sen	 dúbida,	 a	 longa	 colección	 de	 referencias	 que	 fun	 recompilando	 ao	
longo	dunha	vida	de	lecturas.	

Les	sanglots	long	des	violons	del’automne,	de	Verlaine,	segue	a	ser	a	máis	inmediata,	
a	que	primeiro	aparece	na	memoria.	Mais	chama	a	atención	o	 feito	de	ser	o	outono	
unha	estación	moi	dada	á	sinestesia,	na	media	en	que	non	é	propiamente	unha	estación	
ou,	séndoo,	comparte	coas	outras	unha	chea	de	experiencias	que	atinxen	a	cada	un	dos	
sentidos.	O	son,	o	cromatismo,	o	tacto,	o	sabor,	o	arrecendo	e	todos	eles	combinados	
non	chegan	para	dar	unha	idea	da	súa	enorme	dimensión	no	imaxinario.	



Pertenzo	ao	outono,	escribiu	alguén	en	Twitter,	porque	é	cando	me	fala	todo	aquilo	
que	perdín.	

	

surf	(foto	80)	

A	 condición	 do	 surfista	 radica	 en	 ser	 quen	 de	 atender	 ao	 mesmo	 tempo	 a	
continxencia	do	vento	e	das	ondas	e	un	proxecto	de	camiño,	de	dirección	e	de	sentido.	
Existe	 unha	 dimensión	 de	 goce	 porque	 hai	 iun	 predominio	 do	 corpo.	 A	mente	 está	
entregada	por	completo	á	percepción	do	temporalmente	minúsculo,	do	instantáneo,	e	
as	alertas	activadas.	O	perigo,	presente,	aínda	que	en	modo	lúdico,	como	se	a	morte	e	
os	seus	galgos	se	prestasen	a	brincar	nesta	danza	de	titáns,	de	heroes	inda	na	infancia,	
e	 admitisen	 trocar	 a	 inmersión	 no	 reino	 das	 sombras	 por	 un	 mergullo	 de	 salitre	 e	
frescura.	O	baño	como	metáfora	do	fracaso.	Pola	contra,	o	diálogo	co	vento,	o	coloquio	
entre	o	corpo	e	o	cosmos.	A	condición	do	surfista	é	vivir	en	miniatura,	unha	existencia	
de	xoguete,	de	brinquedo.	Das	catro	variables	do	humano	(existente,	sexuado,	falante	
e	mortal)	só	dúas	se	manteñen	(existente	e	mortal)	de	xeito	que	o	eu	se	reprega	e	entre	
as	ondas	asoma	o	suxeito.	Un	suxeito	que	surfea	sobre	a	liña	que	separa	o	racional	do	
irracional,	o	consciente	do	inconsciente.	

	

oikos	(foto	81)	

Unha	casa	 fechada.	Aínda	non	abandonada	nin	sumida	na	ruína.	Mais	xa	disposta	
para	a	última	viaxe.	Antes	de	que	voen	as	tellas	e	comecen	as	pingueiras	e	quebren	os	
cristais	 e	 cedan	 as	 portas.	 Antes	 de	 que	 as	 silvas	 comecen	 a	medrar	 no	 interior	 e	 a	
natureza	volva	restaurar	o	seu	imperio.		

As	casas	documentan	unha	forza	para	adentro,	no	sentido	do	refuxio	e	do	acubillo.	
Hai	na	súa	presenza	unha	humildade	e	un	orgullo.	A	humildade	de	pertencer	ao	dominio	
dos	tempos.	O	orgullo	de	mantérense	en	pé	ocupando	o	seu	espazo.		

Moitas	casas	constitúen	a	cidade.	Mais	a	cidade	documenta	unha	forza	para	fóra.	E	
fúndase	na	rúa,	na	ágora	e	na	praza.	E	é	sempre	contacto,	discusión,	elocuencia.		

Erguemos	casas	para	refuxiarnos	nelas	e	fundamos	cidades	para	saírmos	das	casas	e	
encontrármonos	con	outros	tamén	saídos	das	súas.		

A	casa	(oikos,	de	onde	economía)	e	a	cidade	(polis,	de	onde	política	e	policía)	son	
contrarias	 desde	 o	 inicio.	 A	 casa	 (oikos)	 como	 organización	 primaria	 de	 bens	 e	 de	
servizos,	fórmula	histórica	da	familia	que	se	fai	empresa.	O	capitalismo,	primeiro,	e	o	
neoliberalismo,	 agora,	 levaron	 determinadas	 casas-empresas	 a	 sobreporse	 á	 cidade	
(polis).	A	economía	sobre	a	política.	Unha	política	que	derivou,	sobre	todo,	en	policía.		

Jacques	Rancière	distingue	unha	da	outra.	A	política	(lugar	do	teórico	e	da	filosofía)	
e	a	policía	(xestión	dos	intereses	comúns	dos	habitantes	da	polis).	A	súa	precisión	fainos	
ver	o	necesitados	que	estamos	de	política	e	o	sobrados	que	estamos	de	policía.	A	policía	
(como	mera	xestión	da	polis)	tende	a	negar	a	política	e	mesmo	aspira	a	facerse	pasar	
por	ela.	De	tal	xeito	que	a	primeira	demanda	da	Política	é	mudar	o	rumbo	do	continuo	
da	dominación	policial,	dese	engano	macabro	dos	grandes	e	falsos	e	pésimos	xestores	

	

paisaxe	da	derrota	(foto	82)	

Ese	 feixe	 de	 luz	 de	 raios	 perceptibles	 que	 se	 filtra	 sobre	 a	 escena	 levantando	 o	
neboeiro	da	mañá,	a	chegada	dos	cabalos	e	dos	cans	polo	camiño,	a	avenida	das	árbores	



do	río	sinalando	un	dos	eixes	principais,	semellan	vertebrar	un	certo	sentido	épico	do	
que	vemos.	

Trátase,	porén,	malia	o	aparente	paradoxo,	dunha	épica	de	paz,	dunha	épica	bucólica.	
Non	 hai	 armas	 no	 lugar.	Mais	 si	 que	 hai	 un	 evidente	 conflito.	 Non	 só	 o	 sol	 que	 se	
aventura	polo	ceo	encapotado	mentres	aquece	esta	paisaxe	da	derrota.	

