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No ano 2018, a editorial Chan da Pólvora publicaba resis-

tencia da auga. O libro comeza cun poema sen título e con-

tinúa con seis “zonas”, ou “sucos” que a auga vai formando.

Son eses leitos os que intenta percorrer a entrevista. 

Xabier Cordal comeza a publicar poesía en 1993 con

arianrod (Baía Edicións). A partir de aí, chegan fruto do

teixo (Premio Eusebio Lorenzo Baleirón, Ediciós do Castro,

1994), afásia (Baía, 1997), a vella peneira a noite (Baía,

2001), transmuta (Edicións Xerais, 2012, Premio da Crí-

tica de Galicia) e resistencia da auga. Guionista, letrista

de cancións e colaborador en revistas de crítica e ensaio, debu-

ta como narrador con Relatos para a televisión (Xerais,

2019). Durante estes trinta anos, publicacións e antoloxías

dentro e fóra de Galicia recollen parte da súa obra. 





LiMiaR

“sabía” abre o libro e quedamos aí, nese limiar.

sabemos que non podemos volver, pero aínda non

somos quen de entrar porque o poema prende en

nós coa emoción. velaí ante nós os sistemas de adi-

viñación, os anuncios en rede, un areal e as tardes

de agosto, un brote de peste, as linguas de fogo do

Pentecostés, que tratan de remediar a confusión

babélica aceptando a diversidade lingüística… e, de

súpeto, todo se suspende, todo se comprende: “era

un cabalo/eran de novo os cabalos/que volvían”.

ChUs Pato: Como se volve do paraíso?

XabiER CoRdaL: hai bastante consenso para defi-

nir a presión osmótica, pero o paraíso escapa con



dificultade á noción de ideoloxía. hai paraíso cris-

tián, paraíso fascista, están os centros comerciais, a

utopía social. Cada un deles delimita un territorio

con poucos trazos en común e o paradoxo é que

todos coinciden na disolución de calquera límite (no

interior ou no exterior, no pasado, no presente ou

no futuro). isto pode significar un problema para a

filosofía. Para a poesía? non necesariamente.

1

ChUs Pato: Nalgunha das lecturas que fixen dese

extraordinario poema que é “a sílaba que rompe” tiven a

sensación de viaxar a Oriente para asistir ás aulas dun mes-

tre que falaba en sánscrito védico. A roda de preguntas sería

infinda, anoto un pequeno feixe delas.

Alguén que segue o curso interroga: “é cando rom-

pen/as sílabas? P5” o poema contesta nos versos que

seguen.

Pola miña banda, digo: as sílabas rompen para que

ti rompas a falar e tamén as sílabas rompen porque o idio-

ma rompe, no senso de desin tegrarse. Serías tan amable de

falar desta cuestión?
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XabiER CoRdaL: Pero Chus...! Un mestre que

fala sánscrito!! hahaha... ningunha hipérbole coma

as túas.

En canto á primeira pregunta, o que deu lugar

ao poema foi unha longa reflexión que finalmente

renunciou a ser un traballo para a sección de socio-

lingüística de calquera revista. non fixen o traballo

porque a disciplina que o incluiría, a sociofonética,

se encontraba (polo que vin nesta contorna) nunha

fase embrionaria. Quixo a fortuna que decidise un

poema e non un artigo. o poema regaloume impli-

cacións ás que a linguaxe académica dá chegado con

moita dificultade.

Pretendín logo pensar sobre a creba da transmi-

sión oral dunha lingua, que non se trata unicamente

da interrupción das diversas pólas dunha gramática

ou dun léxico, senón do primordial: a pronuncia,

iso que o filólogo que son chama fonética e fonolo-

xía. hai unha perspectiva desde a cal esa ruptura

toca logo no máis profundo —xa que falaches de tex-

tos védicos—, na creación do universo por medio do

son, que se actualiza na fala e efectivamente rompe

desde o ventre do que saímos. Primeiro é a audición,

que configura parte do noso sistema nervioso. des-
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pois, a fala. E despois, con frecuencia, a negación e

o estigma. o español estándar ten cinco vogais en

vez de sete e unha curva tonal tamén máis ríxida. 

ChUs Pato: En dúas ocasións o mestre refírese á soi-

dade que implica ser poeta. Noutra ocasión pide silencio.

Finalmente alude á responsabilidade da autoría. Como

con  cibe Xabier Cordal esa responsabilidade?

XabiER CoRdaL: non é mestre, no texto non se

di tal. É poeta. a responsabilidade dun poeta con-

siste —ao meu ver— en non asumir por forza, mentres

fala o poema, ningún outro tipo de responsabilida-

de; ao mesmo tempo carga coa máxima responsabi-

lidade (un peso verdadeiramente difícil) porque niso

consiste o esforzo por percibir e usar, á plena poten-

cia, tanto cada unha das pezas coma os fragmentos

de discurso coma o conxunto do artefacto máis com-

plexo que coñecemos: a linguaxe humana. Gusta -

ríame que a dos arroaces ou a dos paxaros se

com  prendesen algún día. sobre a nosa linguaxe arti-

cúlanse todos os demais códigos e as escrituras que

fomos desenvolvendo nos últimos miles de anos.
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ChUs Pato: “contaba que o poema/se refire a un nace-

mento”, máis adiante podemos ler que o poema doe coma

un nacemento. Poderiamos afirmar que o poema ten como

obxectivo a vivencia e anotación do nacemento das sílabas? 

