
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 Ameixoeira 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 corazón 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 forcias 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 espectaculo 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
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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 pelícanos 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. Amigos 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
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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 republicanos 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 locian 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 ficren 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 disciplinado 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 encadeado 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
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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 seguridade no emprego e alguén puxo no noso pescozo torques 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 Completos. 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?
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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 Ferrin.

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 Ameixoeira 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 corazón que se che encolle a ti, Chiño, ao estares naquel país ermo ehumana en volta de horizonte. Digo: nin chozo nin foxo nin marco nin muro e o corazón 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 forcias 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 espectaculo 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 pelícanos grises. Toda a Saudade encheita de bolígrafos. Non olles; non, non
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AbrahamRubín/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. Amigos 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 republicanos 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 locian 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 ficren cheos de vento como cheo de vento está e de barruzo o honor dos Afrikaces 6 O doutor Seamus Heaney andou
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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 disciplinado 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 encadeado 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,
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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 seguridade no emprego e alguén puxo no noso pescozo torques 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 Completos. 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 Ferrin.
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ESCRITA(S)
21.04.2012 / oscar rodriguez de dios / telegrafías. tentativas para tropezar con outros/ 
Onde é que atopamos aos outros? Saímos na súa procura, rexistramos a nosa experiencia, anotamos as súas ausencias, debuxamos mapas, 
escribímos cartas, procuramos pistas, deixámoslles mensaxes, damos voltas ao redor da posibilidade: reservamos mesa, planeamos a cita; 
pero sobre todo, máis que nada, facemos todo o posible para evitalos.
26.04.2012 / abraham rubín /deconstrución e outro. unha fantoloxía do acontecemento / 
Hai silencios, marcas, secretos, outros, que non son senón fantasmas que se repiten, asedian e esixen unha concepción de tempo afastado da 
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presenza, onde o pasado insiste no presente e a apertura ao por-vir é precisa. O fantasma aparece, ve e deixa marcas secretas e silenciosas 
que condicionan o noso ver e o noso facer na procura da apertura que deixe paso ao acontecemento. 
04.05.2012 / beatriz blanco/ restos da(s) lingua(s): a escrita como síntoma /  
“…+ o fin dun sistema económico pode deixar sobre a terra os mesmos sucos cunha guerra total” 
Como gardar os restos da negación violenta dunha lingua sen transformala en lingua maior, nunha nova instancia da Lei? Trázase así o 
problema do arquivo sobre o problema do suxeito ou soporte da escritura (subxectil o chamaremos seguindo a Derrida); tamén a esixencia
dunha xustiza cara os restos máis aló do traballo. Tentamos neste “aquí e agora”, sempre diferido, reinscribir os restos da lingua e a lingua
como resto seguindo as súas pegadas na escrita, e os efectos que esa reescritura a contrapel ten para as nocións de lugar, memoria, historia e 
corpo.
11.05.2012 / ramiro ledo/ reciclar a carraxe /
Tirando proveito do que aprendemos de Peter Weiss n'A Estética da Resistencia, sabemos que moitas das operacións que se poñen a andar na 
súa escrita se reflicten hoxe no cinema cando se trata de filmar a Historia. Videos e outras cousas, tamén ao redor da ocupación dun edificio 
en vésperas dunha folga xeral antes do 15M.
25 05 2012 /clara gayo/ sempre que penso no medo me ataca o amor /25.05.2012 /clara gayo/ sempre que penso no medo, me ataca o amor / 
Hai case tres anos escribín un texto sobre o medo que resultou un panexírico ao amor. Creo que dende aquela xa non volvín falar doutra
cousa. É algo que sei agora, ás veces escribes sen saber o que. Isto é un simple paradoxo, non unha traxedia, eu tamén preferiría non ter que 
sair. Asi que aproveitarei a miña quenda para falar sobre o medo e construir de paso un culebrón.  Non é a miña culpa, é o que vexo dende a 
ventá. Casas sen xente e xente sen casa. Voces sen rostro e rostros sen voz. Cousas asi. Variadas.   Se queres que mude o tema, ponme un 
piso.
