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breve introdución



1. de gaiolas, poemas e outras formas de expresión

Creo que todas as escritoras e escritores senten a obriga de facerse 
preguntas sobre o proceso que leva a unha persoa aparentemente 
normal a perder un tempo que podería ser felizmente produtivo en facer 
pallas mentais e, aínda por riba, pretender que a outros (denominados 
pexorativamente lectores e lectoras) lles interese. Eu persoalmente 
prefiro fregar os pratos que por veces se amontoan nos arrabaldes do 
fregadeiro, ir á clase de aero-zumba no ximnasio (en privado chámolle 
gym pero non nos imos volver tolos), non obstante, de cando en 
cando dame por comer bolos industriais regados con bebidas extra 
edulcoradas e poñerme a escribir parvadas coma estas. Iso si, unha vez 
dou o proceso por rematado considero que o texto deixa de ser meu, 
en parte por vergoña, en parte porque non quero a responsabilidade de 
ser o pai da criatura e, sobre todo, porque vos considero algo máis que 
lectores e lectoras (faltaría máis!), si, o meu nome está no título porque 
algún había que poñer, pero todas e todos os que cheguedes a este 
texto poderedes considerarvos en boa medida parte da súa creación. 
Ata tal punto manteño isto que podedes facer con el o que vos pete, ata 
presentalo baixo o voso nome a algún certame financiado porla Xunta 
de Galicia.

A diferenza entre un borrador e unha obra literaria pasa necesariamente 
polas cuestións coas que interrogamos un texto antes de darlle a forma 
definitiva. E disque mellor o produto será canto mellores sexan as 
preguntas ás que o sometas, o grao en que retorzas as súas palabras 
para sacarlle un zume máis puro, o modo en que o cuestiones ata facer 
deses primeiros borranchos algo completamente distinto.

Non é o meu caso



Se cadra ás veces podo preguntarme certas cousas, mais sei ben 
que mesmo neses casos, as cuestións non son as adecuadas. Si, son 
perfectamente capaz de interrogar a un relato breve sobre o que ceou 
a noite pasada para explicarme por que repite tantas veces a mesma 
palabra ou pedirlle permiso para usalo para secar as mans logo de 
lavalas (lembrade lavar sempre as mans despois de facer pis, isto é 
moito máis importante que a literatura, logo ides comer cous-cous coas 
mans e comedes os vosos propios ouriños e iso é un pouco asqueroso). 
Se tendes un rotulador fluorescente deses que usaba a rapaza lista e 
sen amigos da clase para subliñar cousas importantísimas dos apuntes 
de física (hainos de varias cores escollede a que queirades eu prefiro 
o amarelo de sempre) collédeo e marcade a frase anterior (a do pis) 
porque é a ensinanza máis importante que podo darvos en todas as 
páxinas que me quedan por diante, non sabedes cantas bacterias ten 
o pis! Tamén podedes sinalar o suxeito e arrodear os verbos cun boli 
vermello e escribir a marxe algún insulto (dedicado a quen queirades, 
ou a min mesmo se é que non queredes a ninguén).

Mentres improviso esta introdución si que me fago preguntas, ou 
simplemente me adianto a cousas que oia por aí cando me dea por facer 
públicas estas liñas e os textos que logo as acompañan.

A primeira das preguntas é evidente (polo menos para min que xa a 
estou vendo vir) por que poesía? por que me sinto un hortera da talla 
de little richard ao verbalizar o seu nome? por que escribes? e por que 
en galego? parecedes nenos cos porqués, procurade en google, ou non 
vedes que hai un cento de programadores agardando a recompilar os 
vosos datos? Por se sodes moi lacazáns (e xa sei que si, que estades a 
ler poesía para sentirvos especiais pero sen gastar o tempo de ler unha 
novela de paulo coelho ou de ken follet) déixovos aquí as respostas a 
todo:

Que é a poesía?

Little Richard?

https://es.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1CmAw5ZZ6V4AHJn_0IlQ;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--?qid=20070916133702AABJDM7
https://es.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC0CYrxJZZL3QAnSr_0IlQ;_ylu=X3oDMTByMHZ0NG9yBGNvbG8DYmYxBHBvcwM3BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--?qid=20120930150826AAQ9QCY


Por que escribir poesía?