XabiER CoRdaL: Un poema pode asumir o obxec-

tivo que queira aínda que non sexa moi aconsellable

prescribirlle temas, formas ou obxectivos. sempre

atopa maneiras para transmitir algo que andaba máis

alá e no que se cadra non dabamos reparado as  persoas

ou as épocas. o poema está tan próximo á noción abs-

tracta de significado como distante da noción abstrac-

ta de significado, porque (igual ca a sílaba) non pode

ser compartido sen determinarse, na voz ou no texto.

Como ocorre coas partículas elementais —leo na divul-

gación da teoría de campos—, aínda que tenda a per-

manecer algo máis ca elas, o poema nace en canto que

se actualiza. Xa descansaba como probabilidade no

océano da indeterminación pero só a través da suce-

sión da sílaba pode existir. Por iso permanece e por iso

morre.

ChUs Pato: Como se sabe que un poema pide dúas

estrofas?
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XabiER CoRdaL: sábeo el.

ChUs Pato: Consideras que é a fala que se nos dirixe

na nenez a matriz da nosa banda acústica?

XabiER CoRdaL: a banda acústica incorpora

todos os sons perceptibles desde a etapa fetal, e aí a

linguaxe (ou a súa ausencia) ocupa un lugar decisivo.

isto dío a ciencia neurolóxica en simbiose coa foné-

tica; fronte ás imprescindibles especulacións do resto

da Lingüística e doutras ramas das humanidades, a

fonética medrou desde o racional. daquela sabemos

que o son axuda a conformarnos, que afecta ao

corpo ou, máis exactamente, que é parte do corpo,

ou sexa, da cultura. Percíbese se cadra mellor escoi-

tando idiomas que gardan aínda o réxime musical

(dise que tamén as primeiras falas indoeuropeas),

coma o mandarín.

ChUs Pato: Hai un momento no que o mestre res-

ponde á observación dun dos fantasmas que está presente:

“é unha observación ben aguda a túa”. Estenderíaste sobre

a pregunta deste espectro?
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XabiER CoRdaL: a pregunta do membro do

público é esta: “non esconderá, tanta obsesión pola

grafía/o consenso sobre o que non nos atrevemos/

a pronunciar?”. É unha observación, creo, tamén

moi científica. advirte sobre as teimas obsesivas en

torno a calquera representación en canto que poden

ser sospeitosas de ocultar (distraer, desviar, sublimar)

un conflito de clase. felizmente, agora comeza a ser

común reivindicar a fonética e poñer en segundo

plano os usos simbólicos ou fetichistas da lingua,

incluídos os gráficos. Cando a idealización do signo

se apropia do mundo, a facultade de percibir e de

nomear ese mundo deixa paso á leria autorreferen-

cial.

aludiamos a unha cuestión nacional e de clase.

Concretarei: contra ao uso paródico da fonética gale-

ga, unha modalidade de autoodio da que agora tamén

nos encargamos aquí por se houbese poucos prece-

dentes teatrais e televisivos no racismo español, contra

eses usos brilla, un supoñer, a elegante dicción coa

que Ester Estévez triunfou na rede. É a perfección

natural do galegofalante nativo. Esa naturalidade foi,

sobre todo no inicio da RtvG, censurada como están-

dar de pronunciación.
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ChUs Pato: Por que o poema cando remata fica

incompleto? 

XabiER CoRdaL: a resposta fácil é: pola mesma

razón pola que practicamente resulta imposible enga-

dirlle máis nada. outra resposta para desenvolver sería

en qué medida resulta fascinante o poema que acaba

reificando unha idea, ás veces unha idea que el e só el

crea, que nunca chegaramos a intuír no noso catálogo

de abstraccións nin mesmo de situacións. os poemas

que alcanzan esa epifanía poden acabar, curiosamente,

parecendo pouco fieis a si mesmos. abanean o que

en tendemos por sentido e sostéñense nun limbo

que ata eles se confundía coa calidade do silencioso.

2

A segunda sección, titulada “exilio”, abrangue compo-

sicións nas que dalgún xeito se contrapoñen dúas series.

Dunha banda o exilio, da outra o paraíso. Van as pregun-

tas:

ChUs Pato: É o poema unha besta non gobernada

pola luz? Ou o que é o mesmo, cae o poema do lado do
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 paraíso, do lado do que non pode acadar a mortalidade?

Ou é o poema un inmortal?

XabiER CoRdaL: o poema pode adaptarse, coma

o éter, ao recipiente que escollamos. Pero texto poético

non é só —polo menos así o penso eu— o que dea a im -

presión de haber dentro da xerra nin tampouco a

xerra. así que se queremos fotografalo cun esquema

binario... el déixase. o xogo dualista ten sido moi fértil

desde os maniqueos, o cristianismo etc. ata a ilustra-

ción; eu trato de evitalo. Podemos quedar entreténdo-

nos nel o resto da vida.

se existen opostos semánticos (a realidade ensina

que, por suposto, existen) corremos o risco de expulsar

a beleza da República, de reducila a unha mediación

ou a unha área de descanso. aprendín a evitar ese erro

mentres ollaba o mar do orzán cando xa non había o

día e tampouco a noite. sendo novo confortoume ler

a mesma certeza en Yeats.