“E	quen	nos	vai	valer,	Terra	de	Montes?	
Quen	mirará	por	nós,	xardín	do	esquecemento?	
Quen	virá	nos	gorentar,	viño	do	olvido?”,	
escribira	eu	non	hai	moito.	
O	home	que	goberna	a	comitiva	estivo	mais	de	trinta	anos	no	exilio	económico	da	

emigración,	por	Franza,	por	Suíza,	por	Alemaña.	Agora	xa	liberado	de	obrigas	laborais,	
conseguiu	voltar	á	terra.	Falamos	do	país	helvético,	en	tantas	cousas	semellante	a	Galicia.	

E	 falamos	 do	 abandono	 destas	 terras	 de	 promisión,	 negadas	 polas	 políticas	 da	
agricultura,	 da	 gandería,	 da	 pequena	 industria.	 Dun	mercado	que	mantén	 os	 prezos	
desde	hai	máis	de	trinta	anos	e	que	redunda	na	partida	da	pobación	máis	nova.	Da	ruína	
das	explotacións	agrícolas	e	gandeiras,	programada	desde	as	políticas	neoliberais,	tanto	
galegas	 como	 europeas.	 Da	 política	 de	 construcións	 e	 monumentos,	 disfrace	 do	
esquecemento	de	obradoiros	e	factorías	que	revitalicen	o	tecido	económico	local.	Do	
retroceso	espectacular	para	o	rural	galego	durante	os	gobernos	do	PP.	

Penso	na	profunda	falta	de	elegancia	dos	traxes	de	Feijóo,	unha	falta	que	non	é	só	
estética	senón	moral.	

Na	necesidade	dun	impulso	ao	desenvolvemento	coa	creación	dunha	banca	pública	
galega.	Na	necesidade	de	reverter	a	situación.	No	imposible	mantemento	da	monarquía	
no	 estado	 Español,	 non	 pola	 puxanza	 do	 republicanismo	 senón	 pola	 torpeza	 dos	
reinantes.	

O	sol	segue	a	brincar	sobre	o	río	e	as	veigas	mentres	nos	despedimos.	O	termómetro	
a	ascender	algúns	graos.	Os	cans	aproveitan	para	quentar	o	corpo	sobre	o	asfalto.	Os	
cabalos	a	tiscaren	no	prado	o	céspede	mol.	

Terra	de	Montes,	
xardín	do	esquecemento,	
paisaxe	da	derrota.	
	
	

aparición	do	camiñante	(foto	84)	

Igual	que	o	camiñante	
Que	asoma	nunha	curva	do	carreiro,	
Perdido	ou	esmolante	
Nas	neves	de	febreiro,	
O	mundo	nos	seus	ollos	por	enteiro,	
E	canso	do	camiño,	
O	corpo	aterecido	polo	frío,	
Vestido	de	albo	liño	
Asenta	xunto	a	un	río	
E	sábese	da	musa	e	do	extravío,	
Así	percorro	agora	
Nas	tardes	ateigadas	de	preguiza	
A	música	indolora	



Da	luz	que	se	enraíza	
Nos	prados	e	panascos	de	Galiza.	
	
	

buridán	(foto	86)	

Un	home	camiñando	cun	burrico	no	interior	da	multitude.	Ignoro	que	farían	por	alí.	
A	hora	e	o	lugar	non	eran,	desde	logo,	os	máis	apropiados	para	semellante	balada.	Mais	
teño	para	min	que	o	humano	que	guiaba	este	animal	animábase	co	feito	de	ser	obxecto	
de	atención	nun	entorno	de	tan	sublime	extravagancia	como	o	poida	ser	un	festival	de	
teatro.		

De	feito,	dubidei	se	o	que	vía	formaba	parte	ou	non	dalgún	espectáculo.	Ou	era	en	si	
mesmo	unha	intervención.		

O	xirico	era	mansiño	e	semellaba	concentrado.	Soportaba	moi	ben	o	barullo	e	o	ruído	
das	actuacións.	Houbo	xente	que	o	tocou	ou	mesmo	que	esfregou	a	man	polo	seu	lombo	
e	o	zopenco	non	se	deu	por	aludido.		

O	home,	ou	o	que	fose,	non	se	 inmutou	e	ollou	para	a	xentalla	cun	algo	superior,	
acaso	proveniente	dun	mundo	incomparable,	moi	por	riba	da	terra	que	pisaba	cos	seus	
pés.		

O	aspecto	era	o	dun	filósofo,	e	que	me	desculpen	as	amizades	entregadas	por	enteiro	
ao	voo	da	coruxa	de	Minerva.	Mais	tiña	algo	de	presocrático,	de	atomista,	de	estoico.		

Desde	logo	estaba	moi	tranquilo	e	en	ningún	momento	interpelou	a	ninguén	nin	fixo	
algún	aceno	de	reclamar	máis	atención.		

Lembroume	aquel	Buridán	que	menciona	François	Villon	na	súa	Ballade	des	Dames	
du	 Temps	 Jadis	 e	 que	 tiña	 un	 burro	 que	 non	 sabía	 de	 que	 saco	 comezar	 a	 comer	 e	
remataba	por	morrer	de	fame.		

Si	é	certo	que	observaba.	Despregaba	cada	unha	das	ferramentas	da	súa	percepción	
e	mantiña	acendidas	as	alertas	e	as	cautelas	dunha	aguda	intelección.		

Conseguín	esta	instantánea	despois	de	varias	tentativas.	Nin	se	dignou	a	mirarme.		
E	partiu	como	chegou.	Numerando	cada	paso.	E	ollando	cara	adiante.	
	

elena	ferrante	(foto	101) 
Todo	aquilo	que	os	amantes	deixaron	de	dicir,		
por	desleixo	ou	abandono,	
por	preguiza	ou	disimulo,	
esas	ducias	de	palabras	que	podían	ocultar		
as	cancións	que	non	cesaron	de	xemir	no	esquecemento,		
canto	doen	cando	alguén	as	recupera,	
retoma	o	seu	percurso,	
afiadas	navallas,	agullas	punzantes,		
no	ternura	da	carne	que	sangra.		
	

