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REDACCIÓN

O

pasado mércores 9 de maio tivo lugar, na Galería
Sargadelos de Barcelona, a presentación do libro
Como defenderes os teus dereitos lingüísticos
(Xerais, 2011). No acto interviñeron Carlos Callón, autor da
obra e presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, e
Ana Escourido, profesora de galego da EOI BarcelonaDrassanes.
Na presentación, Carlos Callón sinalou que a súa intención
con esta publicación foi mostrar feitos concretos e
asumibles por cada un de nós, lembrando que dispoñemos
de dereitos lingüísticos recoñecidos que nos amparan para
podermos vivir en galego. Apelou ao compromiso individual,
como parte dinamizadora da nosa comunidade lingüística,
para contribuírmos na medida do posíbel á revitalización
da nosa lingua, posto que “podemos intervir e rectificar a
situación actual”.
Así mesmo, Callón resaltou tres ideas importantes a ter en
conta: usar, escoller e solicitar. Non podemos esquecer que
usar o galego en calquera ámbito segue sendo, aínda hoxe,
a mellor defensa e o máis revolucionario que podemos facer
pola nosa cultura. Por tanto, cómpre facermos un consumo
responsábel da nosa lingua e escoller o galego onde se
nos permita esta opción (teléfonos móbiles, redes sociais,
caixeiros automáticos...); así como pedir o noso idioma alí
onde non se nos ofreza: “solicitemos que a documentación
da nosa vida sexa en galego (seguro do coche, hipoteca,
contrato de alugueiro, facturas telefónicas...)”. O autor
incidiu, en numerosas ocasións, en que a demanda que
fagamos do idioma debe facerse sempre con educación e
amabilidade, sen perder os nervios, pero sen renunciar aos
nosos dereitos como galegofalantes, nin caer en prexuízos
cara á nosa lingua.
O libro ofrécese como unha guía rápida de conduta para
superarmos con firmeza as diferentes situacións nas que se

produza discriminación polo feito de usarmos o galego, con
dúas partes dedicadas integramente aos nosos dereitos
lingüísticos na Administración e nas entidades públicas,
así como no ensino nos diversos niveis educativos. Neste
sentido, Callón sinalou as numerosas queixas, que se
xestionan dende a Mesa, de xente que se nega a atender
clientes que falan en galego e a importancia de apoiarmos
empresas que fan unha clara aposta polo emprego do noso
idioma.
Pola súa banda, Ana Escourido fixo referencia ao gran de
area co que o asociacionismo galego en Barcelona contribúe
á defensa e á promoción da lingua propia. Aludiu á creación
da Asociación Cultural Galega de Barcelona (ACGB), xurdida
pola necesidade de promover na cidade condal unha cultura
galega propia da Galiza do século XXI: “A ACGB nace coma
alternativa 2.0 ao asociacionismo galego en Cataluña, unha
alternativa autofinanciada, autoxestionada, apartidista e con
presenza na rede”.
Un acto íntimo, ao redor dun libro que nace con vocación
de ser “un punto de diálogo”, que serviu de escusa para
reflexionar no importante papel que xogamos, como
galegofalantes (mesmo aquí en Barcelona) na normalización
da nosa lingua a través das pequenas accións que podemos
facer no noso día a día.
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Benvida ACGB!
Alá polo ano 2006 poñíase en marcha en
Barcelona a plataforma Rede.cat para aglutinar as diversas propostas culturais galegas
existentes en Cataluña. Máis dunha ducia de
entidades, entre as que se contaba a que
edita esta publicación, Ergac, sumáronse con
ilusión ás novas siglas, alentadas tamén polo
novo goberno de esquerdas que daquela comandaba a Xunta de Galicia, e en concreto,
pola Dirección Xeral de Creación e Difusión
Cultural, dirixida polo nacionalista Luís Bará.
Así pois, Rede.cat naceu cun forte apoio
institucional e importantes recursos económicos, que permitiron a organización de grandes eventos, como a II Foliada de Nou Barris
no ano 2006, o ciclo de música tradicional
galega Son Galiza, que trouxo a Barcelona no 2007 a Berrogüeto, Mercedes Peón,
Nordestin@s e a Nova Galega de Danza, ou o
intenso ‘maio cultural’ organizado no 2008.
Rede.cat foi un ensaio, unha tentativa de
ofrecer alternativas culturais ao tradicional
asociacionismo das vellas vagas de emigrantes galegos. Con todo, apenas logrou sobrevivir ao cambio de goberno na Xunta e xa
antes se fixeran visibles as diferenzas entre os
diversos colectivos que compoñían a plataforma, diferenzas agudizadas, se cadra, polo
excesivo protagonismo que adquiriron algúns
dos membros en contacto directo co poder.
Un lustro despois, vén de nacer en Barcelona
unha nova plataforma con vocación de xuntar
os colectivos máis progresistas da comunidade galega de Cataluña. Trátase da Asemblea
Cultural Galega de Barcelona (ACGB), que integra a coñecidos e consolidados proxectos,
como Galauda e Furafollas, e a outros máis
novos, como Conversemos ou a Ludotega.
O xurdimento da entidade parte, desta vez,
dende abaixo e faino nun contexto de crise,
apostando pola autoxestión. Xa nos amosaron algunhas das cousas que son capaces de
facer: as foliadas de Barcelona e de Badalona, os encontros infantís da Ludotega, a celebración das Letras Galegas en Sargadelos...
En realidade, moitos dos activistas que participan na ACGB xa formaron parte antes de
Rede.cat. Mais as circunstancias son diferentes. Teñen experiencia e pouco que perder.
Por iso mesmo, agardamos que, agora si,
esta nova proposta acade unha longa vida.