08.06.2012 /marta pérez pereiro/ errantes e místicas. andar sen rumbo no cinema contemporáneo/
“A embriaguez apodérase de quen camiñou longo tempo polas rúas sen meta ningunha. A súa marcha gaña con cada paso unha violencia 
crecente; a tentación que suporen tendas, bares e mulleres sorrintes diminúe cada vez máis, tornándose irresistible o magnetismo de cada 
esquina, dunha masa de follaxe ao lonxe, do nome dunha rúa. Daquela chega a fame. Ela non quere saber nada dos centos de posibilidades 
que hai para calmala. Coma un animal ascético, deambula por barrios descoñecidos ata que, totalmente esnaquizado, se derruba no seu
cuarto, que o recibe friamente no medio da súa estrañeza”.
15.06.2012 /miguel mosqueira/ a xentileza da desesperación/  
Polo xeral a xente non gosta de rir cando le.  Talvez por unha tradición que asocia a lectura a un proceso penitencial, polo cal para aprender, g p q p p , p p p ,
para culturizarse, é preciso sufrir un pouco. Isto agudízase a partir do século XVIIi, momento no que o sistema capitalista comeza a 
eclosionar. A partir de aí, dentro da institución literaria non está ben visto, a priori, o aspecto humorístico. Desta maneira tentaremos 
detectar e analizar manifestacións de humor (humor negro en todo caso, aquel que se basea en elementos tristes e desagradables da 
realidade)  en autores de prestixio da literarura universal que van de Kafka a Cid Cabido, pasando por Angela Carter, Ingeborg Bachmann, 
Raymond Carver, Rubem Fonseca…etc. Porque  hai libros que só son  tristes para persoas con sentido do humor, é dicir, só os lectores con 
sentido do humor saberán apreciar verdadeiramente a súa tristeza.  Veremos en qué consiste tal sentido do humor e qué finalidade subersiva
agocha por tras.
22.06.2012 /delmiro rochá/ a escritura poética ou a douta ignorancia/ 
-De verdade, alguén quere aínda hoxe ler poesía? de verdade? non ler "poesía de verdade" —pois todo indica que nunca foi unha verdade—
senón: "ler poesía"!? mesmo escribila? O seu espazo está rematado e non tanto por infumable coma por inconsumible. É un produto pouco
rendible. Ademais, de que falas? Como se anuncia? e para que? Non entendo. Dime, pois, que é? Que é, verdadeiramente? Que tipo de 
escritura é esa? -A escritura poética? a douta ignorancia...
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21.04.2012 / oscar rodriguez de dios / telegrafías. tentativas para tropezar con outros/ 
Onde é que atopamos aos outros? Saímos na súa procura, rexistramos a nosa experiencia, anotamos as súas ausencias, debuxamos mapas, 
escribímos cartas, procuramos pistas, deixámoslles mensaxes, damos voltas ao redor da posibilidade: reservamos mesa, planeamos a cita; 
pero sobre todo, máis que nada, facemos todo o posible para evitalos.
26.04.2012 / abraham rubín /deconstrución e outro. unha fantoloxía do acontecemento / 
Hai silencios, marcas, secretos, outros, que non son senón fantasmas que se repiten, asedian e esixen unha concepción de tempo afastado da 
presenza, onde o pasado insiste no presente e a apertura ao por-vir é precisa. O fantasma aparece, ve e deixa marcas secretas e silenciosas que 
condicionan o noso ver e o noso facer na procura da apertura que deixe paso ao acontecemento. 
04.05.2012 / beatriz blanco/ restos da(s) lingua(s): a escrita como síntoma /  
“…+ o fin dun sistema económico pode deixar sobre a terra os mesmos sucos cunha guerra total” 
Como gardar os restos da negación violenta dunha lingua sen transformala en lingua maior, nunha nova instancia da Lei? Trázase así o 
problema do arquivo sobre o problema do suxeito ou soporte da escritura (subxectil o chamaremos seguindo a Derrida); tamén a esixencia
dunha xustiza cara os restos máis aló do traballo Tentamos neste “aquí e agora” sempre diferido reinscribir os restos da lingua e a linguadunha xustiza cara os restos máis aló do traballo. Tentamos neste aquí e agora , sempre diferido, reinscribir os restos da lingua e a lingua
como resto seguindo as súas pegadas na escrita, e os efectos que esa reescritura a contrapel ten para as nocións de lugar, memoria, historia e 
corpo.