ruína	de	novela	inacabada	(foto	105) 
Os	 mellores	 recordos	 están	 no	 esquecemento.	 Os	 que	 forman	 a	 lembraza	 son	

retratos	retocados,	artificios	do	eu	que	demanda	a	súa	dose	de	gozo.	Recordar	o	que	se	
lembra	 non	 ten	 moito	 mérito.	 O	 difícil	 é	 lembrar	 o	 que	 se	 esqueceu.	
Isto	é	o	que	pensaba	por	entón,	a	pique	de	cumprir	os	corenta,	a	bordo	dun	avión	que	



iniciara	 o	 descenso	 sobre	 o	 aeroporto	 de	 Venecia.	 A	 chuvia	 de	 novembro	 baixo	 os	
mestos	nuboeiros	enchía	toda	a	visión	dun	gris	de	poeira	e	os	anuncios	do	fondo	da	
pista,	coas	imaxes	tópicas	da	cidade,	un	vaporetto,	a	praza	de	San	Marcos,	a	illa	do	Lido,	
a	ponte	de	Rialto,	o	Gran	Canal,	os	mecánicos	cobertos	con	impermeables	amarelos,	os	
vehículos	 circulando	 coas	 súas	 cores,	 azuis,	 verdes,	 grises	 e	 vermellas,	 convertían	 a	
paisaxe	na	estraña	evocación	dun	cadro	da	escola	de	Canaletto.		

-Aquí	estamos-	díxenme-.	Novamente	na	cidade	dos	canais.	
Tomar	 terra,	 liberármonos	 dos	 cintos	 de	 seguridade,	 recoller	 as	 pertenzas	 dos	

pequenos	 armarios	 enriba	 dos	 asentos,	 o	 soar	 dunha	música	 ambiental.	 Era	 o	 Dear	
Prudence	dos	Beatles.	Aquela	canción	que	fora	como	un	himno	para	a	miña	xeración,	
unha	 especie	 de	mantra,	 lisérxico	 e	 hipnótico	 ao	mesmo	 tempo,	 aínda	 que	 non	 na	
versión	comunmente	coñecida	senón	nun	arranxo	orquestral,	nun	avío	 instrumental,	
nun	amaño	de	violíns	e	de	metais	un	tanto	estraño.	Aquela	música,	digo,	entrou	dentro	
de	min	e	fíxome	sentir	unha	especie	de	arreguizo,	de	arrepío,	de	estremecemento,	ese	
sobresalto	de	pracer	que	che	percorre	a	columna	dorsal	e	que	che	advirte	de	que	algo	
acaba	de	pasar,	alá	polo	fondo	da	memoria	das	emocións,	polos	baixos	da	acordanza	de	
pasadas	turbacións,	por	esas	zonas	abisais	por	onde	brota	e	dorme	a	música,	ao	mesmo	
tempo.	 Por	 un	 instante	 pensei	 que	 ía	marear,	 como	 se	 todo	 comezase	 a	 dar	 voltas	
arredor	 miña	 e	 eu	 fose	 caer	 por	 un	 pozo	 con	 forma	 de	 espiral,	 con	 aparencia	 de	
reviravolta,	 con	 figura	 de	 trenza,	 e	 cubrín	 os	 ollos	 fechados	 coas	mans,	 procurando	
encontrar	 na	 escuridade	 o	 equilibrio	 desaparecido,	 a	 estabilidade	 perdida,	 a	
ponderación	fuxida.	E	axiña	souben	que	me	encontraba	perfectamente.	Mais	o	corpo	
advertírame	de	que	algo	acontecía,	de	que	algo	acontecera,	un	 fantasma	atravesara	
aquel	lugar,	un	recordo	que	se	actualizara,	unha	imaxe	perdida	na	memoria,	ese	baúl	de	
trebellos	 sen	 uso,	 que	 volvera	 ocupar	 o	 centro.	 O	 corpo	materializara	 algo	 que,	 en	
principio,	semellaba	puro	ideal,	un	eco	do	espírito,	unha	emanación	da	melancolía.		

	

hamlet	(foto	96) 
Esa	casa,	ese	panasco	que	descende	para	o	Lérez,	ese	corte	horizontal	pola	distancia,	

ese	 espazo	 que	 ventila,	 deberon	 ser	 no	 tempo	 anterior	 á	 Ilustración	 un	 indicio	 de	
liberdade,	un	emblema	de	emancipación.		

Ignoro	quen	puido	disfrutar	a	finais	do	dezaoito	dese	marco	incomparable	mais	intúo	
que	 quen	 fose	 fíxoo	 consciente	 da	 súa	 peculiar	 fortuna,	 sabedor	 da	 autonomía	 que	
semellante	posición	no	territorio	lle	outorgaba,	versado	en	que	as	variables	da	historia	
dificilmente	 volverían	encontrar	 este	 lugar	no	 ronsel	 do	 seu	 cometa	e	 xa	 a	 Terra	de	
Montes	volvería	ao	seu	sepulcro,	ao	seu	enterramento	secular,	ao	seu	túmulo.		

Encontro	esta	beleza	no	camiño	e	detéñome	a	mirar.	Nin	Axenda	nin	Fortuna	me	
facultan	para	obrar.	Mais	teño	a	fantasía	de	adquirir,	da	facerme	dono	de	todo	cando	
se	deixa	ver	para,	así,	ser	quen	de	preservalo,	furtalo	do	devir	da	roda	dos	tempos	e	
darlle	dese	xeito	a	redención	que	hai	décadas	espera.		

Algo,	polo	que	se	ve,	posible	para	calquera	multinacional	con	intereses	espúreos,	coa	
colaboración	do	Goberno	Galego.		

Mais	é	só	un	espectro	que	pasa,	un	fantasma	que	me	acompaña	mentres	tiro	a	foto,	
mellor	 dito,	 as	 dúas	 fotos:	 primeiro,	 a	 casa;	 despois,	 o	 panasco,	 que	 logo	 unirei	 no	
revelado.	Mais	sinto	que	o	fantasma	fica	a	ollar	pra	min,	como	se	fose	o	espectro	do	pai	
de	Hamlet	e	quixese	revelarme	o	seu	segredo:		



-	 Matáronme,	 Manuel.	 Fun	 asasinado.	 Deberíades	 vingar	 este	 crime.	
Hai	un	vento	arrebatado	que	fai	tremer	a	herba	toda	e	asubía	entre	silvas	e	carqueixas.	
Polo	fondo	da	memoria	mestúranse	as	imaxes	dunha	mina	de	litio.		

nausícaa	(foto	97) 
Un	areal	atormentado	a	principios	de	outubro.	Ameaza	con	chover.	A	resaca	do	mar	

esparexe	 madeiras	 náufragas	 como	 agasallo.	 Vense	 fragmentos	 breves,	 acaso	
provenientes	de	correntes	fluviais,	e	o	tronco	dunha	árbore	caída,	seica	un	eucalipto,	
arribado	a	esta	fronteira	entre	o	océano	e	a	terra.	A	marea,	xa	en	devalo,	deixou	estes	
presentes	como	signo	da	súa	vocación	transeúnte,	da	súa	propensión	pasaxeira.		