amicropechado@ergac.org
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Se foses un colaborador do A Micro
Pechado, cal sería o teu artigo?

• Galiza... algo máis
Sants3 Ràdio 103.2 FM

Sábados de 17 a 18 h.
Suso Mon e
Programa dirixido por
iñoá.
producido por Martí Av
www.sants3radio.cat
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Conferencia
sobre
Paz Andrade
en Sant Martí de Provençals
ASOCIACIONISMO
GALEGO
EN CATALUNYA
SUSO MON

O

pasado 4 de maio a Fegalcat
en que foi pechado pola ditadura
(Federación de Entidades
de Primo de Rivera. Á caída
Galegas en Catalunya)
da ditadura presidiu o Grupo
celebrou o Día das Letras Galegas
Autonomista Galego (1930), que
2012 cun acto institucional na
constituía o núcleo do galeguismo
sede do distrito de Sant Martí
en Vigo e que se integraría no
de Provençals, o segundo máis
Partido Galeguista (1931), do que
poboado dos dez que compoñen
foi dirixente e secretario (1934).
a cidade.
O acto central, no
Participou tamén na redacción
Salón de Plenos do distrito, era a
do anteproxecto do Estatuto de
conferencia que, baixo o título de
Galicia, presentado polo Seminario
“O Galeguismo emprendedor de
de Estudos Galegos (1931).
Valentín Paz Andrade e a crise da
Co
estalido
da
Guerra
Paz Andrade
nación-cultura Galega no espello
Civil e a posterior ditadura
da Catalunya actual”, pronunciaría
franquista padeceu
desterros
o profesor-investigador de Filoloxía Galega na Universitat de e encarceramentos diversos debido aos seus artigos e
Barcelona e presidente do Foro Cívico Galego de Barcelona posicións políticas. Unha vez recuperada a democracia,
Camilo Fernández Valdehorras.
formou parte da Xunta Democrática e da Comisión dos Dez,
Coa presenza e presidencia no acto de Eduard Freixedes i na que foi firme defensor da condición de nacionalidade
Plans, rexedor do distrito, e de Domingo Balboa, presidente histórica para Galicia na constitución española de 1978.
da Fegalcat, Camilo Valdehorras disertou ao redor da Unha idea abranguía o pensamento e maila acción política
figura social, política e literaria de Valentín Paz Andrade a de Paz Andrade, a do vencello entre galeguismo e progreso,
quen este ano está dedicado o Día das Letras. O profesor idea da que foi impulsor e exemplo, fundando empresas de
Valdehorras debullou a polifacética figura de Paz Andrade, éxito que levaban na marca a identidade do país.
un home que exerceu con éxito, proxección e pegada social A Galicia impulsada, proxectada e arelada por Paz Andrade
as múltiples actividades nas que se implicou. Soubemos que fica hoxe, en comparanza coa Catalunya contemporánea, en
foi un importante xurista que axudou ao desenvolvemento crise social, demográfica, económica e identitaria. Os datos
da industria pesqueira de Vigo, mesmo dirixindo a revista amosados na conferencia son, neste senso, demoledores.
Industrias Pesqueras (1942), e sendo un dos impulsores e Ningún galego consciente é alleo á crise nacional na que
vicepresidente (1960) do grupo industrial Pescanova, que se encontra o país. No percorrido polas letras de Paz
se converteu na primeira compañía armadora europea con Andrade, Camilo Valdehorras levounos, no remate do acto,
buques conxeladores.
ao Pranto matricial: o que todo galego choraría. Título dun
Paz Andrade iniciárase na súa etapa formativa no movemento poemario que serve para cualificar a realidade dos tempos
galeguista, participando na II Asemblea Nacionalista de contemporáneos de Galicia. Aínda e así, a vida e exemplo
Santiago de Compostela (1919), sendo daquela colaborador deste senlleiro galeguista convidan a erguerse, unha vez
no xornal Gaceta de Galicia. Con posterioridade fundaría e máis, e seguir co noso camiño de liberación nacional coa
dirixiría o xornal galeguista Galicia, entre 1922 e 1926, ano confianza de que Sísifo non morará por sempre en Galiza.