Que é a poesía segunda parte

Por que escribo en galego?

Cal é o sentido da vida?

Como este texto leva por título breve introdución, que é algo moi de 
ensaio, imaxino que  alguén que tivese estómago de ler ata aquí debeu 
sentirse fondamente defraudado, ao que eu só podo responder con toda 
a amabilidade lusa que aprendín en Vila Nova de Famalicão: Fóda-se 
pa!

Sinto defraudarte, non teño respostas, podería falar sobre a poética 
de Aristóteles ou mesmo sobre Gilgamesh pero eu seguiría igual de 
pobre en respostas (e en cartos moito máis pobre aínda, se alguén quere 
colaborar que me pida por privado a conta de paypal). Non sei que 
é a poesía (eu metinme neste rollo porque escribía as cancións dun 
grupo punki moi malo aló polo século pasado -oh si eu era o afamado 
cantante de D.I.U. –si, como soa, dispositivo intrauterino, cousas da 
adolescencia) e por moito que fale de floriñas e cousas delicadas nunca 
adivañerei  o sentido disto nin por puñeteira casualidade. Ese pasado 
de letrista punki condiciona todo o que eu escribo, polo menos a hora 
de dar esas respostas, porque cando escribo palabras clave tan lindas 
que mesmo valerían para un meme de facebook, xa se sabe, as clásicas 
amor, caléndulas, diplomado universitario, outono, etc. en realidade estou 
pensando nas letras de cikatriz e todo se me desfai entre os dedos.

Iso, que sinto defraudarte, prometo devolver a metade dos cartos que 
me deas e poidas mercar unha espasa calpe ou mellor procura noutro 
lugar serio e con prestixio como a wikipedia ou ingresa nas ringleiras 
dalgunha relixión monoteísta rara. O que pasa é que a min a poesía 
non me parece útil, polo menos nese tipo de utilidade de verdade como 

https://es.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC2Q6gxJZZDD0AVQH_0IlQ;_ylu=X3oDMTBydWNmY2MwBGNvbG8DYmYxBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--?qid=20100201223740AAEtpnx
https://es.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC2Q6gxJZZDD0AXwH_0IlQ;_ylu=X3oDMTByZnU4cmNpBGNvbG8DYmYxBHBvcwM5BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--?qid=20130329172039AAxAvwp
https://es.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC0F_axZZZeE0ANQz_0IlQ;_ylu=X3oDMTByMHZ0NG9yBGNvbG8DYmYxBHBvcwM3BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--?qid=20120126120459AAyZBV4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Troll_face_ZA12.png


pode pasar coa nutella, a wi-fi, ou os bares con terraza. Son como o 
cura ateo do que falaba Kant. Hai cousas que me gustan, claro, mais 
non creo nese suposto poder esotérico e transformador da poesía 
(virán agora centos de persoas moi riquiñas pero tan crédulas coma 
beatas a contarme como de importante é a poesía e unha chea máis de 
trapalladas hippies. Guai por vós, síntoo eu seguirei crendo o mesmo).

Dito isto, non teño máis nada que dicir sobre gaiolas, poemas e outras 
formas de expresión así que saídeme da puta cabesa xa que a poesía e 
a nada, a nada que come o mundo de Fantasía n’A historia interminable 
e que bastian vence pronunciando un nome, do que se deduce que a 
poesía non ten media hostia: a poesía é irreal, innecesaria e absurda.

e non obstante?

Conclusión ao primeiro punto.

Pois que escribo así porque é o meu modo de estar no mundo, nin 
mellor nin peor ca outros (en realidade si, é mellor que comer nenos 
crús pero é moitísimo peor que ser banqueiro –sempre que non sexa un 
banqueiro dos que comen nenos crus). Unha forma de comunicarme 
que pode gustar ou non, pero teño outras, falo moito por whatsapp 
con papá e mamá, con yoli, con lelé, cun grupo co que boto pachangas 
que non deixan de poñer chistes guarros e fotos de políticos pillados 
con caras estrañas. Se considerades isto poesía, alá vós, eu prefiro 
consideralo feridas, mais non lle procuredes o lado patafísico, feridas 
desas que un fai cando bebe de máis e non lembra ben as caídas da 
noite anterior.