Algo	na	cor	da	area	e	na	luz	da	tarde	anima	a	pasear	e	toda	camiñata	vespertina	pola	
praia	conduce	a	un	nome	mítico:	Náusicaa,	a	rapariga	que	encontra	o	corpo	naufragado	
de	Ulises	na	súa	accidentada	chegada	ao	país	dos	Feacios.		

Din	os	sabios	helenistas	que	no	texto	da	Odisea	hai,	cando	menos,	a	man	de	dous	
Homeros:	un	primeiro,	que	conduce	o	relato	desde	o	inicio	até	aquí,	e	un	segundo,	pola	
boca	 do	 guerreiro	 convertido	 en	 orador	 durante	 o	 banquete	 que	 se	 lle	 ofrece,	 que	
enumera	os	pormenores	da	súa	aventura	desde	Troia.		

Teño	para	min	que	este	Canto	6	é	un	dos	momentos	máis	fermosos	da	Historia	da	
Literatura,	mil	veces	traducido	(ao	galego	por	Evaristo	de	Sela)	e	reescrito	a	miúdo	con	
fortuna	(Goethe,	Joan	Maragall,	Robert	Graves...),	para	gozo	dos	fanáticos	deste	ficción.		

Nausícaa	 forma	parte,	 xunto	 con	Penélope	e	Circe,	 do	breve	 grupo	de	 caracteres	
femininos	 en	 contacto	 co	 heroico	 varón,	 mais	 distínguese	 por	 non	 ser	 amante	 nin	
pretendelo	e	ser	debuxada	con	palabras	na	distancia.	E	 isto	é	así	porque	a	ollada	de	
Ulises	é	enteiramente	epifánica	e,	na	súa	imaxinación,	o	que	máis	se	lle	asemella	é	a	
palmeira	que	puido	ver	xunto	ao	altar	de	Apolo	en	Delos.	E	porque,	segundo	as	mentes	
eruditas,	en	realidade,	está	diante	de	Artemisa	e	toda	a	escena	se	corresponde	cun	rito	
dos	grupos	corais	desta	deusa.		

Na	miña	humilde	opinión,	a	Albertine	de	Proust	e	os	seus	paseos	por	Balbec	en Á 
sombra das raparigas en flor beben	desta	fonte	

	
	

unheimlich	(foto	17) 
Volvíamos	andando	dun	concerto	pandémico	no	monte	e	esta	casa	apareceu	como	

se	fose	un	fantasma.	Non	había	luz	suficiente	para	capturar	a	impresión	e	houbo	que	
botar	man	do	flash.	A	calor	de	agosto	contrastaba	coa	frescura	da	noite.	Unha	finísima	
cortina	de	humidade	no	aire.		

Son	inimigo	da	luz	artificial	na	fotografía,	sobre	todo	porque	non	a	domino	e	aborrezo	
eses	brillos	excesivos	e	inauténticos	que	converten	a	imaxe	agardada	nunha	caricatura	
expresionista.	Mais	desta	vez	capturoume.	Son	un	conquistador	conquistado	por	eses	
cristais	aínda	sen	romper	e	esas	contras	entornadas	que	parecen	agachar	o	mesmísimo	
misterio.	Miro	o	ollo	que	me	mira	desde	a	sombra	e	desde	o	Outro.	Hai	alguén	aí	detrás.		

En	alemán	o	adxectivo	Heimlich	designa	o	oculto,	o	disimulado,	o	secreto.	Unheimlich,	
pola	contra,	é	o	sospeitoso,	o	inquietante,	o	arrepiante.	Algo	que	foi	familiar	mais	tamén	
pretérito,	que	se	volveu	alleo,	algo	que	debería	permanecer	oculto	mais	que	sae	á	luz,	
o	 ominoso	 que	 outrora	 foi	 doméstico,	 mais	 que	 agora	 é	 abominable	 e	 merece	 ser	
condenado,	aborrecido.		



Freud	converteu	o	Un	de	Unheimlich	na	marca	da	represión.	Cando	o	oculto	se	volve	
sospeitoso,	e	o	secreto,	arrepiante.	Lacan,	na	da	castración.	A	certeza	de	que	os	límites	
do	corpo	son	moito	máis	estreitos	que	os	do	desexo.	Se	o	heimlich	é	a	experiencia	de	
estar	na	casa,	esa	certa	maneira	de	experimentar	o	espazo	e	o	tempo,	o	Unheimlich	é	o	
sinistro.		

Curiosa	 esta	metaforización	 da	 lateralidade	 nas	 linguas	 neolatinas.	 A	 destreza.	 A	
sinistralidade.	O	certo	é	que,	segundo	íamos	andando,	a	casa	ficaba	na	parte	esquerda.	
Un	espectro	do	pasado	tomaba	a	forma	dunha	casa	que	nunca	antes	vira.	Unha	casa	
seica	sinistra.		

Freud	rematou	relacionando	o	Unheimlich	coa	angustia.	Lacan	falou	da	falta	da	Falta.	
Heidegger	dixo	que	a	ameaza	non	está	en	ningures.	É	só	o	nada	que	se	fai	patente.	Quen	
mira	desde	detrás	dos	cristais	e	entorna	as	contras	é	Ninguén	(nec	quem),	quen	non	é	
quen.		

 

panorama	(foto	75) 
A	emoción	de	paisaxe.	Ese	momento	en	que	o	lugar	se	dirixe	a	nós	e	se	presenta.	A	

curva	do	camiño.	A	parada	feliz	do	percurso.	Despois	da	baixada	e	xusto	antes	da	subida.	
E	todo	un	artificio	de	paredes	que	se	ergueron	e	formaron	un	fogar,	o	recanto	da	lareira,	
a	quentura	da	casa.	E	dous	canizos	inmediatos,	erguidos	contra	o	ceo	na	parte	superior.	
Depósitos	de	millo	ou	de	castañas.		