Un exemplo para o empresariado galego de Cataluña
REDACCIÓN

O conselleiro de Cultura da Xunta, Xesús Vázquez Abad,
participou o pasado 7 de maio en Barcelona nun encontro coa Asociación de Empresarios Galegos en Cataluña (AEGA-CAT), no que estivo acompañado de Alfonso
Paz-Andrade, fillo do autor ao que a Real Academia Galega lle dedicou o Día das Letras Galegas do presente
ano.
Na súa intervención, Vázquez Abad ensalzou a figura
dun multifacético Valentín Paz-Andrade “empresario,

economista, ensaísta, poeta, xurista, xornalista e político”. O conselleiro tamén puxo de relevo que “Paz-Andrade sempre tivo presente a Galicia, á hora de abordar
cada un dos seus proxectos empresariais, tanto no seu
corazón como na súa mente”, e destacou que “foi un
dos primeiros intelectuais e empresarios en manifestar
as condicións precisas para a proxección de Galicia a
nivel internacional, e en falar do galego como ferramentaponte de comunicación cos países da lusofonía”.
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Apuntamentos sobre as funcións de ERGaC
JOAN CAMPIO

O semestre pasado tiven a oportunidade de facer un traballo universitario de Antropoloxía
Económica e escollín como obxecto de estudo os Espazos Radiofónicos Galegos en Catalunya (ERGaC), entidade que edita este voceiro e que se encargaba da produción, ata
hai pouco, de tres grandes programas de calidade en galego dende Barcelona.