11.05.2012 / ramiro ledo/ reciclar a carraxe /
Tirando proveito do que aprendemos de Peter Weiss n'A Estética da Resistencia, sabemos que moitas das operacións que se poñen a andar na 
súa escrita se reflicten hoxe no cinema cando se trata de filmar a Historia. Videos e outras cousas, tamén ao redor da ocupación dun edificio 
en vésperas dunha folga xeral antes do 15M.
25.05.2012 /clara gayo/ sempre que penso no medo, me ataca o amor / 
Hai case tres anos escribín un texto sobre o medo que resultou un panexírico ao amor. Creo que dende aquela xa non volvín falar doutra
cousa. É algo que sei agora, ás veces escribes sen saber o que. Isto é un simple paradoxo, non unha traxedia, eu tamén preferiría non ter que 
sair. Asi que aproveitarei a miña quenda para falar sobre o medo e construir de paso un culebrón.  Non é a miña culpa, é o que vexo dende a 
ventá. Casas sen xente e xente sen casa. Voces sen rostro e rostros sen voz. Cousas asi. Variadas.   Se queres que mude o tema, ponme un 
piso.
08.06.2012 /marta pérez pereiro/ errantes e místicas. andar sen rumbo no cinema contemporáneo/
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“A embriaguez apodérase de quen camiñou longo tempo polas rúas sen meta ningunha. A súa marcha gaña con cada paso unha violencia 
crecente; a tentación que suporen tendas, bares e mulleres sorrintes diminúe cada vez máis, tornándose irresistible o magnetismo de cada 
esquina, dunha masa de follaxe ao lonxe, do nome dunha rúa. Daquela chega a fame. Ela non quere saber nada dos centos de posibilidades 
que hai para calmala. Coma un animal ascético, deambula por barrios descoñecidos ata que, totalmente esnaquizado, se derruba no seu
cuarto, que o recibe friamente no medio da súa estrañeza”.
15.06.2012 /miguel mosqueira/ a xentileza da desesperación/  
Polo xeral a xente non gosta de rir cando le.  Talvez por unha tradición que asocia a lectura a un proceso penitencial, polo cal para aprender, 
para culturizarse, é preciso sufrir un pouco. Isto agudízase a partir do século XVIIi, momento no que o sistema capitalista comeza a 
eclosionar. A partir de aí, dentro da institución literaria non está ben visto, a priori, o aspecto humorístico. Desta maneira tentaremos 
detectar e analizar manifestacións de humor (humor negro en todo caso, aquel que se basea en elementos tristes e desagradables da 
realidade)  en autores de prestixio da literarura universal que van de Kafka a Cid Cabido, pasando por Angela Carter, Ingeborg Bachmann, 
Raymond Carver, Rubem Fonseca…etc. Porque  hai libros que só son  tristes para persoas con sentido do humor, é dicir, só os lectores con 
sentido do humor saberán apreciar verdadeiramente a súa tristeza.  Veremos en qué consiste tal sentido do humor e qué finalidade subersiva
agocha por tras
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agocha por tras.
22.06.2012 /delmiro rocha/ A escritura poética ou a douta ignorancia/ 
-De verdade, alguén quere aínda hoxe ler poesía? de verdade? non ler "poesía de verdade" —pois todo indica que nunca foi unha verdade—
senón: "ler poesía"!? mesmo escribila? O seu espazo está rematado e non tanto por infumable coma por inconsumible. É un produto pouco
rendible. Ademais, de que falas? Como se anuncia? e para que? Non entendo. Dime, pois, que é? Que é, verdadeiramente? Que tipo de 
escritura é esa? -A escritura poética? a douta ignorancia...