E	 un	 tempo	 borrallento,	 de	 outubro	 atormentado,	 seguindo	 a	 hipótese	 de	 Frye:	
comedia,	 romance,	 traxedia,	 sátira.	 Primavera,	 verán,	 outono,	 inverno.	 Xéneros	
literarios	e	estacións.	Ambiente	de	elexía.		

-	Ai,	miña	querida,	qué	foi	deste	país,	desta	terra	que	amamos-	exclama	un	personaxe	
do	último	filme	de	Terrence	Malick.	Unha	aventura	da	mirada	que	relata	a	disidencia	
dun	obxector	austríaco	durante	a	Segunda	Guerra	Mundial.	O	intimismo	sentimental	do	
director	encamiñándose	agora	ao	ético-político.	Como	sempre	un	concerto	de	planos	
secuencia.		

E	esta	foto	ten	algo	de	plano	secuencia	como	teñen	polo	xeral	as	panorámicas.	Non	
son	 instantáneas.	 O	 momento	 en	 que	 a	 foto	 comeza	 a	 ser	 tirada	 pola	 esquerda	 é	
anterior	á	captación	dos	edificios	centrais	ou	ao	final	da	dereita.	Por	iso	son	coleccións	
de	momentos	seguidos,	sucesións	de	instantes.		

Así	 que,	 á	 súa	maneira,	 fan	 verdade	 aquela	 teima	 do	 vello	 Tarkovsky:	 esculpir	 o	
tempo.	A	panorámica	como	escultura	do	tempo,	como	o	plano-	secuencia.		

E	algo	no	virar	da	cámara	captura	o	movemento	do	edificio,	dialoga	con	el,	prende	o	
seu	devalo	cara	abaixo	cando	aínda	é	quen	de	enunciarse:	-	Ai,	miña	querida,	qué	foi	
deste	país,	desta	terra	que	amamos.		

 
 

de	túmulos	e	cervos	 
Ninguén	 espere	 ver	 este	 cervo	 deste	 modo	 no	 lugar.	 Terían	 que	 darse	 unhas	

condicións	lumínicas	moi	precisas,	difíciles	de	conseguir	in	situ.	A	imaxe	é	produto	dunha	
foto,	revelada	seguindo	un	certo	protocolo	para	acentuar	os	contrastes	e	as	fendas,	os	
sulcos	 debuxados	 polo	 cuarzo	 no	 granito.	 E	 o	 resultado	 fai	 que	 o	 sentido	 do	 visible	
resulte	máis	fácil	de	lograr.		



Estamos	na	Laxe	dos	Carballos	no	Parque	Arqueolóxico	de	Campo	Lameiro,	unha	das	
maiores	alfaias	da	arte	de	hai	catro	mil	anos	de	toda	a	cornixa	atlántica	europea.	O	que	
vemos	é	un	cervo	hastado	con	seis	lanzas	cravadas	no	seu	lombo	e	unha	corda	que	anoa	
o	seu	pescozo.		

A	 primeira	 interrogación	 é	 sobre	 a	 natureza	 desta	 arte.	 Realista	 ou	 simbolista.	
Documento	 ou	 desexo.	 Herdamos	 un	 modelo	 cultural	 que	 tende	 a	 ver	 toda	
representación	 plástica	 como	 un	 apuntamento	 dunha	 realidade	 inmediata.	 A	 nosa	
fantasía	 lévanos,	 daquela,	 a	 imaxinar	 un	 territorio	 infestado	 de	 veados	 que	 serían	
cazados	a	centos	polos	selvaxes	poboadores.	Querendo	xustificar	o	realismo	da	peza	
tecemos	unha	realidade	fabulosa	que	outros	datos	desmenten.	A	tese	realista	leva,	así,	
a	unha	conclusión	fantástica.	Sabemos	o	que	comían	estes	nosos	devanceiros	hai	miles	
de	anos	e	nada	parece	soster	que	fose	veado	a	diario.		

Se	 o	 gravado	 na	 rocha	 é,	 pola	 contra,	 a	 plasmación	 dun	 desexo,	 deberíamos	
preguntarnos	por	que	a	caza	dun	veado	e	non,	poñemos	por	caso,	a	matanza	dun	porco,	
unha	recollida	de	castañas	ou	unha	batida	polas	praias	á	procura	de	ameixas	ou	marisco.		

Digamos,	 daquela,	 que	 o	 cervo	 hastado	 xa	 era	 un	 símbolo	 para	 estes	 nosos	
antecesores	 que	 debían	 encontrar	 na	 súa	 representación	 algo	 moi	 semellante	 ás	
fotografías	 de	 matos	 espesísimos	 que	 adornan	 na	 actualidade	 moitas	 consultas	
sanitarias.		

Vuélvete,	paloma,	
Que	el	ciervo	vulnerado,	
Por	el	otero	asoma	
Al	aire	de	tu	vuelo	y	fresco	toma	
dicía	a	célebre	apóstrofe	de	Juan	de	Yepes	y	Álvarez	glosando	o	Cántico	dos	Cánticos	

da	Biblia.		
Antes	 Pero	Meogo	 escribira	 un	 relato	 versificado	 en	 sete	 coñecidas	 escenas	 que	

algúns	sospeitamos	antecedente	da	obra	de	Yepes,	aínda	que	nos	sigan	a	faltar	probas.	
O	“ciervo	vulnerado”	de	Yepes	é,	claramente,	o	“cervo	ferido”	de	Meogo.		

fóra	de	campo	(foto	45) 
Este	 río	 xovenciño,	que	aínda	acaba	de	nacer	e	vai	 fluíndo	de	vagar	a	procura	de	

afluentes,	é	metáfora	ancestral	da	enxurrada	da	existencia.	Leva	o	ímpeto	e	o	pulo	dos	
regatos	que	amañecen	como	froito	dunha	enchente,	un	exceso,	unha	abundancia.	E	vai	
baixando	sen	preguiza	co	devalo	da	fortuna	e	da	opulencia,	aínda	humilde,	sen	crer	en	
futuro	nin	destino,	puro	azar,	casualidade.		

Unha	foto	dun	regato,	comentada,	conduce,	necesariamente,	ao	que	chamamos	fóra	
de	campo,	un	concepto	fundamental	cando	se	fala	de	ficción,	sexa	esta	visual,	audio-
visual	ou,	simplemente,	escrita.		