T

itulei o traballo do seguinte xeito: “Funció econòmica
d’una organització sense ànim de lucre que treballa la
comunicació de proximitat per donar visibilitat a la cultura gallega en l’espai comunicatiu català”. O obxectivo era
atopar a función económica dunha entidade sen ánimo de
lucro, función non prevista que xorde a partir da actividade
realizada pola entidade, e tendo en conta que, moitas das
veces, esa función económica recíbena terceiros a partir
desa actividade realizada. Escollín ERGaC xa que eu mesmo formaba parte dun dos programas de radio da entidade
e, polo tanto, era fácil desenvolver a observación dos programas e poder saber de primeira man a opinión persoal e
as circunstancias polas que forman parte da entidade todos
os que participan neles.
O traballo de campo consistiu en atopar toda a información
posíbel sobre a entidade e outras similares (das que non faremos publicidade por seren a competencia) e a súa forma
de financiamento (que tampouco nomearemos), tendo en
conta a limitación de tempo para realizar o traballo, mes e
medio. Á parte, para axilizar a obtención de información persoal dos membros de ERGaC, pasei un cuestionario para
que o encheran durante a realización dos programas de radio e evitar deste xeito a realización de entrevistas persoais;
eses cuestionarios foron axuntados no anexo do traballo,
así como tamén algunha conversación informal, neste caso,
con dous membros da entidade, co presentador e director
dun dos programas de radio e co presidente da entidade.
Tamén foron engadidos no anexo os estatutos da entidade.
Sobre o funcionamento, puiden observar durante o mes de
decembro o desenvolvemento de todos os programas de
radio. Primeiro, o luns 12 de decembro de 20 a 21:30 horas
fun ao programa “Aturuxos bóla extra” en Ràdio Ciutat Vella,
un programa de humor en galego e catalán presentado e dirixido por Alberte Montes, onde colaboraban (oxalá puidera
falar en presente, neste caso coma no seguinte…) en diferentes seccións Guille Zeler, Toni Cotado e Marta Marí en directo; e coa colaboración telefónica de Eduard del Castillo,
Xose Manuel Fernández Montes e Alfonso Tellado dende
Galiza. Contaban cun técnico de son da emisora. Este
programa tiña seccións destacadas como o
repaso deportivo da fin de semana en clave galega, unha sección
económica e clases de galego
para iniciados.
Ao día seguinte, 13 de decembro
de 13 a 14.00 h. participei no espazo no que colaboraba habitualmente, o “Barcelona Atlántica” de
Ràdio Trinitat Vella, un programa en
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galego presentado e dirixido por Silvio Falcón que ademais
facía as funcións de técnico de son e no que colaborabamos Pablo Insua coas noticias destacadas; Pablo Casal coa
sección “Eu Flipo”, da que destacaría a subsección “Galicia
atrocidades” na que riamos de certas novas emitidas pola
TVG; Manoel Valcárcel e Santi Agra coas seccións sobre
novas tecnoloxías e reportaxes históricas, respectivamente;
“A Zanfona”, sección sobre folque galego que tiven o pracer
de facer e a sección de humor “Que pasará?”, realizada por
Alberte Montes.
Por último, durante esa semana, asistín –o sábado día 17
de cinco a seis da tarde– ao terceiro, e nestes momentos,
único programa da entidade, o “Galiza … algo máis” de
Sants3Ràdio, que presenta e dirixe o presidente de ERGaC,
Suso Mon, un programa en galego que repasa a actualidade política, social e cultural da Galiza.
Na pregunta sobre que beneficio atopaban na súa tarefa,
ningún membro fixo referencia a beneficios económicos, todos falaron de estar informados e informar das novidades
sociais e culturais do que acontece na Galiza coma unha
forma de activismo cultural, formando parte dun núcleo
cultural galego dende o exterior, e do feito de saber que
hai xente escoitando os programas. Tamén como parte
desta tarefa cultural se pode entender a contribución das
discográficas especializadas que proporcionan material aos
programas de radio que conforman ERGaC para a súa difusión, polo que, neste caso e noutros de información cultural,
se está a participar indirectamente –e deixádeme facer a
reiteración xa que é importante por non dicir clave–, nunha actividade económica por parte da industria cultural que
non afecta directamente a entidade estudada.
En resumo, e como conclusión, a función de ERGaC e dos
seus programas é clave para ter informada e ao día a comunidade galega en Catalunya e tamén aos que nos escoitan
a través de internet, que non son poucos. Fóra da función
económica, estase a facer unha función importantísima de
visibilidade e de integración da comunidade galega afincada en Barcelona, e contínuase coas funcións históricas que
sempre se fixeron dende a diáspora.
Sinalamos tamén que é complicado competir con outros
programas con máis recursos económicos, e que teñen
presentadores que cobran por faceren os programas. Pero
o que conseguiu ERGaC, consegue e estou seguro que
continuará a conseguir é ter máis audiencia nas ondas e por
internet que esoutros programas, facendo espazos de moita calidade, de forma artesanal, sen recursos económicos,
co tempo dos seus membros e coa ilusión e o orgullo de
saber que hai alguén escoitando o resultado dos esforzos
para tirar adiante este proxecto.

