
VI Serán por sempre túas, Chiño, as Pozas da Serpe, medio camiño de Acebedo, e as aguias dúas que no azul pairan en círculo, as gramíneas nas que apiona o paspallás dos 
veraos tórridos, os camiños tortos de Xacebás arredor do amo de cabeza orgullosa que é Penagache (humillome) e mailo arrebaño de cen vacas que se move a partir da Ameixoei-
ra polo tellado do mundo teu que é a Mota Grande (1500 m. só) desde onde non se dexerga obra humana en volta de horizonte. Digo: nin chozo nin foxo nin marco nin muro e o co-
razón que se che encolle a ti, Chiño, ao estares naquel país ermo e sen xente nin máis compaña pre ti cá deo teu faco que agora incha a illarga e guicha as orellas porque percibira 
as eguas lonxe dos de San Xes. Eguas que van á procura das chans altas contra os marcos de Portugal, contra o 25 das citas do contrabandista do rendez-vous a vida ou morte do 
fuxido da Falange Orensana (léase Fernando Meleiro). Chiño, o mundo álzase daquela. Notas o alzamento, Chiño, tectónico; o se erguer orixinal da Terra, o pregamento con for-
cias de por tras que te ergue até os ceos, mais ca nada se é noite clara e sen Lúa. En Outeiro de Eguas insistes, insistes, e as estrelas despregan o espectáculo floreal de fragmentos 
de cousa que tenden á totalidade. Explosión silandeira ou música tu ben percebes, Chiño. Estronicio acordado sen tímpanos para o sentir, porque tu agora estás deitado pra 
recibir o firmamento nos panascos de Grama de Corno Dourado ou de Sesteiro dos Bañadoiros para te despedires do citado firmamento. El, despois de ti, continuará a ser sempre. 
En canto tu esteas, túa será con todo a aldea de Queguas cos seus Currais nos altores e o rebaño dos alpes bravos, a freguesía escenográfica do Crasto Laboreiro e mailas súas 
fragas feras e rochedo arreitado entre o cal sobrancea a Pena de Anamán e pola Gavieira todo é teu até o Soajo dos plenilunios e a Serra Amarela que apacenta as mil corgas que 
engrosan a Limia pola marxe dereita. Todos teus os baldíos, as poulas, os pousíos, verandas e inverneiras, Chiño. Ou sexa túas as maneiras de estar do Galaico que é probe; colmo 
onte, hogano tella plana. Os fiadeiros nas cortes estradas de toxa fina onde se bailla ao son da tixola e das ferriñas, Chiño. Devórante os catro horizontes dos que xa se dixera que 
crucifican o mundo. A hermanza desvela o seu rosto divino que mata ao ser visto. E tu, Chiño, escachas a rir porque aínda estás eiquí. E os ollos conxelados de Marcela. O pelíca-
nos grises. Toda a Saudade encheita de bolígrafos. Non olles; non, non olles. A laca; as unllas de Marcela que che esgazan a fazula, Chiño. Un paso máis, e o pozo. Non olles. Alí a 
está, é Mumadona á espreta, Chiño. Nunca foches menos nin te sentiches así de brétema, de lonh, de lobos, de Marcela. VII Destrozos, ósos que tamén serán os vosos. Primeiros 
pasos pola Rúa do Esquenzo. Ollos de lumo os dedos e Mumadona está tolleita. Ollas tu de lume os dedos. Tes de Faustino Santalices o labio, o pouso do diandón. Non irás máis á 
casa do pelicano. Destrozos. Labazadas que che dá Mumadona do dereito e do rivés Perder os dentes, Chiño. Perder os dentes. Ósos que renxen ao subir ao pescante. Mi báculo 
más corvo y menos fuerte. Terrible é, pois, o teu poder, oh Morte. Co corpo domeado coma un signo de inerrogación tipo Dámaso. Sen a motocicleta. Pola Rúa do Esquenzo. Ami-
gos mortos, velos. Onda o pai e a nai. Velos os pálidos sentados agora no escano, á lareira. Música que che ven de Jardín Park. Chiño non nota nada de Sudade. El nunca vira as 
vacas multíparas. E as lanchas arderán cos amos dentro a rezar o rosario. Sentir sente o peciño de Mumadona no pescozo. Os da outra morada veñen en ringleira. Testa conversa 
á Terra, que abre as fauces. “Nunca habitou os dominios do pelicano”, porante no epitafio. Profecia de Taramundi 1. In illo tempore, que dicía así o Señor Lombardía, os Afrikaces 
