
Achar metas na vida é un suicidio. Non hai bico mortal, mais hai bicos 
imposíbeis. E hai unha realidade nos soños, que é espertar. O retrato envellece 
se miras ao infinito. Un bico é froita fresca. Non hai cor que non estea na 
natureza, mais as almas non teñen cor. A morte é branca, o derradeiro 
pensamento. Ante o bico esquecemos a morte, mais o primeiro bico será o 
definitivo. Cando atoparmos ao príncipe, pedírmonos un desexo: amor nos 
beizos. A vida é unha edra que aloumiña a pedra durmida. Todas as portas 
poden ser unha saída: o cadro na parede revirte un espello, apercibido con 
virtude, orgullo e agarimo: iso é o contrato de amor, velaí! A meta é o fogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A desgraza asexa nesta terra… Somos figuras animadas movidas polos fíos do 
azar, seres poboadores de ruínas, a marabilla dunha nación: somos o pobo. No 
albor de cada galego, está o primeiro trono. A voz dun pai autoritario, e máis o 
embeleso das nubes; catedrais inigualábeis, a aperta dunha nai. A catedral 
álzase por entre os rañaceos. O cemento e a pedra son tristura e morriña. As 
familias esparésenxe polo mundo, hai apelidos de amor. Mais hai apelidos 
vergoñentos e orgullosos, que pronuncian outro idioma. Hai unha tristura na 
riqueza, coma se o ser galego fora un brote que, por este tempo, perdeu forza. 
Só queda o demo no lugar, unha xenreira da que os nenos escapan. Aquí vive 
o demo, comendo da nosa tristura… 
 
 
 
 
 
 
 
Fitar o espazo á noite é perder a fe, cando as estrelas vense coma bolboretas. 
O solpor é de viño, e a luz unha herexía. Só nos queda a transgresión 
inintelixíbel coma os alfabetos prelatinos, na que podemos quedar a vivir 
vestidas de raíñas. Mais, coma os debuxos do iris, a vida nunca concede dous 
ceos iguais, e podemos apercibir que cadaquén temos o ceo noso. Na 
repartición do infinito, hai un burato no chan que pon cancelas ao ceo noso… 
Entón, podemos crer que a cor non ten límite, que alá aonde nos leva a luz dos 
ollos, hai unha cor única para cada alma; e que pintar o ceo, é a pintura máis 
liberadora, xa que nese cadro vivirán un anxo ou un avión ao trópico! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Igual ca entramos irresistiblemente nos soños, a diversidade da arte ofrece 
outros mundos! Con que soñaron os xenios? Que pensaron no leito de morte? 
Teranse rencarnado en cabalos bravos? O fenómeno da contemplación detén 
o tempo e alonga a vida. Un pode botar a vida enteira traballando pola obra 
mestra. Que podemos inventar? A fiestra na parede amosa unha inmensidade 
coma os decimais interminábeis, e hai milleiros e milleiros de creacións 
incomunicadas entre si. Os museos son templos, ao igual ca unha almofada. 
Os cadros son ventás á trascendencia en vida, e os xenios que perdemos, a 
peor das derrotas; peor ca unha catástrofe a ollos de Deus, ese deus creador 
que tocou ao artista coa virtude! 
 
 
 
 
 
 
 
A adoración polos gatos: ese misterio da natureza polo cal aloumiñamos ás 
criaturas. Creamos no que creamos, dá pena a levidade da existencia, un día 
estamos e ao outro o moho cubre as inscricións da parede, e a vivenda acaba 
caendo… E non quedan devanceiros que falen de un. O artista ten o privilexio 
de conmover, coma un bebé en brazos. Será que o seu espírito derramouse 
coa pintura? A ternura da arte fai que as nacións abranden as súas paredes, 
todo autor ten un nome, mais condición divina. Aquel que consigue inspirar 
sentimentos, é bruxo. Practicamos bruxería de trompos e cordas, coma a auga 
da chuvia fai camiños. Ver un gato e pedir un desexo: a nobreza está en como 
enches a soidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai unha historia en cada piso, unha historia que comeza en cada porta… 
Ilusións crebadas coma pompas de xabrón, inenarradas e tan importantes 
coma o derradeiro capítulo dunha novela. Novas temáticas bombardean aos 
autores, hai moitas máis desgrazas. Mais hai moitos sorrisos que agachou a 
máscara, mais desaparicións que ciscan bágoas á beirarrúa. O artista non 
pode quedar inmóbil ante o cabalete, hai que pintar este horror. De que vale o 
horror? Meniños cangados co medo, anciáns que tolearon, traballadores 
instisfeitos. Mais quedou o artista satisfeito? Saiamos mercar arte antes de que 
se esgote! Artistas confinados, condenados á beleza mentres os espíritos 
resecan coma o sangue dunha rañadura… 
 