a micro

Presentación ‘Nos muros do mundo’
REDACCIÓN

A libraría Couceiro de Compostela acolleu o 26 de abril
a presentación do poemario Nos muros do mundo, do
poeta vigués establecido en Girona Amauta Castro. O libro é unha autoedición e foi presentado por Fernando M.
Cimadevila, que falou en nome de Pragma Distribuidora,
e por Antía Marante, filóloga e crítica literaria vinculada tamén ao mundo galego de Cataluña. Marante destacou a
capacidade que ten a escrita de Amauta Castro para dialogar cun mundo tan difícil como o noso e a forza dos versos de quen se sabe sempre en estado de exilio. O acto
pechouno o poeta coa lectura do automanifesto “Fundar
un vran” (dispoñible no seu blogue: http://amautacastro.
blogspot.com). Ao día seguinte celebrouse outra presentación na libraría Cartabón de Vigo. Como xa indicamos no
anterior número de AMP, o libro pódese descargar de balde en andar21.fiestras.com, mais animámosvos a mercar
un exemplar para contribuírdes á viaxe poética de Amauta
e a promoverdes a literatura galega feita en Cataluña.

Convocada para xuño a 2ª Ludotega
REDACCIÓN

A Ludotega é unha iniciativa dun grupo de nais e pais galegos residentes en Barcelona que queren que os seus
fillos teñan a posibilidade de enredar con outros nenos
galegofalantes. A primeira xuntanza tivo lugar o pasado 6
de maio no parque de La Ciutadella e reuniu aproximadamente a 25 pequenos e pequenas cos seus respectivos
pais. Dado o éxito da convocatoria e o ben que o pasaron,
teñen intención de repetir unha vez ao mes. A seguinte cita
será o 10 de xuño na Ciutadella as 12.00 horas.
A Ludotega está integrada na Asemblea Cultural Galega
de Barcelona (ACGB) e composta maioritariamente por
xente nova, procedentes de ondadas de emigración actuais e recentes.

Concursos de Rosalía de Cornellà
REDACCIÓN

A asociación cultural galega Rosalía de Castro de Cornellà
convocou unha nova edición dos seus concursos literarios anuais. Así, ata o 15 de outubro está aberto o prazo
para presentar obras orixinais ao XXVI Certame de poesía Rosalía de Castro e ao IX Certame de narrativa Rosa
Reboredo. Os traballos de poesía deben ser en galego e
contar cunha extensión de entre 30 e 100 versos. E os de
narrativa, poden ser en galego ou en catalán, e teñen que
ocupar unha extensión de entre dúas e sete páxinas (letra
corpo 12, a dobre espazo). O concurso de poesía está
dotado con tres premios de 500, 300 e 200 euros, e o de
narrativa, cun único galardón de 500 euros.
Máis información: Asociación Rosalía de Castro. C/ Frederic Soler, 71, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 375 11 03.
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Deitado
fronte ao mar
ANTÓN F. ESCUREDO

Sermos futuro
Estes días tiven a oportunidade de vivir dúas
grandes experiencias. Neste oco de A Micro
Pechado falarei dunha delas. Nun país máxico
coma o noso, onde cada día ocorren cousas
que chaman á atención, sempre agardas que
xurda o milagre. Non falo do milagre relixioso, dogmático, escrito nalgún
afastado pergameo gardado baixo mil chaNovecentas
ves, non. Falo dun
persoas
milagre froito do
imaxinaron un medio
esforzo, do trabade comunicación
llo, de non crer en
herdeiro daqueles que
sísifos mais teimar
ao longo dos séculos
en que a pedra do
defenderon os
noso idioma estea
intereses dun
no cumio de todas
pobo
as montañas. Falo de
non deixarmos morrer a
prensa en galego, de crermos, por enésima vez, que o noso
país pode, debe, ser normal. Eis a razón de
que o 26 de abril vise a luz a edición dixital de
sermosgaliza.com e de que o 17 de maio un
especial en papel co mesmo nome asolagara
a praza da Quintana con verbas e imaxes de
rebeldía.
Novecentas persoas coma novecentas primaveras imaxinaron un medio de comunicación herdeiro daqueles que ao longo de
séculos defenderon os intereses dun pobo.
Un medio máis moderno, máis dinámico mais
coa mesma arela no interior: ser a voz que non
ten amo, só a vontade de crearmos país paseniño. Vivimos malos tempos para a prensa.
Cando pechan a maior parte dos históricos
medios de comunicación monolingües en galego, e outras sucursais de xornais de Madrid
eliminan as súas redaccións na Galiza, sae á
rúa Sermos Galiza. Non hai outra razón que
non deixarmos nunca de sermos futuro.
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Crónica da I Foliada
Intercultural Aberta de BCN
AITOR RIVAS