fixeron ceifa de ósos e sacaron estes dos Sepulcros Ideais. 2. Sacaron para fóra dos Sepulcros Ideais os ósos dos sapateiros, os ósos dos cordeiros, os ósos dos carabineiros repu-
blicanos e dos arrieiros de mercearía miúda ou quincalla, os ósos dos xitanos, os ósos das damas que traballaran na conserva e que foran tosquiadas previamente ao sacrificio, 
os ósos dos afiliados ás sinagogas e ás loxias dos menceres rubios e que locían ollos de millo corvo xeralmente. 3. E os que fixeron tal cousas eran os Afrikaces (dicía así o Señor 
Lombardía, dos Ferreiros de Taramundi.) 4. E os Afrikaces sacaron os ósos para os Sepulcros Ideais ficaren cheos de vento, como cheo de vento está, e de barruzo, o honor dos 
Afrikaces. 6. O doutor Seamus Heaney andou polas gandras a apañar nos ósos que os Afrekaces foran esparexendo de afeito, pro aquel home de Hibernia non diu reunido ósos nin 
para encher un ferrado de Meira con eles. 7. Don Álvaro Cunqueiro alandillou contra Monfadal por ver se daba cun óso fino de muller nova para facer unha frauta; pro nada. 8. Os 
Sepulcros Ideais ficaron baleiros e as xentes non fitaban para eles porque perderan os ollos dendesde o punto e hora en que os Sepulcros Ideais deixaron de estar acugulados de 
ósos –palabra do Ferreiro de Taramundi. 9. E deixaron os ósos diseminados polas gándaras á calor do Sol e ao agarimo do sapo que pode exudar Lúa, e todo o exército disciplina-
do das estrelas derrubouse cada noite sobre aqueles ósos e foi facendo deles poeira. Po de esquecemento, dixo ese Ferreiro taramundés. 10. Os ósos dun que tiña sido Rei encadea-
do sen fortuna foron esparexidos pola poula sen fin e nas pozas de orela estéril anegrazaban coa lama os ósos daquel que trouxera a Horda desde o Danubio a Braga. 11. Emilio 
Rodríguez Arín, a quen retrataron cunha Kodak o 22 de agosto de 1936 despois de ser morto polos Afrikaces de Sarria no camiño da Valiña, uniu o legado dos seus ósos aos ósos 
do Mariscal, todos revoltos, todos esmigallados. 12. Xa asobía o vento nos cómaros dos Sepulcros Ideais! 13. E mesmo os ósos das Señoritas dos lagos de rega que hai en Érmelo, 
que hai en Meiro, que hai en todo o Morrazo, foron axuntarse cos ósos que os Afrikaces profanaran, aínda propiamente as señoritas estando feitas de bris e de cantigas de cristal 
apenas. 14. Díxolle, entón, o Señor Lombardía aos que tivesen ouvidos para Ouvir a súa palabra: estou cheo de que os meus ollos sexan sempre fontes. Cómpre agora devolver os 
ósos aos Sepulcros Ideais, e ter así o noso pobo, como as linguas, as insuas e as nacións, almofada e tapiz. 15. A voz do Señor Lombardía o Ferreiro foi un trebón sobre os vales e 
valiñas da xente, encolleu o ánimo dos poldros, paralisou os homes de funda á saída da nave industrial e os sopretes da soldadura apagáronse coma se os ormantase o vento do 
principio das cousas. 16. Non podemos, Señor, non podemos. Sómoslle das comunidades esportivas e educamos para a Paz. Somos da ética e do riso necio. Carecemos de segurida-
de no emprego e alguén puxo no noso pescozo torqués de ouro baixo ornados de talismáns e mais de emblemas. Sómoslle, descalciñas, as poucas e as pobres que van de Santiago 
a Padrón. 17. A voz daquel Ferreiro Lombardía converteuse en músicas de melra. Díxolle ao que tivese ouvidos: nin un nin un cento. Ten que ser Armada de Máximos e de Com-
pletos. Facei Nova Alianza. Facei Nova Alianza. 18. Señor Ferreiro, e il voltarán así os ósos ao seu sitio nos Sepulcros Ideais e serán para sempre almofada e tapiz? Se facemos 
como dis serán consomidos polo fogo os Afrikaces que esparexeran os ósos e extinguirase a raza deles para sempre? 19. Dixo Señor Lombardía: E logo por que me preguntades a 
min? Isto que eu proclamo é somentes a Profecía de Taramundi! Sentide o que Abril vos di cando pasa a man polo lombo das insuas xusto un intre antes de se facer un nobelo pra 
durmir nas criptas pavorosas. Contra Maquieiro Xosé Luís Méndez Ferrín.