 



Hai algo que nos vencella á terra coma o cordón umbilical: a sede. O planeta 
azul é o recuncho do universo onde as vísceras purifícanse e se rexeneran co 
líquido elemento, mais a savia do home son as lágrimas, e o sal das nosas 
vidas vai facendo os montes. Mais o único e gran sagrado do home é o colo 
dunha nai, cando a nai terra fai nacer os mananciais… Unha vez que nacemos, 
somos grans de sal no mar, a morte vainos asolagando, ao longo dunha vida 
na que mamá envellece. Os brancos cabelos da vella son os dunha deusa, 
cuxa lei é universal. A sede fainos sentir vivos, coma de principio o colo de 
mamá… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son outros intres que non son éste, porque esta mañá caeu o telón dunha mala 
escena, e o texto é verbo da terra, non hai carreiro de saída. Un berro pola 
noite invoca ao lobo, mais a resposta é o silencio dos piñeiros, coma 
construcións de ladrillo pegadas con suor. O teito da testa é un feixe de papeis 
que destinxe sinaturas. Non hai inspiración hoxe, nin novas do sol, nin canta o 
pobo o seu himno neste xantar de resignación. O país está adurmiñado nunha 
gloria confusa que estraga as margaridas do campo. A inspiración é un lóstrego 
que abanea a mesa con descrédito, coma se os elementos traballaran para os 
electrodomésticos… Na alfombra da miña porta hai pole que non será mel 
senón lixo: iso é a negación da maxia. É a maxia ignorancia ou proxección de 
futuro? 
 
 
 
 
 
 
 
O amor é unha masa que forma volcáns e asolaga mundos, é o último recurso 
dos pobres e o divertimento dos ricos, un fenómeno que só é visíbel cando 
acaba: no momento en que a paixón nos empurra á rúa coma feras 
ameazadas. Como é unha vida de desamor? Sempre ansiosa, inqueda, unha 
vida que obra milagres e obxectos de adoración por non termos amantes. E é 
que os amantes están sumidos no olvido, cando o amor faise costume. Porque 
a costume é unha xeira no deserto, un cúmulo de sentimentos repetidos coma 
a produción en cadea, e cada historia de amor, se non é única, é un engano ao 
sentido. O corazón da Terra palpita reanimado polas nosas pegadas no chan, e 
o seu sangue ferve coma a sopa da vella que segue namorada dun defunto: 
amar até a morte é nobre, mais morrer por amor é divino. 
 
 
 
 



 
Aprendermos non fai que entendamos, mais cambiamos unha e outra vez. 
Cometemos erros e prendemos lume, e Deus fai chover sobre a nosa soberba. 
Necesitamos aprender para sobrevivir; o feito de sobrevivir é da relatividade 
dos camiños cando non tes aonde ir. Cando non podes andar, podes soñar. 
Cando non podes durmir, poderías traspasar fronteiras. A riqueza dos idiomas 
é coma ter fame nunha panadería. O pan sempre alimenta, e a fala chega a 
unha saciedade. Se non queres morrer, tes que apostar pola paz, e é posíbel 
que non saibas dicir “paz” en cada idioma, mais si podes dar a volta ao mundo 
para volver ao teu fogar: verás que alí Deus agardaba por ti. Unha divinidade 
humilde que non ten nome, que descansa no misterio… Nunca entenderemos 
a divinidade, mais quizáis si as bágoas da emoción: abracemos ao namoro 
para sempre, sentemos a contar historias pasadas animando aos mortos, que 
en vida tanto traballaron. 
 