Ten vostede un convite para participar na “Primeira Foliada
Intercultural Aberta”. Desexa vostede asistir?
Pode ser? Ou vou ir? (Vou pór que vou ir, que a dicir que
non sempre estou a tempo.)
Quen vai?
Segundo o señor do Facebook, ían ir entre catro e cinco
ducias de persoas.
Polo nome non coñecía a case ninguén, mais no Magosto
xa atopara boa xente e o proxecto paréceme moi interesante. Algúns amigos e amigas, galegos e cataláns (moitos
non sei de onde son, pero en días coma estes tanto ten).
Alá imos. Dende Sants chegamos a Joanic, e nas ruelas
da vila de Gràcia comezamos a ver que hai ganas de festa.
Deixamos Terol e chegamos a Ciudad Real e de seguida
nos decatamos de que nos acabamos de coñecer pero
parece que levásemos toda a vida de troula.
Cando chegamos vimos que a asistencia superara claramente as expectativas. Na mesa, algunhas migallas de empanada, chourizo, pan, lacón, queixo e roscón. Xa se sabe:
quen chega tarde, nin oe misa nin come carne. Tivemos
sorte e collemos os últimos anacos. Compartimos xantar,
mesa e conversa. Política, fútbol, billarda... e moita música!
E na sobremesa, despois de aclarar o que significaba “foliada” (polo si ou polo non) mentres había quen xa se atrevía
co licor café, outras acompañamos os cafés coa presentación da Asemblea Cultural Galega de Barcelona (ACGB),
unha verdadeira asemblea popular. A que nos coloca no
camiño de tantas mulleres e homes, galegas e galegos que
andaron polo mundo adiante e descubriron que o individualismo non ten futuro e só se pensamos no espazo común

poderemos mudar a sociedade.
E por suposto, coa forza dos espíritos que están fóra
bourou o conxuro da queimada nas rúas de Gràcia que
ese sábado semellaban as de Mondoñedo! Daquela
comezaron a soar as gaitas, pandeiretas, grallas e a
zanfona.
A foliada estourou e xa non había quen a puidese deter.
Muiñeiras, pasodobres e xotas fixeron que moitos e
moitas lles quitasen brillo aos zapatos.
Parabéns a quen organizastes a Foliada. Parabéns a
Furafollas. Parabéns á LudoteGa. Parabéns a Galauda.
Parabéns a Conversem(os).
Parabéns por comezardes esta nova andaina en común
e longa vida á Asemblea Cultural Galega de Barcelona
(ACGB).
Beizón a quen viñestes de Gràcia, de Horta, de Poble
Nou, de Sants ou de Barcelona e a quen viñestes de
lonxe. Beizón ao Ateneu Roig.
Gústame.
Comparto.