En canto á última das preguntas, non hai nada

inmortal, nin safo nin os poemas da dinastía tang,

nin taliesin nin homero. a poesía de homero explí-

cao moi ben.
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ChUs Pato: Entrar na adolescencia, no desexo, supón

a expulsión do paraíso e a caída na necesidade?

XabiER CoRdaL: non a adolescencia, a infancia

conlevou xa unha gran dificultade para comprender

e integrarme nas normas sociais. o desexo? Pode ser

un campo de concentración, como di o verso ines-

quecible de Gonzalo hermo, ou un tranquilo barrio

moi similar ao paraíso. o desexo comeza ao nacer.

fíxoseme moi difícil aceptar a orde, tan misteriosa

e allea á razón, pola que se prohibía a exploración

aos nenos e ás nenas, a posibilidade de aprender a

amarnos a partir do descubrimento do corpo.

ChUs Pato: se a procreación cae do lado do exilio,

nacer é xa vivir o exilio? Trátase dunha caída como lle

parece á criatura anxélica do poema que comeza “obser-

va como unha araña...”

XabiER CoRdaL: o nacemento ha de andar moito

máis próximo ao paraíso se sentimos o paraíso como

un estado de beatitude fetal, de fusión coas augas do

mundo e polo tanto de suspensión do xuízo crítico.

o exilio percíbese. imos medrando na fame, na estra-
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ñeza, na privación do amor, na presenza dun amea-

zante outro, no abandono do imprescindible outro

que nos abrazaba.

ChUs Pato: Onde poderiamos situar a Terra prome-

tida, no exilio ou no paraíso? Outra opción? 

XabiER CoRdaL: Morrer, claro.

ChUs Pato: Se o paraíso é o que quedou atrás e a

paixón a liña do horizonte, a que temporalidade pertence

o poema?

XabiER CoRdaL: Ás tres, se contamos o suxeito.

ChUs Pato: “ver, co sol mindoniense a quecer dentro,

a maxestade/da artesa de cristal que protexen montañas”.

Como é o proceso que desemboca na escritura dun tramo

deste calibre?

XabiER CoRdaL: Es ben xenerosa, moitas grazas.

o proceso foi un coche pola estrada que baixa o val

do Masma. hai días nos que o sol de primavera, ou

de outono, brilla de repente. 
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ChUs Pato: “para ti un alalá de arrieiro na feira de

santos de gontán/flúe triste sobre copas ardidas e hai e

non hai paraíso”. Anoto este verso porque hai días, presen-

tando un libro de Anxo Angueira, escollín a seguinte cita

da túa conversa con el: “Nós entendemos a túa literatura

como prolongación natural da consigna que parte de Sar-

miento e toma corpo canónico en Rosalía”. Considero que

a poesía galega, nunha das ópticas posibles ao respecto do

pobo, se divide en dúas: aquela que considera que o seu

suxeito é o conxunto dese pobo en todas a súas diversas

manifestacións e aqueloutra que se mantén a favor de que

a humanidade galega sexa o coro e ceda o papel de prota-

gonista a personaxes da elite que pretenden (inutilmente,

hai que dicilo) dirixilo. Ao meu xuízo a túa obra e concre-

tamente este libro pertence á primeira das opcións. Como

o pensas ti? 

XabiER CoRdaL: Coincido nese xuízo e atrevería-

me a defender, aínda que non son a persoa indicada,

que no meu caso sempre foi así.

ChUs Pato: “hai e non hai paraíso”. Non é posible

unha despedida definitiva do Edén perdido? E, no caso de

habela, que marca deixaría esa hora no poema?
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XabiER CoRdaL: o tempo manca, traza fronteiras

e delimita a morte. saudamos, despedimos, non

somos quen de dar noticia fóra del e por iso o noso

prexuízo baseado na experiencia do cotián tende a

xulgar que, ademais de inconmensurable, é eterno.

a física fala da condición indetectable do tempo no

mundo microscópico e de paradoxais cosmogonías

nas que (así o divulgaba hawking na década de

1980) o espazotempo tivo un principio e vai ter un

fin. 

Xa pasou medio século desde que a física teóri-

ca entrou en diálogo coa mitoloxía, incluso coa mís-

tica. os encontros entre david bohm, Premio nobel

de física, e o hindú Jiddu Krishnamurti, as especu-

lacións de Penrose, formulan posibilidades bastante

máis audaces ca as dese Edén no que non existe o

tempo, ao cabo un tema universal que xa convertera

en cantiga, alá polo Xiii, o rei afonso. Un coñece-

mento ou un poema non nos libran desde logo, nin

a nós nin a Ero de armenteira, da súa pegada dolo-

rosa. toda beleza, todo obxecto ou experiencia que

chamamos arte, non só a poesía ou a música, alteran

a nosa percepción dos límites.
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3

ChUs Pato: “visión” pertence á zona que leva por

título “medusa”. É un texto que nos leva de novo ao limiar.

Na miña percepción sucede algo así como volver a aquela

quietude e ao mesmo tempo ser consciente de entrar no

libro, de avanzar con certa velocidade, “a pegada dos caba-

los alados”. Pegaso foi un deses cabalos e fillo da Medusa.