O	campo	é	o	que	entra	nun	cadro,	nun	plano,	nun	espazo-tempo	determinado.	E	o	
fóra	de	campo	é	o	que	non	está	aí	nin	se	evidencia.	Nun	texto	ficcional	é	o	que	fica	sen	
dicir,	o	elíptico,	o	que	acaso	poida	ser	máis	adiante	revelado.		

Nun	filme,	por	exemplo,	a	personaxe	que	está	en	plano	dirixe	a	súa	mirada	a	algo	que	
está	 fóra	 de	 campo.	 No	 plano	 seguinte	 podemos	 evidenciar	 que	 está	 a	 falar	 cun	
semellante,	cun	can,	cunha	montaña...		

Resulta	moi	curioso	que	as	artes	visuais	que,	supostamente,	todo	o	mostran,	precisen,	
pola	contra,	esta	forma	da	elipse	e	do	misterio	que	é,	sempre,	o	fóra	de	campo.		



De	xeito	que	este	río	xovenciño,	que	aínda	acaba	de	nacer,	podería	ser	tanto	o	Miño	
como	 o	 Nilo	 como	 o	 Amazonas	 ou	 calquera	 outro	 parecido.	 Nun	 caso	 ou	 noutro	 o	
sentido	variaría	e	a	“verdade”	que	a	foto	mostraría	podería	ser	moi	distinta.		

Porque	nunha	foto	comentada,	texto	e	foto	reúnense	nunha	ficción	superior,	froito	
da	súa	coherencia	como	conxunto.	E	é	o	lector-espectador	quen	constrúe	finalmente	o	
resultado.		

En	 numerosas	 ocasións	 expuxen	 aquí	 fotos	 sen	 apenas	 comentarios.	 Por	 veces	
suscitaban	preguntas	do	tipo	de	onde	é,	de	cando	é...		

Dun	tempo	a	esta	parte	deléitome	no	artificio	do	pé	de	foto.	Creo	que,	tanto	nun	
caso	como	noutro,	o	texto	e	a	foto	son	dúas	constructos	diferentes,	que	manexan	unha	
certa	autonomía	que	debe	ser	fixada	na	ilusión	e	na	credulidade,	tanto	por	separado	
como	en	conxunto.		

E	hai	moito	amor	en	todo	iso.		

ser	independentista:	un	dereito	democrático,	nunca	un	delito	 
A	 palabra	 bolsa	 vén	 do	 latín	 bursa	 (de	 onde	 bursátil)	 e	 esta	 do	 grego	 byrsa,	 que	

significaba	pel	curtida,	pel	de	touro,	coiro.		
Estrabón,	na	súa	Xeografía,	empregou	esta	palabra	para	representar	a	Iberia,	da	que	

dixo	que	era	unha	pel	de	touro,	extendida	cos	membros	dianteiros	en	dirección	leste.		
Salvador	Espriu	i	Castelló,	un	poeta	xa	clásico	en	lingua	catalá,	foi	autor	dun	poemario,	

titulado	 Pell de Brau,	 Pel de Touro,	 en	 alusión	 á	 metáfora	 que	 o	 xeógrafo	 grego	
empregara	para	nominar	a	península	que	nos	contén	e	da	que	non	podemos	aillarnos.		

Esta	 mesma	 palabra,	 bolsa,	 designa	 a	 medición	 dos	 intereses	 e	 esperanzas	 das	
empresas	e	sectores	económicos,	esa	magnitude	que	nun	arrebato	fai	que	un	particular	
ou	unha	compañía	vexa	diminuído	ou	aumentado	en	centos	ou	en	miles	de	millóns	o	
seu	prezo,	o	seu	custo.		

Espriu	debuxou	no	seu	poemario	unha	alegoría	crítica	da	España	de	posguerra	e	da	
súa	 intransinxencia	 coas	 nacións	 distintas	 que	 a	 compoñen.	 Chámaa	 Sepharad	 para	
aludir	á	patria	perdida	dos	xudeus	sefardies,	expulsados	polos	Reis	Católicos.	A	bolsa,	a	
pell	de	brau	que	contén	a	Sinera,	a	Sepharad,	a	Euskadi,	a	Portugal,	a	Galicia,	é	agora	
aquela	mesma	na	que	oscila	o	carácter	espectral	que	Marx	lle	outorgaba	á	mercadoría,	
o	espírito	do	mercado	que	alenta	no	falso	materialismo	do	neoliberalismo.	A	alma	do	
réxime.		

Prender	a	alguén	por	ser	independentista	é	un	delito.	Ser	independentista,	sempre	
un	dereito.		

 

da	distancia	 
Unha	barca	ancorada	na	fluencia	do	Miño.	A	foto	está	tomada	desde	a	vella	ponte	

internacional	de	Tui-Valença	unha	tarde	de	verán.	É	unha	ampliación	dun	detalle	dunha	
foto	máis	larga	e	tamén	máis	longa	que	non	ten	maior	interese.		

O	normal	é	que	 tire	 fotos	de	obxectos	 contrastados	e	que	encontren	unha	maior	
determinación	nese	contraste,	como	se	dese	xeito	puidesen	engadirlle	un	matiz	orixinal	
á	propia	ontoloxía.	Unha	certa	determinación,	unha	ilusión	de	achegamento.		

Neste	caso	interesoume	a	barca	e	o	seu	reflexo	de	sombra	no	río	así	como	a	presenza	
desas	herbas	afiadas	na	ribeira,	multitude	a	contemplar	o	espectáculo	do	bote	resistindo	
o	empuxe	das	augas.		



O	río	reflicte	un	ceo	de	tarde	azul	e	devalante	nas	horas	previas	ao	solpor	e	a	alpaca	
superficial	 ten	 matices	 escuros	 que	 delatan	 uns	 certos	 reflexos	 de	 árbores.	
Comprácenme	os	matices	verdes	das	herbas	e	vermellos	da	baliza	e	o	salvavidas	nun	
tempo	no	que	adoraba	esa	combinación	de	cores	nunha	imaxe	saturada,	case	como	un	
certificado	de	estilo,	unha	garantía	de	pracer	e	de	deleite.		