Se opinades outra cousa para min é un mal menor, podedes dirixilas a 
(desculpádeme se non vos contesto, seredes moitos):

gustamepaparcalzónsconvinagre@gmail.com

Nota final

Todo este primeiro punto desaparecerá nas vindeiras edicións se algún día me dá o arrouto, así que 
quen lea estas liñas debe saber que está ante A PEOR INTRODUCIÓN DA HISTORIA.



2. who killed olive thomas?

Ás veces cústame escribir sobre as cousas que as demais persoas 
escriben: a historia, o amor, a guerra, a morte, a espera e todos os 
temas que adoitan aparecer nos poemarios. Entón procuro historias 
que poidan narrarse e desfacelas ata que non digan nada e así a ver se 
algunha vez acerto medio verso. Quen seguise brevemente as poetas da 
hostia veríame recitar a historia dun saltador olímpico. Creo que tamén 
aparecerá nun tempo próximo unha autoedición dun poema épico co 
que gañei case no século pasado un premio de poesía, o único premio 
grazas ao cal merquei un pentium con windows 95.

Mais hai veces nas que tropezo con historias sen procuralas, ou polo 
menos sen procuralas conscientemente. E así coñecín a Olive Thomas. 
Ela foi unha das primeiras actrices dun Hollywood nacente, unha das 
primeiras estrelas que morreu traxicamente (ou así lle debeu parecer a 
ela) cando o éxito comezaba a chamar na súa porta. Casou os 15 anos 
cun oficinista co que apenas durou dous anos, mais que serviu para 
levar o xantar a unha casa que quedara sen ‘o home’. Algo máis tarde 
coñeceu un actor de medio pelo que era irmán da estrela rutilante 
Mary Pickford. Conta a historia que foi un deses amores destrutivos 
tan dos Estados Unidos, uns primitivos Kurt & Courtney. Drogas, 
sexo brutal e diversificado e moitos cartos repentinos. Ambos os dous 
enfermos de sífile (ou só el, isto difire segundo as versións, aínda que 
en realidade tampouco importa moito) deron cos seus ósos festeiros no 
París de comezos dos anos 20. E logo dunha noite en Montparnasse o 
final ideal (non para eles claro) morte por unha ponzoña de mercurio 
que usaban para tratar a súa enfermidade compartida (ou non). Hai 
historias que falaban da adición a heroína, porque nos anos 20 como 



tan elocuentemente conta de la Serna na noveliña La nardo, a heroína 
era común nos barrios baixos (tan frecuentados polo mundo da cultura 
e a farándula).

É o pecado orixinal de Hollywood, unha actriz no cumio, no lugar 
máis alto da cadea evolutiva da industria do espectáculo morta nun 
círculo de apaixonado desenfreo. Probablemente os ollos máis tristes e 
fermosos da industria do celuloide e que daban conta de como a maxia 
do invento dos Lumiére podía esconder a realidade. Ollos de inocencia 
pura ante a pantalla. Desexo brutal nas mans do artista Alberto Vargas. 
Decadencia e vicio como mecanismo vital. Todo un cóctel que non 
podía deixar pasar.

Sobre ela podedes atopar máis información nalgúns lugares da rede:

Olive Thomas na Wikipedia (eng)

Olive Thomas na Wikipedia (es)

E un filme ao completo (mentres estea dispoñible en youtube:

E así naceu Ningún paxaro exótico. Unha obriña sobre Olive, ou o que 
eu imaxinei da traxedia de Olive, de como a pintou Alberto Vargas, 
de como viviu, de como sufriu, de como disfrutou e, claro, de como 
morreu.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_Thomas
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC_5j1gOHVAhXLChoKHToTBOEQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOlive_Thomas&usg=AFQjCNGlqhTylJAX7MxiQe6vocs3hLPbBA
https://www.youtube.com/watch?v=K4N7kxtjaf4
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Señor 
La jaula se ha vuelto pájaro 

y se ha volado 

Alejandra Pizárnik (“El despertar”)



así o comezo na madura boca

coma un froito que se desfai até a carabuña

coa lentitude do xeo



(setembro de 1920)



ardendo

imaxina o que é

desfacer a masa metálica do cálice graal

só coas mans

pousadas sobre a fronteira da memoria



(novembro de 1919)



o cuarto desprende unha luz sinuosa

corpórea

mentres olive deixa o corpiño sobre o diván

sen pudor

belisca nas meixelas

para arroibalas un tanto e lle dar pista

á man do home

así deben ser

a el trémelle a man ao manchar

o pincel coa cor rosada

que escolleu para as mamilas

es tan tan nova

di con ollos negros e fríos

no que olive flirtea coa sala espida,

tamén ela núa



(5 de setembro de 1920)



jack estuda o seu corpo,

o dela

das formas máis sucias que sabe

tras o satén do batín

pescuda as imperfeccións que sabe repousan

nalgunhas xeografías ocultas

algunha cicatriz que olive disimula con maquillaxe

onde o amor deixou sucos

aínda leva prendido na pel

o aroma das rúas de montparnasse

aínda a fragrancia da vida



jack di algo

e corríxese

vén a min

xa non soporta sequera as sabas a arrodeala

tan súa

como a quere

ela

que adora as ruelas tan pechadas

abre a súa felicidade

e as pernas



(21 de novembro de 1907)



o inverno pasado chegou aquel home de veludo

a lle acougar o frío á mai

e chamouno papá

ten un ollar esquivo, raro,

dunha monstrosidade tibia,,

de besta sedada

olive sabe do animal que nel vive

óllao curiosa

el persígnase



(9 de decembro de 1907)



primeiro mester: advento da carne

el esquívaa á mantenta

sabe do mal que o atormenta o mesmo ca ela sabe

mais olive sabe atopar o furtivismo

do desexo da besta

como sen querelo

esta noite é fría

e non hai leña

e mai vai fóra

e el especialmente saudoso



a madurez

aínda non en olive

non quere mostrarse

el

case un home vello

por suposto abrázanse e

como sen saber como

el dá en mostrarlle o camiño

aquí

tes que sentir aquí

e trazar círculos místicos ao redor

así?

si, así

lentamente até chamar a choiva

pero nin se atreve a rozala



é ela que sente unha fondura

de saber innato

nalgún punto del

e como é que ti sentes

el non nega

nin consente

mais abre o padal

e ve nacer un cisne

a lle medrar na entraña

e así naceu a carne en olive



(23 de marzo de 1914)



el vestía traxe á medida xusta

e de gancho levaba outra fulana

mais ela, olive,

era distinta porque compracía

con certo pracer en todo

até con ela, a outra,

gañaba o favor de safo

ante os dentes de raposo

que el dedicaba



e foi el cos seus traxes á xusta medida

que a fixo hipodérmica

e rendeu olive por sempre

a beber na pel

o zume morto do pracer

vestía xa o rostro da xuventude

e a primavera deitou nela

a estirpe do desexo

sen nunca volver ser olive

ela mesma



(inverno de 1914)



segundo mester: o desgarramento da escuma

a primeira vez

o corpo tremeulle tremeulle a primeira vez

e traspasou a galería dos sentidos até no tránsito ser tacto

e respiración

así sentiu a vez primeira

logo

todo necesidade e urxencia

e nordesía e agromar ferruxe nas paredes da inocencia

e deixar pel coma presente

ao pasado



a vez primeira

olive debeu beber a lingua dentro da boca dela,

ela, a outra,

mentres el observa e relambe os cairos e a saliva que 
escorrega coma un río crecido do inverno

e

a olive

gustoulle

divertiuna a textura húmida da flor de néctar

a carne acuosa das ostras

a area na pel, as cigarras ao final do verán.