A última estrofa fala ao meu entender dunha iniciación,

de novo a adolescencia e o sexo, o exilio. É un poema que

funciona como unha sorte de resumo do que é o libro ata

o de agora, tira do que hai detrás e impúlsao cara adiante,

é el mesmo un cabalo alado. Estarías de acordo se digo

que este poema nace do sangue daquela que pode petrificar

coa mirada?

XabiER CoRdaL: Escribimos no marco inevitable

das aprendizaxes previas; no caso do poeta que ás

veces me atrevo a ser, a teoría pasa a segundo plano.

Con respecto ao que escribín acabo véndome coma

un lector case estranxeiro.

interésame moito a túa lectura. si, o sangue de

Medusa, isto é, a súa vitalidade esmagadora, posúe

estraños poderes cada vez que toca a terra ou as
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augas, de seguirmos o canon da mitoloxía. Cando

Perseo lle corta a cabeza é consciente de que ese san-

gue, polo lado esquerdo do corpo, pode matar e que,

polo dereito, concede a vida. non sabemos como

acertou coa opción boa, tampouco se ela ou o seu

sangue eran dualistas antes da agresión heroica.

sabemos que o patriarcado condena certas criaturas

á deformidade e que as mulleres con cualidades

demoníacas son unha caricatura que elabora o relato

vencedor; as interpretacións psicoloxistas contempo-

ráneas soan igualmente obvias. a min interesoume

coñecer de que estaba feita, de onde viña (por que

tripla? por que do remoto oeste?) e que arrastraba o

mito. fun dar ás sereas e ás harpías, ás víboras, aos

pesadelos, ás eguas... canto máis lin, máis insondable

se revelou. as dúbidas foron mudando en imaxes

que cómpre deixar fluír se escribimos á marxe da

tópica do maligno, tan simple. Por suposto, ela

infunde terror, transmite terror e unha dor e un

 rancor incurables. non creo que ninguén se volva

 piadoso despois de ser violado, deformado,

decapitado... e dubido de que fose a súa fermosura

a causante de actos de tal violencia. só podemos

especular acerca dos coñecementos e do tipo de
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sociedade que suxiren as representacións das divin-

dades femininas arcaicas. 

ChUs Pato: E, así e todo, que amabilidade a da

Medusa en “iatromantes”! Digo isto porque de ningún

xeito lle dirixe a mirada ao protagonista do poema. A súa

vida non lle interesa, que lle interesa a Medusa?

XabiER CoRdaL: É unha sorpresa caer na conta

do que dis, nin pola cabeza me pasou. Moitísimas gra-

zas! a pregunta é ben mellor que calquera resposta

enxeñosa que un intente. só vou facer notar os versos

finais do ciclo, que remata procurándolle á Gorgona

descanso nalgún lugar dos que quizais procede, a tor-

menta e o océano. 

ChUs Pato: No seguinte poema lemos sobre un tran-

so, en “rumble fish” ou en “a casa habitada” sentimos o

medo a que o transo non coñeza final, a perdérmonos defi-

nitivamente nun labirinto de metrópoles e de tempos bio-

gráficos. Son poemas que conectan con determinadas

atmosferas dalgunha das narracións que publicaches baixo

o título Relatos para televisión? 
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XabiER CoRdaL: desde logo, non intencional-

mente. En Relatos para televisión hai un plan racional

de escritura e unha presunción de dominio do que

se quere contar.

ChUs Pato: Como concibes o transo? Quen o ten, o

poema ou o poeta? É un método de autocoñecemento, un

acceso á propia consciencia? Un sistema de curación?

(Confeso: non vin a película nin lin a novela, pero sei o

que é un iatromantes.)

XabiER CoRdaL: a verdade é que non sei a que

libro e a que película te refires... Por outra banda

xamais se me ocorreu que un poema puidese estar

en transo. o transo é algo máis concreto ca o paraí-

so; desde o punto de vista etimolóxico implica move-

mento e suxire que se trata dunha viaxe que se dirixe

a certo estado e ha volver del. na volta do transo vai

incluído o que se considera inefable: relatar o transo

significaría, dalgún xeito, ser capaz de compartir

certo estado con quen non o viviu. Pero un transo

non é un vaso, diría o presidente Mariano, nin un

autobús, nin un filme, nin un burato negro, do que

non se volve. do seu significado sen significante ape-
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nas podemos traer restos... unha rosa ou un violeta

de Rothko. 

a ver se articulo resposta para varias das cousas

que sinalas. É oportuno lembrar que vén cando

menos da idade antiga o intento de curación a tra-

vés xa non unicamente da interpretación dos soños

senón da súa incubación. as persoas que exercen

como iatromantes en templos seguen probablemen-

te prácticas que existiran milenios antes en Exipto.

Chéganse a construír centos de templos ao longo do

Mediterráneo. no seu interior quen está enfermo

debe soñar, se cadra coa caricia da lingua dunha

serpe transmitindo aos seus ollos durmidos a men-

saxe que cura. son cobras inofensivas as que reptan

polo chan daqueles recintos, consagrados a asclepio.

o mito de asclepio e o de Medusa irmánanse no

proceso de curación. Paréceme significativo.