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14.05.2009 20h/xiana arias/bailo sempre igual de mal/ A escrita coma unha forquita e comprender para 
transformar. As ganas de rematar cas náuseas do teatro. O que ruxe por baixo do que facemos e mirar polos 
furados. O que intentei nos versos de Acusación dos que me propoño falarvos. Cando non sei qué dicir, cito. 
Falareivos dun libro de notas que dá conta de que por máis que fose contra min e dende o fondo son outros 
versos os que mellor me acusan. 
21.05.2009 20h/ana salgado/pedra e carniza intelixente/ A partir destas palabras que lemos en Contra 
maquieiro e dunha das liña proposta para este ciclo, “un singular-plural que atende a todos cantos modos de 
escrita son no mundo” enfiarase unha achega á poesía de vontade comunal feita nas últimas décadas. Trata-
rase de pór de relevo os intentos de problematizar algunhas nocións entre as que están identidade, nación, 
intimidade, clase, xénero ou dominación. 
28.05.2009 20h/oriana mendez/a blogosfera e a pluriarquia. que posibilidades?/ Partindo da noción de 
“identidades relacionais”, tratarei de caracterizar a estrutura da blogosfera e provocar, así, a conversa sobre 
as capacidades que estas redes sociais (blogs) posúen á hora de repercutir ou influenciar no ámbito do pensa-
mento e da acción política. É a blogosfera un novo espazo público ou unha extensión do que xa existía?
É unha refundación da Democracia?
04.06.2009 20h/sabela pato/a domadora/ Imos partir dun elemento central na escrita da arte contempo-
ránea, o artefacto. Polo camiño, perderemos a noción de obra en tanto que unidade ou complexo de sentido 
e caeremos no disparatado. Presentareivos á domadora e descenderemos das peanas da arte ao lugar dos 
obxectos comúns: alí onde nós habitamos, alí onde sempre acabamos por constatar o paradoxo, pois alén dos 
reclamos de claridade e de facilidade, as nosas vidas abísmanse en múltiples intersticios. Acompañarannos 
Alicia e a eiruga, a voz de Duras e mesmo pode que Quintana.
11.06.2009 20h/rober bass & leo/coma un can sen dono: escrita curricular/ Conferencia performance 
a modo de “profesora de francés que toca o piano” Rober Bass e Leo atópanse nunha autovía -os dous están 
abandonados- e deciden comezar unha nova vida xuntos, mais para elo deberán escribir o seu currículo para 
atopar traballo. Eles non saben vender a súa forza de traballo, son inútiles, superfluos e proletarios. Soamen-
te pretenden conseguir cartos para facer o único, bailar. Bailar como lobas.
18.06.2009 20h/roi vidal/de corpos e de palabras.tendencias escénicas para o SXXI/ Tratarei de investi-
gar cales son as características que definen a estética contemporánea no teatro occidental e como esta estéti-
ca ten ou non repercusión aceptación e seguimento nas compañáis e públicos do sistema teatral galego.
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