logo o leviatán

destrozouna contra o borde líquido das ondas

e gustoulle

até deixar queimaduras nas veas,

rastros fendidos no recordo coma os sucos que as 
campesiñas coidan coma fillos

coma os mariños vixían devalo da marea

coma olive a acariñar o rostro do seu sexo.



renderon á savia as árbores do seu corpo

e habitou o baleiro

coma un hóspede a explorar cavernas novas

ensuciou olive até ser feliz

feliz como só é quen se entrega absolutamente á vida

até a fin dos días

e gustoulle

até descoñecer o olor do seu verbo



(5 setembro de 1920)



...aínda leva prendido na pel

o aroma das rúas de montparnasse

aínda a fragrancia da vida

así viuna entrar o señor libion pola porta de la rotonde

unha máis

de tantos

mais os ollos,

a súa cor preta e brillante

mais o seu olor a corpo

así, unha de tantos

mais a forma de erguer a copa

mais a forma de aceptar ese home detestable

e descomposto polo éter



ao señor libion

ao señor víctor libion

non lle non molestou que olive deitara o chapeu sobre a 
mesa,

era ela tan fráxil e distinta,

tan infancia e desexo

tan ilusión e madrugada

e sexo

foi jack quen o importunou

e victor

que anotaba os nomes 

que anotaba todos e cada un dos nomes dos homes e das 
mulleres que pousaban os pés na rotonde

non puido facer máis

que deixar pasar o atardecer no gran bulevar

e esquecela



(5 de setembro de 1920)



húmido

así foi sempre o rumbo de olive

e líquida

a forma de ir



(5 de setembro de 1920)



jack déitase

escóitaa saloucar logo dos arpexios que o corpo dela 
deixou no seu ventre

olive encérrase

fecha a porta do aseo con tanta furia



(5 de setembro de 1920)



terceiro mester: ascensión e caída de olive thomas

rodeada de mármore

íspese olive

percorre coas mans suaves o corpo gastado e

lembra erizar a pel cando todo era novo

o espello devólvelle o exceso,

unha careta

rodeada de mármore

olive espida

procura os camiños que el é incapaz de percorrer

estremece os lugares onde os recordos repousan



goza da petite mort

tanto

que sente sede

á outra beira

na marxe oposta da porta

é el quen vive

jack

o fantástico,

o elegante, o impoluto, o hedonista

o seductor

el, a fraude,

o salvaxe, o sucio,  o egoísta,

o incapaz

que só sabe levar dentro un mal



olive

que sente a suor a medrarlle no ventre

e o humor a lle escorregar entre os dedos

entre os pegañentos dedos

retorce o lombo

esquece

entrégase e sofre

no aseo hai

un aparador e

unha luz mortecina que asolaga o corpo entregado de 
olive

e un vento como mistral

e un vento como mistral que lle enfría os pés e

unha choiva dentro

e no aparador

hai un espello

e o cristal reflicte o recipiente onde a morte cala

e

olive

a mercurio ama



(10 de setembnro de 1920)



epílogo: neuilly-sur-seine

feble abondo

mais axiña estarei ben

non te preocupes, querido

ela

olive a gastada, a feble, a obscena

repousa as últimas respiracións

sobre a tea dun camisón luído

xa case esquece

as volutas de aire fresco ao erguer o inverno ou os xogos 
das raiolas de sol sobre os descampados e o cheiro a 
froita consumida nas portas traseiras do mercado ou os 
ledos trilos dos xílgaros nas gaiolas daquela casa baixa 
da avenida principal que non eran ledos senón chíos 
desesperados de liberdade



e ansia

e ceo aberto

e xa case esquece tamén

esa figura gris que senta ao carón do seu leito

o desnortado, o abatido, o penitente

e repite para si mesma o fractal da súa despedida

coma unha lingua a enredarse no seu cabelo

coma a calor a extinguirse nun corpo antigo

axiña estarei ben

e dille o corazón que queda aínda unha explosión de 
pracer derradeiro antes de se apagar, antes de

esgotar

o último instante.



N I N G Ú N  P A X A R O  E X Ó T I C O