Que non falte a retranca
• Segundo fontes de Intereconomía, “entre pitos e perro-frautas”, no 15-M deben quedar catro gatos
• O neoliberalismo é matematicamente desprezable: divide a sociedade, multiplica beneficios, suma corrupción
e resta salarios

• As depuradoras que pagou a Deputación de Ourense con fondos europeos seica non funcionan ben. Os
inspectores da UE din que cheira moito a merda por alí

• A corrupción política galega combina as vellas tradicións coa era dixital. Temos políticos “sobre-colledores” e
adxudicamos “a dedo”

• A corrupción é como a merda, só nos cheira a dos demais
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XOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
(HERMANAGER PRODUCIÓNS)
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Elia e arredores
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Os poemas de Celso Emilio

De vilarouto a vilachá

A Elia sempre lle gustara moito o día das
Letras Galegas... aqueles anos na escola cheos de
celebracións e exaltación ó gran escritor ou poeta...
Lembraba cun especial bo recordo o ano no que o
homenaxeado fora Celso Emilio Ferreiro. Dende entón,
os libros do poeta de Celanova a acompañaban aló
onde ía. E a ninguén lle pode estrañar, unha romántica
como Elia, como non ía gostar dos fermosos poemas
que Celso Emilio lle dedicaba á súa dona, Moraima.
Unha noite, o home da súa vida daquel mes invitouna a
cear á súa casa. Mentres o rapaz andaba co trafego dos
preparativos, Elia curioseaba un pouco. Nas baldas,
non había moitos libros, pero axiña distingueu “O soño
sulagado”. Un rapaz sensible, amante da poesía de
Celso Emilio... tiña que ser alguén moi especial, pensou.
Elia colleu o libro e foi onda o rapaz para facerlle saber
dese punto en común que tiñan. E a resposta do rapaz
aínda a impresionou máis: “Celso que...? Non sei quen
é ese...” Resulta que vivía de aluguer e o libro xa estaba
alí e el non o quitou porque adornaba. Claro está. Nin
foi o home da súa vida, nin chegou ó mes con Elia.
JESUSA RIAL

Diario da Rosa

O estreito probador de Zara cheira a ese ambientador que fire as pituitarias, e acelera os procesos de
molestia e de selección. A Rosa anda a mirar cal das
tres camisas que seleccionou lle favorece máis, ‘con
esta até debo asustar, parezo unha momia’. Obsérvase, gandula dos seus andares, para marchar sen
ter mercado.
Enfía pola rúa da Serpe. A persistencia do recendo
antóllaselle un fato de gadoupas que a reteñen no
tempero da tarde madura. Vai directa á asemblea.
Se o lecer estremece resóns vexetais
Se os aromas moran o miolo das follas
Cada día a xente é máis nova na fila do desemprego. O sol vén rachando as brétemas do cedo, e aínda así hai máis persoas diante. Un filólogo e unha
arqueóloga, que xa non saben onde buscar, improvisan un faladoiro ao que se suman a Rosa e mais un
cociñeiro; por diante e por tras abundan comerciais,
administrativos e camareiras. Cando acaba tropeza
con veciñas de barriada, ás que verá á tardiña na
asemblea.
Se as falas equidistan vagares e teimas
Se os pétalos deseñan estéticas en rebeldía
Antes de chegar ao Central, onde a esperan a Elisa
e mais a Berta, entra no Gadis. A orde, a abundancia
de artigos para mercar, as posicións nos andeis ditadas polo márketing, todo contrasta coa apatía dos
escasos compradores. Sae con froita e spaghetti; a
espera para pagar, ben cativa. As amigas actualizan
novidades afectivas, sitúanse na realidade vilega. A
Rosa fórzase a actuar, a continuar; négase a ter que
facer da saudade unha abominable e pertinaz compañeira.
Se o monstro do soño liba en rosa
Se os versos da folla ceban as paixóns
A hora aquece os pasos que vai dando cara a libraría do Xurxo Santos. Sen decatarse ten nas mans
o libro da poetisa que tanto lle agrada. E le outro
poema. Acáelle ben a naturalidade coa que deseña
as emocións, comprácese nas pulsións turbadoras
que lle roen o peito. Pensa regalarllo ao Xabier nestes días de maio; quere lelo con el, de cabo a rabo,
arrebolados entre as sabas dun leito.
Na asemblea discútese; critícanse autoridades, a
súa cobiza e as súas propostas para as persoas
grandes e para a saúde; séguese a traballar na
resistencia. Máis ben tarde, pero o Xabier tamén
aparece pola xuntanza veciñal.
Se é que hai poesía nas espiñas
Se a rosa convoca todos os versos
LITO CARAMÉS
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