Tamén	 debeu	 interesarme	 a	 posición	 do	 bote	 no	 conxunto,	 cun	 salientable	
desprazamento	do	centro.	Polo	demais	hai	tamén	un	certo	desenfoque	gaussiano	para	
acrecentar	un	aquel	de	impresionismo	procurado	desde	o	inicio.		

Son	as	fluencias	das	augas	de	Francia	a	finais	do	S.	XIX	que	chegan	até	aquí	despois	
de	 traspasar	os	 iris	e	as	 retinas	de	moitos	de	nosoutros	e	as	ópticas	das	cámaras	na	
procura	 dese	 efecto	 de	 separación.	 A	 foto	 como	 constatación	 do	 irreparable	
afastamento	das	cousas.		

Dicía	Baudelaire,	citado	por	W.	Benjamin,	que	o	impresionismo	contribuíra	a	fixar	esa	
distancia	 nun	 tempo	 no	 que	 parecía	 que	 a	 ciencia	 finalmente	 acadaría	 o	 imposible	
noúmenon	das	cousas.		

	

a	bomba	 
Estes	 hórreos,	 ou	 canizos	 ou	 canastros	 ou	 palleiros	 ou	 cabaceiros	 ou	 celeiros	 ou	

espigueiros	ou	piornos,	constitúen	xa	unha	reliquia.	A	foto	está	tomada	no	interior	de	
Portugal	nunha	aldea	de	montaña,	nunha	desas	rotas	de	interese	cultural	e	etnográfico	
que	seguimos	catro	gatos,	normalmente	franceses	e	alemáns.	Recomendo	percorrela	
sen	frío	e	sen	chuvia	partindo	de	Melgaço	en	dirección	ao	Xurés	e	 ir	parando	a	cada	
pouco	no	camiño	porque	está	chea	de	fitos	de	interese.		

Son	 terras	 aínda	 vivas,	 que	 manteñen	 poboación	 traballadora,	 mesmo	 con	 forte	
emigración	cara	a	Europa.	E	hai	cultivos	e	viñedos,	animais	para	o	traballo	e	o	transporte,	
a	nutrición	e	a	vixilancia.	E	aves,	paxariños,	aires	puros	e	regatos.	Un	deleite	para	a	vida	
e	os	sentidos.		

Existe	unha	certa	confusión	na	teoría	do	noso	tempo	ao	analizar	dúas	polarizacións	
semánticas	 de	 evidente	 interese.	 A	 primeira:	 tradición	 –	 modernidade.	 A	 segunda:	
natureza	 –	 progreso.	 Téndese	 a	 considerar	 a	 tradición	 ligada	 á	 natureza.	 E	 a	
modernidade	ligada	ao	progreso.	E	non	reparamos	en	que,	dentro	dese	cadro	semiótico	
resultante,	hai	outras	dúas	opcións	de	sentido	posibles.	E	tanto	cabe	unha	modernidade	
ligada	á	natureza	como	un	progreso	ligado	á	tradición.	Unha	natureza,	necesariamente,	
comprendida	como	histórica.	Unha	tradición	como	constructo	epocal	e	en	movemento.		

A	 aposta	 por	 este	 concilio	 de	 aparentes	 pares	 antagónicos	 é,	 a	 día	 de	 hoxe,	 un	
síntoma	de	cultura	e	de	asunción	da	propia	historia,	 tal	e	como	testemuña	o	mundo	
rural	fracés	ou	de	Centro	Europa	que	aspira,	non	sen	contradicións,	a	incluír	o	que	fomos	
dentro	do	que	somos	ou	aspiramos	a	ser.		

Verter	sobre	o	pasado	e	as	súas	marcas,	tal	e	como	se	fai	en	Galicia,	unha	mensaxe	
de	dor	é	converter	esas	marcas	en	feridas	perennes,	chagas	que	non	dan	curado	e	non	
asoman	a	unha	redención	posible.	Mentres	se	mantén	a	discriminación	dos	mortos	na	
Guerra	Civil,	en	numerosas	lápidas	e	placas	conmemorativas.		

A	 maldición	 deitada	 sobre	 o	 mundo	 rural	 galego,	 abandonado	 á	 súa	 agonía	 e	
consunción,	é	máis	o	síntoma	dunha	forclusión	(esquecemento	traumático	e	patolóxico)	
que	dun	desleixo	natural	no	paso	do	tempo,	acompañado	de	reparacións	e	coidados.		

Velaí	unha	bomba	que	rematará	por	estoupar	nos	fuciños	de	quen	a	manipula.		



dos	aires	apócrifos	 
Era	mil	novecentos	setenta	e	oito	e	acababa	de	gañar	un	premio	de	poesía.	Cunqueiro,	

o	famoso	escritor	e	poeta,	estaba	no	xurado.	Aínda	un	adolescente	de	dezanove	anos,	
mandara	para	o	premio	uns	poucos	poemas,	en	parte	moi	 semellantes	aos	que,	 isto	
sóubeno	 moito	 máis	 tarde,	 o	 propio	 Cunqueiro	 escribira	 para	 curar	 de	 amores	 en	
semellante	parte	da	existencia.		

O	 premio	 era	 un	 galardón	 de	 remuneración	 non	 cuantiosa	 que	 concedía	 un	bar-
restaurante	no	que	o	escritor	e	xornalista	se	reunía	a	diario	con	amigos	provenientes	do	
ámbito	das	letras		

Non	houbo	acto	de	entrega	e	o	dono	do	bar	chamou	para	notificar	simplemente	que	
era	o	gañador	e	que	podía	pasar	cando	quixese	a	recoller	o	cheque.	Cinco	mil	pesetas	
da	 época,	 nun	 tempo	no	que	un	 traballador	 non	 cualificado	podía	 gañar	 arredor	 de	
corenta	mil	mensualmente.	Recollín	o	premio	e	escoitei	as	felicitacións	e	parabéns	do	
dono	 do	 bar	 que	 incluían	 tamén	 os	 parabéns	 do	 propio	 Cunqueiro	 así	 como	 a	
encomenda	de	que	o	chamase	se	quería	visitalo.		

Cunqueiro	era	un	xubilado,	aínda	que	seguía	a	colaborar	en	numerosas	publicacións,	
e	andaba	xa	afectado	da	doenza	que	remataría	por	pór	fin	aos	seus	días.	Tiña	reducida	
a	mobilidade.		