Pero non me satisfai a arqueoloxía que fala só

do pasado. Comezan a normalizarse, nalgúns esta-

dos americanos, prácticas que son resultado de vellos

experimentos científicos sobre a capacidade do tran-

so, da visualización ou do soño lúcido como terapia.

non cesaran desde que hofmann sintetiza o Lsd nos

anos corenta (téñenme contado con que interese se
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explorou o ácido ao chegar na década seguinte ao

despacho de médicos inquietos coma García-sabell).

a pesar de que vinte anos despois o Partido Repu-

blicano e nixon, ao culparen a moda enteóxena da

desmobilización xuvenil na Guerra do vietnam, veta-

ron os ensaios sobre e con determinados fungos,

plantas, etc., algunhas investigacións non oficiais con-

tinuaron progresando nesa dirección, especialmente

desde o inicio do XXi. 

indagar desde a consciencia é unha elección per-

soal pero debería recoñecerse como dereito a posi-

bilidade de curar a depresión, as adicións e outras

doenzas psíquicas, por suposto baixo vixilancia espe-

cializada e en condicións seguras, á marxe do nego-

cio dos monopolios farmacéuticos e en moitos casos

cunha soa dose. de novo, os EUa abordaron durante

as últimas décadas a epidemia de dores físicas e men-

tais que sufrían sobre todo as clases traballadoras

permitindo ás farmacias faceren adicta aos opiáceos

unha grande masa de poboación. isto é de dominio

público.

non creo que revolución ningunha mereza tal

nome sen un cambio profundo nas formas de vida

asociadas ao capitalismo. a saúde nunca pode ser
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un negocio. a solidariedade tamén é unha forma de

saúde e pode compartir o espazo e o tempo no que

a xente recupere a iniciativa contra a expropiación

do planeta. interésame en que medida poden con-

verxer saberes antigos, o coñecemento dos pobos

indíxenas e o paradigma da ciencia, irrebatible como

proposta —polo menos cando non presume sabelo

todo.

aludes a sistemas de curación e debemos pre -

guntarnos, cando menos, polo mecanismo colectivo

 dalgunhas doenzas. o Covid fixo aboiar trastornos

mentais en tramos da sociedade onde seica non se

detectaran. ao reflexionar sobre como a psicanálise

masculina atribúe ao rostro terrible da Medusa —eu

chamaría isto, na súa xiria, unha proxección— o efecto

de inmobilizarnos reflectindo a propia monstruosida-

de, preguntaríame ata que punto os artefactos que

poñen a funcionar a nosa capacidade simbólica e

nos fan humanos, artefactos simultaneamente vir-

tuais e materiais, externos e internos, non provocan

inmobilidade cando serven a unha finalidade espuria.

o malestar da linguaxe, da linguaxe baleirada polo

Poder (non só o do mercado capitalista), denuncia

iso. Claro que o cómodo é matar a mensaxeira, sexa
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a Gorgona, sexa a arte que o fascismo chamou dexe-

nerada. Cada poema que merece tal nome representa,

non ademais dela senón indisolublemente unido á

experiencia estética, un xesto contra os usos da lin-

guaxe convertida en tecnoloxía ao servizo da expro-

piación. iso ocorre cando non se lle permite ampliar

a consciencia acerca do que é ou, peor aínda, cando

di o que non é, como advirten os cabalos de swift en

As viaxes de Gulliver ou o neno de “o traxe novo do

emperador”, de andersen. a linguaxe ás veces oculta,

enferma o mundo e a poesía, que non ten amo nin

utilidade medible, revélase sen descanso para refun-

dalo. Por algo os réximes totalitarios matan poetas ao

mesmo tempo que desprezan como inservible a poe-

sía, ridiculízana. deberían ir a un psicólogo.

ChUs Pato: “espertaches/o teu corazón/era libre e

sen sentido e estaba roto/era o atlántico”. Por que sen sen-

tido? O que é libre aquí —o océano— efectivamente non o

ten (teño que dicilo, daría media vida por ser eu a que asi-

nase esta barbaridade de poema).

XabiER CoRdaL: [Ri.] Máis hipérboles! agradézo-

cho, de verdade. Gustaríame que cada lectora, a par-
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tir da experiencia con palabras tan abertas (corazón,

libre, atlántico) reconstruíse o seu propio sentido.

Creo que a autoría funciona con maior eficacia

explicando o que un poema non quere significar.

ChUs Pato: : Practicamente en toda esta sección, a

un poema de corte máis ou menos narrativo séguelle outro

que se resolve en moi poucos versos e en poucas palabras.

A partir de “as zapatillas brancas” asistimos aos encontros

e desencontros eróticos entre un home e unha muller. É un

camiño de autodestrución e violencia persoal. De dous poe-

mas distintos estas citas “ábrense e péchanse os dous/coma

plantas carnívoras” e “ela/mírame/non a min”. Ao meu

ver son poemas filmados. Concordarías con esta afirma-

ción?

XabiER CoRdaL: non sei por cantos miles de

millóns de persoas anda agora o mundo pero bastante

máis da metade, e a cifra medra en intensidade e en

número, fomos criados a través de pantallas. a nosa

memoria, o noso desexo, a nosa forma de contar, fun-

cionan baixo termos cinematográficos. En resistencia

da auga aparecen moi intencionais referencias ao cine.

Á película Rumble Fish, por exemplo, que vin nunha
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sala da Coruña un serán de 1984 e me conmocionou.

nela hai, entre outras reflexións, unha ben fermosa

sobre os espellos que turban e iluminan a nosa iden-

tidade, e que nos axudan a ser conscientes dela.