 
 
 
 
A fe pode medirse nunhas moedas, aínda que non acaden a mercar a 
felicidade. A felicidade é un luxo vaidoso, quen a vive arrasa todo ao seu paso, 
dando trompicóns ás tristuras do mundo, que tan lonxe están da súa dignidade! 
Mais cando a alma pousa no chan, é semente dun ser do que o corpo é 
alicerce; de aí a igrexa, cuxo teito peitea os cabelos, toca as campás ás horas, 
no rito do esquecemento. Os misterios revélanse tarde, a alegría rompe na 
pena… E os corazóns arden na paixón leda até quedar en nada, ás portas da 
desaparición. A esmola conecta as mans nun xesto de providencia. Nas ruínas 
medra herba, pacen as ovellas e cae o sol coa mesma xentileza có día da 
creación. O individuo que fai arte e o fregués que reza únense no templo 
desdebuxándose na Historia, coma se a primeira palabra expresada cincelara o 
epitafio, coma se un demo que prende lume fora un heroe sen nome. 
 
 
 
 
 
 
Un novo clima, tan tropical, indiano insular, con capital nun naufraxio. A lenda 
nas augas, un bico arremuñado, un traxe colorido… O sol xusticeiro, un pai 
severo, o amor non consumado, coma se foramos area das dunas, lixeiras, 
suaves, peregrinas. As festas milenarias: a terra quédase, transfórmase; os 
mortos desaparecen baixo capas de area. A auga ataca os regos, a festa está 
a perturbar o sono. As estacións transitan os músculos no trance da calor, e o 
que sempre foi é a alegría, a morte. Iso de haber un santo, un santo para cada 
día, e podermos ser adorados e perpetuos nunha pedra. É todo o que queda: o 
mar, o solpor, Fisterra. As ánimas parten a un Occidente de luz e cor, de vida e 
paz. Isto é Galiza, e isto é a morte. E, coma o voo da bolboreta, o emigrado 
danzará con plumas, e virá voando a ras do mar. E bicará a praia daquela bela 
peixeira que andou a volta ao mundo e morreu canda as camelias, cos ollos 
resecos de non chorar por nada. 



Hai un feito garante da tenrura: a dependencia, a necesidade dos seus brazos, 
o desexo de amar. O fenómeno do entendemento mutuo que se dá na 
debilidade. E con que forza somos socorridas, como acalma un home, que feliz 
é de nos ter. Como a tenrura fai todo bonito, cando o ben ordea. Cando o ben 
ordea, todo para. Nun suspiro, as forzas intercámbianse e somos un. Somos 
aquilo co que el soñou, e el é todo o que nos faltaba. Unha unión de luz na 
estanza, a xeometría perfecta do corazón. O amor é feminino, xa que todo o 
que sentimos clama á muller que pacente tece o mantel. Nunca máis o lixo 
quedará onda a cancela, nin chegará o carteiro ameazante, porque no fogar hai 
home serio e muller feliz. É do imbatíbel feminino a fin dos tempos, xa que 
nacerán uns novos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as culturas no ar: iso é o benestar. Temos chegado a un punto da 
comunicación incomprensíbel, porque todo se cambia por diñeiro… 
Cambiemos, sexamos as nosas botas, teñamos cabeza: teñamos identidade. 
Porque a arte, no fondo, é un individuo inquedo. As únicas fronteiras do artista 
son o tremor e o incendio, e aínda na nova vida o templo rencárnase. Aínda a 
cultura primixenia conmove os nosos nervos, e para sempre será a arte. A arte 
que transforma á humanidade, coma se a vida non abondara! Pintar os pobos 
da Terra no canto dos reis: esa é a ilusión do pobo. Mais aos pobos poñen 
prezo, o miserábel, coa cabeza baixa, non sostén a coroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai un territorio chamando A Lanzada que é berce de baleas. Cando o sol 
cuspe no mar, voan cegas as gaivotas xurásicas, e a herba xoguetea cos pés 
da fada que bica baleas. De tempo en tempo, a balea vén varear á praia. Con 
desgraza, vai baixando a marea… Alí están os fotógrafos de sal, non hai xeito 
de entender a tolemia das baleas. Cecáis berroulle un submarino ou precisou 
do descanso á beira do oceano. Non hai xeito de consolar á nena. Os escualos 
xogaban co barco, os mariñeiros temíana. E agora que se suicidou a balea? E 
se o vello nunca vira unha balea? Nos dous kilómetros de costa, o camastro 
non abrangue a limpar un corpo morto e pesado. Afortunadamente pasarán 
anos doutra traxedia, e quedará lugar para as ondas, e igual os biólogos 
atopan, acalman o suicidio dos doces cetáceos, que en vida xogan cos barcos, 
e de mortos veñen á praia… 