O	seu	nome	e	o	seu	número	de	teléfono	non	era	difíciles	de	encontrar	na	Guía	de	
Teléfonos	da	provincia	de	Pontevedra	que	cada	usuario	recibía,	renovada	anualmente.		

Aquel	que	puiden	ser	e	non	fun	chamouno	e	quedou	con	el	para	a	sobremesa.	Vivía	
no	tramo	final	da	rúa	Marqués	de	Valadares,	a	vinte	metros	da	esquina	da	rúa	Colón,	
non	moi	lonxe	do	Hotel	Nilo	onde	pasaría	os	seus	últimos	días	Eduardo	Blanco-Amor,	
antes	de	falecer	presa	dun	infarto.	E	non	moi	 lonxe,	tamén,	do	lugar	onde	tiña	a	súa	
redación	o	xornal	Faro	de	Vigo,	na	mesma	rúa	de	Colón,	en	que	entrara	a	traballar	en	
mil	novecentos	corenta	e	sete	como	redactor	para	ser	anos	despois	director.		

Abriu	a	porta	e	convidouno	a	entrar.	Indicoulle	coa	ollada	o	pequeno	salón	que	daba	
para	a	rúa	e	que	tiña	ateigado	de	libros	e	xornais.	Sentaron	fronte	a	fronte,	separados	
por	unha	mesa	onde	había	unha	bandexa	de	café	aínda	fumegante	con	terróns	de	azucre,	
cuncas	e	pratiños	e	unha	xerra	de	leite.		

O	inicio	da	conversa	foi	un	pouco	fatigoso.	Estaba	impresionado	polo	carácter	a	un	
tempo	afable	e	distante	e	esperaba	a	que	o	vello	escritor	 iniciase	os	 temas	nos	que	
quería	que	se	desenvolvese	o	diálogo.		

-	Toda	a	vida	escribindo-dixo	-	e	un	aínda	non	sabe	cales	foron	os	motivos	nin	de	onde	
viñeron	moitas	desas	urxencias.	Cando	tiña	a	túa	idade	foron	os	amores	de	xuventude	
os	 que	me	 levaron	 a	 frecuentar	 a	 escrita	 de	 poesía.	 Aínda	 que	 axiña	 souben	 que	 a	
encomenda	viña	de	moito	máis	lonxe.	E	chega	un	punto	en	que	un	xa	non	sabe	se	escribe	
para	vivir	ou	se	vive	para	escribir.	No	fondo	é	o	mesmo.	A	vida	que	se	impregna	de	relato.	
E	o	relato	que	se	impregna	de	vida.		

Convidouno	a	acompañar	o	café	cunhas	pingas	de	augardente.		
-	Esa	teima	que	tivemos	ancestralmente	os	galegos	cos	aires.	Aire	de	cobra,	aire	de	

can,	aire	de	peido	de	porco...	E	todo	se	explicaba	polos	aires.	As	enfermidades,	a	loucura,	
o	desvarío...	Eu	creo	que	os	poemas	son	aires	que	circulan	polo	mundo.	Aires	que	veñen	
e	 van	 e	 que	 alentan	 os	 corpos	 inspirándoos	 á	 escrita.	 Por	 iso	 hai	 tantos	 poemas	
semellantes	e	en	linguas	ben	diversas.	Cando	lin	os	teus	poemas	pensei	niso.	Os	mesmos	
que	eu	escribira	en	mil	novecentos	vinte	e	oito	ou	vinte	nove	voltos	a	escribir	cincuenta	
anos	máis	tarde.	Non	digo	que	sexan	iguais	palabra	por	palabra	ou	que	puideses	estar	a	
cometer	plaxio	de	poemas	que	non	están	publicados.	Mais	si	que	o	mesmo	aire	que	me	



alentou	a	min	hai	cincuenta	anos	segue	aínda	a	circular	polo	mundo	e	a	encher	os	folgos	
das	xeracións	máis	novas.	E	eu	creo	que	hai	aires	e	vendavais.	Por	iso	correntes	literarias	
que	existiron	no	pasado	volven	ter	lugar	como	se	un	non	puidese	resistirse	a	eses	aires	
xa	prescritos	que	de	repente	volven	circular	como	se	nunca	tivesen	soprado.		

Aquel	 que	 puiden	 ser	 e	 non	 fun	 díxolle	 que	 o	 facía	 feliz	 a	 consideración	 e	
mencionoulle	o	nome	dos	espíritos	e	das	ánimas	e	desa	palabra	grega,	pneuma,	que	os	
comprendía.		

-	Como	afirmou	Leibniz-	dixo-,	a	vida	do	humano	apóiase	na	respiración.	Mais	non	
por	iso	é	soamente	aire.		

E	faloulle	da	teima	de	Vicente	Risco	de	clasificar	os	tempos	en	función	dos	caracteres	
dominantes:	hylicos	ou	materialistas,	psíquicos	ou	de	persoas	de	talento	e	pneumáticos	
ou	de	persoas	de	espírito,	filósofos	e	poetas.	En	todo	caso	eses	pneumas,	eses	aires,	
nunca	deixan	de	circular,	por	mais	que	os	tempos	ás	veces	non	lles	sexan	propicios.		

-	Lembra	–	engadiu	-	a	palabra	aria,	referida	a	um	tipo	de	canto.	Imos	cantar	unha	
aria,	uns	aires,	de	Schubert,	por	exemplo.	De	maneira	que,	cando	ese	aire	desaparece,	
ou	cando	se	despraza	moi	lonxe,	pode	ser	novamente	recreado,	só	coa	evocación	dunha	
peza	falada	ou	cantada	que	o	conteña.	Digamos	que,	lendo	os	teus	poemas,	eu	sentín	
regresar	 aqueles	 aires	 que	 me	 ocuparon	 hai	 cincuenta	 anos.	 E	 iso,	 nestas	 miñas	
condicións	de	ancianidade	e	dependencia,	é	algo	impagable.		

Empezaba	a	anoitecer	cando	saín	da	casa	do	mestre.	Tiña	a	sensación	de	ter	asistido	
a	unha	xornada	histórica.	Unha	sobremesa	que	lembraría	durante	moitos	anos.		

Non	o	volvín	ver.	Algún	 tempo	despois	 souben	que	morrera.	Non	sei	por	que	me	
lembro	agora	disto.	Deberon	ser	os	aires.	
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