4

ChUs Pato: Creo que para a maior parte dos habitan-

tes en Galicia a palabra “expropiación” cae do lado do léxico

que se deriva da posesión da terra e é unha palabra recente

e moderna. “expropiación do gozo” é o título da cuarta sec-

ción. Daría para varios debates ou mesas redondas das de

antes deterse nestas dúas palabras xuntas, na expropiación e

no gozo. Facéndose eco da prohibición de volver ao Edén

alguén, falando en bíblico, podería dicir “e o gozo seravos

expropiado”. Se deixamos a retranca atrás, a pregunta se

cadra tería esta formulación: como é posible, lingüisticamente

falando, unir terra e psicanálise? Pensas que só alguén da

nosa xeración podería formular algo así? Ou, o que é o

mesmo, tratamos aquí cunha lingua xeracional?

XabiER CoRdaL: vai parecer que eludo unha res-

posta directa ao que indicas, pero será ao revés. Creo
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oportuno aclaralo: comparto a perspectiva de que a

palabra “expropiación” (en ningún caso “liberdade”,

tampouco de empresa) caracteriza mellor ca outras

o capitalismo serodio, sexa Monsanto coa xenética

do arroz indio sexa o PCCh coa auga dos países

pobres ou sexa Carrefour acumulando cereal en

enormes silos para especular co prezo e esganar len-

tamente as pequenas explotacións gandeiras. Por cin-

guirnos ao visible.

En canto ao gozo, sei pouco de psicanálise; teño

lido tramos longos de freud e de Jung, algo menos

de Lacan. non, os poemas desa sección e da poste-

rior narran o tránsito da estratexia nacionalcatólica

de expropiación do gozo, que é represiva e escura,

cara a unha modalidade ben diferente na que se nos

concede liberdade para ollar. Máis ca o gozo que a

pantalla ensina, cuxa intensidade irá crecendo ao

ritmo que caia a censura, importa o acto mesmo de

visualización. alguén, desde un cuarto solitario,

demanda producións industriais pautadas (como

ocorre noutros sectores, a pornografía caseira non

pasa de estratexia de marketing) e vai asumindo que

a nova frase bíblica “o gozo seravos ofrecido gratui-

tamente” admite algunha excepción xustificada na
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calidade. Para o xénero feminino seguen funcionan-

do mellor, polo de agora, os relatos de expropiación

emocional. o futuro  —xa anda cerca— é o serial rosa

pornográfico. desculpa este excurso.

ChUs Pato: O poema “ars amandi” vainos amosando

unha infancia contemporánea dos Planos de Desenvolvemen-

to. Entramos nesa infancia acompañados polos obxectos que

amoblan a casa. A tele, as fotografías, Marisol rumbo a Río

e “secuestrados/era como eramos/felices”. O protagonista de

“alba” ten seis anos e esperta coa nena de oito nunha cantiga

(de novo o paraíso). No poema seguinte acontece a expropia-

ción. A expropiación é hermética e fala o francés de Mallar-

mé. “a filla da nai solteira acelera o pedal da refrey”. Que

relación garda esta escena co franquismo?

XabiER CoRdaL: na túa relación de textos mestu-

ras dous, unha cándida aventura infantil e unha esce-

nografía que ilustra a opresión da estirpe de nais

solteiras da que procedo. Pero resulta que a mestura

ten sentido. É imborrable para min o ferro xélido

daquela máquina de coser Refrey e sintetiza coma

poucos artefactos o papel que concedía o franquismo

ás mulleres de clase media–baixa. supoño que fomos
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lexión os nenos e nenas aburridas que xogaban a ace-

lerar o seu pedal, coas mans ou cos pés, cando un

serán outonizo transcorría amodo, interminable.

Ás veces os maiores cometían a imprudencia de

deixar dous cativos en paz a tarde e a noite toda ata

que o tempo, naturalmente curioso e con tendencia

ao horror vacui, escollía a opción máis tenra. haberá

poucas escenas tan desconcertantes e tan tristes para

un neno, despois da súa experiencia marabillosa,

como escoitar que cometera un pecado terrible sen

que a autoridade fixese explícito en ningún momen-

to o texto da acusación. Xa deixara escrito Kafka que

o Estado comeza na familia.

ChUs Pato: A casa é sen dúbida un ámbito materno.

A nai é esa muller que xira o disco do teléfono. O poema

recoñécea nas artistas da época dourada de Hollywood.

O cativo adora as fotos do casamento desa muller e do seu

pai. Pero a vida é un bolero e os cabelos da Medusa e o home

da corna espiral son os donos da escena. Que ven sendo aquí

un bolero? Que é “aquilo que Amor deixara abandonado”?

XabiER CoRdaL: a artista que sae no poema non

ten que ver con hollywood, é unha figura máis ben
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teatral que vai e volve das tebras; unha muller en

branco e negro que agarda a chegada do seu marido

imaxinando que quizais se demora porque tivo un

accidente.

o bolero é a banda sonora da escena, unha

música de fondo calma e allea ao drama na atención

distraída do cativo. Para os nenos ou adolescentes

da miña xeración, que almorzaban escoitando na

radio “Whole lotta love”, o bolero (aínda non o res-

cataran os cineastas posmodernos) soaba edulcora-

do, viámolo destinado sobre todo ás mulleres e cun

punto de cinismo. na era nacionalcatólica o baile,

sempre baixo vixilancia, connotaba a inmobilidade

ritual, unha sobreactuación idealizada da pasivida -

de da muller. Por suposto, da existencia de frida e

de Chavela non tiñamos nin idea. 

o verso último que citas cómpre entendelo nou-

tro poema e noutro contexto, pero fai referencia ao

corpo infantil. nenos e nenas compartían co femi-

nino o tabú. a palabra Amor baleiraba de corpo cal-

quera amor posible ou imposible e enchíao con

serradura, coma un boneco, desvinculado dun gozo

que só á divindade lle era dado acceder.
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ChUs Pato: Finalmente, por que para o poema toda

infancia é incurable?

XabiER CoRdaL: o neno que fomos xa non pode

escoller o que soñar. Eu tiña pesadelos horrendos

cada noite.

5

ChUs Pato: Entramos na penúltima zona do libro

“unha montaña e o vento”. Co teu permiso, vou agrupar os

textos que van desde “david” ata “se vises o poder” e pregun-

tar sobre esta escritura.

Se non erro na lectura, tratamos aquí con dúas mor-

tes. Se cadra a dun meniño chamado David e, sen dúbida,

a dun pai. A ambos os poemas séguenlle, coma se fose

unha sorte de epílogo, dúas composicións que se poderían

interpretar como unha soa. Prodúcese esta posibilidade de

lectura dobre pola numeración que as presenta. A miña

pregunta é, como decides esta numeración e esta disposi-

ción? Ou o que é o mesmo, como se traslada aquilo que se

produce na mente —gromo, imaxe acústica ou visual, lem-

branza, soño, sensación, pensamento, etc.– ao papel? Ou
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de xeito máis conceptual, como se anota ou se adapta o

que nace efémero a unha orde alfabética que se presupón

unha fórmula máis consistente e vai dirixida a un público

lector?

XabiER CoRdaL: a numeración procede do canon

bíblico (e david, por certo, é quen se narra no poema:

un neno xitano que xogou aquel día connosco a tirar

pedras no cantil da praia de san amaro). 

Entre as traizóns que de xeito inevitable inclúe a

memoria, a que podemos excusar máis benevolamen-

te é a que nos permite ordenala e integrala nun sen-

tido: un relato familiar, por exemplo. Calquera

narración de grupo (familiar, nacional, relixioso) ten

o poder de estruturar a memoria. Esta devólvelle o

favor do sentido subministrando materiais. 

ChUs Pato: Sen saír destas composicións quería que

falases do seguinte: existe nos estudos literarios unha con-

cepción da poesía que a escinde máis ou menos de xeito

salomónico en dous brazos: o himno e a elexía. En que

brazo da partición das augas encadrarías estas composi-

cións? Podería ocorrer que en ningunha, acéptase por supos-

to esta opción.
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XabiER CoRdaL: somos dun país que se afixo

ultimamente a transformar as elexías en himnos. 

ChUs Pato: “david” amósanos un escenario que eu sei

coincidente co da túa nenez en Montealto. Poderiamos enla-

zar este texto con “rumble fish”? Interésame moito isto porque

ao meu entender esta “resistencia da auga” trábase así, coma

a auga que traza os seus camiños levando sempre o que queda

atrás, coma un principio que volve e canta sempre o total da

fonte na viaxe do seu caudal de río. E, ademais, enlazaría

tamén este brinde fúnebre co tremendo poema que é “qui-

rón...”

XabiER CoRdaL: Que pregunta máis fermosa...

Creo que son universos diferentes: Montealto

transcorre na infancia (marchei de alí aos oito

anos) e a película de Coppola ilustra precisamente,

creo que mellor que a novela de susan hinton, a

ausencia dun fogar e dunha identidade emanada

del. o adolescente inseguro que fun, sen un mode-

lo familiar positivo, orgulloso e consciente, vagou

entre identidades. Esaxero pouco se poño aquí que

a identidade literaria me salvou de varios erros

deses dos que non se volve. Penso que o explico
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mellor en A vella peneira a noite e nalgunhas intui-

cións de Arianrod.

ChUs Pato: Entramos, pois, no “quirón/o vaso de

maya/amarse”, un dos poemas máis enigmáticos e á vez reve-

ladores do libro. Hai ao meu parecer un xogo de espellos que

reflicten non o que teñen diante, máis ben épocas, historias,

vidas que o poema trenza. Diría unha cova na que un cen-

tauro nace orfo e un mural que existe noutra cova, está tal

vea atlántica, nunha cidade —sen dúbida A Coruña— e nun

pintor, Urbano Lugrís; e por azar, nun repente, alí alguén

vai amosándolle a outros a vida de Quirón e o seus andares

pola “[...] praza submarina/de ulyses fingal”. Podería ser isto

así? Por que o centauro porta un vaso que é un acuario e

seguramente o veo de Maia? E unha pregunta que podería

formularse así: a inmortalidade é unha escolla que dana?

Existe outra mellor?

XabiER CoRdaL: Cantísimas cousas! Que difícil

contestalas coa extensión e coherencia que merecen.

ben, hai poemas que, como dixemos, puideron ir

para ensaio. Este, polo contrario, tiña vocación de

relato, pero ou ben non houbo paciencia ou se cadra

o xogo de espellos ao que aludes preferiuse poema
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complexo (a poesía sempre é máis dúctil) antes ca

conto incomprensible. imaxinemos logo que o rela-

to inclúe, converténdoas en fragmentos con aparen-

cia onírica, experiencias reais de poetas que un

coñeceu. hai que ter en conta que ás veces os e as

poetas se expresan de forma máis ou menos velada,

con alusións que se entenden manexando certos

códigos. non me parece reprochable: ao cabo, vivi-

mos nun país cuxa forza nacionalista maioritaria

semella querer alcanzar a soberanía mediante indi-

rectas. 

o caso é que se trenzan, como ben dis, épocas

e historias que cadran nalgúns puntos de fuga. todo

empeza cun acto cultural que se prolonga en com-

parecencias de prensa e esas cousas. Un grupo de

asistentes conversan mentres nun bar e reparan nun

mural que conta episodios dalgún xeito relacionados

co que veñen de presenciar. nada estraño: cafés e

mesóns do centro da Coruña acollían non hai tanto,

entre o fume dos cigarros, murais de Urbano Lugrís.

distinguen pois o mito de Quirón, de ecos fasci -

nantes para esta época: sanador e ferido sen cura

posible, humano sabio e besta, repudiado pola súa

familia e admirado titor de grandes figuras... o cen-
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tauro, que aquí xa non recorda de onde procede a

súa ferida, desenvolveu entre numerosos dons o da

capacidade poética. non lle serviu para ser aceptado

entre os seus, que aínda menos mal que lle viron

algunha utilidade exhibíndoo de porta en porta ou

de aula en aula coma unha atracción circense. ata

que Quirón descobre, solitario, o estraño vínculo

que pode establecer co mundo. se cadra o traten

coma un ser deforme, unha criatura de feira cuxo

interior permanece oculto aos demais, pero el coñe-

ce o segredo das palabras, o que equivale a dicir da

creación, e polo tanto, mesmo que ninguén se deca-

te de tal cousa, as outras persoas viven no universo

que el deseña, escóitano, admírano e ata dá a impre-

sión de que valoran a súa beleza. E por aí vai a cousa.

o de escoller a inmortalidade? si, iso pode acaer-

lles aos deuses, nada ten que ver co deber que Qui-

rón contraeu (non sabemos como, nin en que se

basea) coa cidade de altas murallas. non dou entrado

na psicoloxía do personaxe, que vive a inmortalidade

como unha tortura, pero supoño que o feito de que

un ser humano elixa calquera poder ilusorio escapa

ás súas atribucións. o seu consello é que se queiran

moito.
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ChUs Pato: “carta á poesía moza/acerca das torres

ebúrneas” pódese ler como unha advertencia a mozos e

mozas que aspiran a poetas?

XabiER CoRdaL: trátase de compartir experiencia

por se lles serve nunha época que exalta o narcisismo.

non é un problema de idade, tampouco estou en con-

dicións de ensinar nada. alguén que leva case trinta

e cinco anos dando clase pode dicilo. 

ChUs Pato: No poema “as maos que len ao despertar”

teriamos a posibilidade de atopar a resposta á pregunta sobre

a despedida total do paraíso? E, de ser así, a resposta estaría

escrita en hexámetros “con golpes de bastón coma un músico

cego”? 

XabiER CoRdaL: a pregunta final non sei con-

testala. dos paraísos artificiais ou das aspiracións ilu-

sorias claro que podemos e debemos despedirnos;

estaría ben agradecer que nos sostivesen nalgún

momento difícil.  

ChUs Pato: : Para rematar este quinto capítulo, que

relación garda a túa escritura coa de Rosalía de Castro? 



XabiER CoRdaL: Pois é como preguntarme, se

fose cineasta francés, pola obra de Renoir... ou

non, máis ca iso, porque non creo que moitos

 cineastas franceses tivesen cando nenos, no único

armario da súa casa, tres únicas películas e que

unha delas fose de Renoir. El creou certa idea do

que chamamos o modo normal de contar historias

e de retratar personaxes. En Galicia, a medida do

que se converteu en normalidade, unha medida do

real, e desde logo que non só para poetas, non exis-

tiu antes de Rosalía de Castro. sarmiento puido ser

o creador da dupla hélice desta cultura, pero Rosa-

lía conferiulle a máis sutil intelixencia, cumes emo-

cionais, un suxeito visible e iso sen perder nunca,

ao meu ver, a consciencia do que facía e polo tanto

o sentido da distancia. agora que vou para vello,

gozo moi especialmente da súa vea irónica. Cando

tiña uns dez ou once anos, o cura que nos daba lin-

gua española nos dominicos pediu que levasemos

un poema aprendido de memoria e o recitásemos.

Eu escollín, dese libro único que había pola casa —con

plena inocencia e sen comprender o alcance do que

dicía—, o que me pareceu dos textos máis curtos,

“de balde”, un feroz sarcasmo contra a igrexa. tardei
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moito en entender a cara de póquer que lle quedou

ao profesor, un frade de salamanca.

6

ChUs Pato: “fundación” é o derradeiro día deste teu

libro “resistencia da auga” e inclúe un só poema. Atrévome

a dicir que está composto en hexámetros e o seu recitado

acompáñase cos golpes de bastón dun poeta cego. Vai unha

única pregunta.

A fe é un instinto? Moito me vai gustar escoitar a túa

afirmación e as razóns que darás.

XabiER CoRdaL: É a poesía unha decisión?
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