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Yolanda, gustaríame comezar esta entrevista recordando brevemente algúns datos da túa
biografía. Natural de Santiago de Compostela, onde residiches ata comezos dos anos 90,
trasládaste á Coruña, cidade onde rematas os teus estudos preuniversitarios e onde
posteriormente te licencias como filóloga hispánica. Foi precisamente nestes anos onde se puxo en
marcha a túa andaina literaria, saíndo á luz a túa primeira obra poética, Elevar as pálpebras,
galardoada co premio Fermín Bouza Brey. Que factores do teu entorno, da túa formación
universitaria, das túas vivencias ata ese momento, puideron influír dalgunha maneira nesta obra?
Que supuxo para ti esa primeira publicación?
A verdade é que eu comezara a escribir desde moito máis nena. Xa vivindo en Compostela, con sete
aniños, empezara a bosquexar os primeiros versos case por imitación do que caía nas miñas mans, do
que lera, do que escoitara. Lía a Gloria Fuertes, por exemplo, que era un dos meus ídolos, entre
outros moitos libros de poetas para a infancia. Logo estiven moi estimulada por mestras a realizar
composicións poéticas na escola, un exercicio que me resultou inspirador e divertido, e así foi que
empecei a facer os primeiros poemas, que enseguida gustaron ás miñas profesoras e á miña familia.
Levábanme dunha aula á outra para que recitase diante das compañeiras e convertinme axiña na
poeta do colexio. Deste modo foi como recibín os primeiros apoios, estímulos e pequenos premios
escolares.
Xa chegada no ano 90 á Coruña por motivos familiares, comecei a dar a coñecer máis o meu traballo,
sobre todo a través dunha serie de premios de poesía menores, menores no sentido de que eran a
un único poema (un poema entre 50 e 100 versos). Fíxenme con algúns pequenos galardóns ata que
xa aos 17 anos mandei unha colección de poemas a un premio que incluiría a publicación da mesma
nese primeiro libro que era Elevar as pálpebras. Eu levaba tanto tempo devorando libros, sobre todo
poesía, que ese Elevar as pálpebras era un abrir os ollos á luz, un dar luz aos meus textos e un
comezar a dar ese paso que significa que outras persoas, de maneira un pouco máis ampla, lean os
teus poemas. Estou convencida de que a poesía sempre sería algo fundamental na miña vida, mesmo
se ninguén pagase polo que fago ou se a ninguén lle interesase publicar os meus traballos. Pero
desde que me fai ben e mesmo é san para min, é a miña maneira de expresión. É dicir, onde non
comprendo doutras maneiras ou mediante outras estratexias racionais, é aí onde me serve a poesía.
A partir de aí, deuse un paso máis que foi o da publicación. Eu estaba no instituto, e ver o meu nome
na portada dun libro foi desde logo estimulante, un impulso grande a poder continuar e quizais un
paso decisivo a partir do cal todo vai un pouco máis rodado. Teño que recordar que aquí en Galicia
existían varios premios destinados a persoas inéditas, menores de 35 anos, o cal estaba moi ben para
non ter que competir con poetas moi consagrados e consagradas. E isto tamén foi importante para
min, o feito de dispoñer de vías para dar a coñecer esas óperas primas.
Miguel Anxo Fernán Vello, no prólogo da obra mencionada, di ao final: “... sabemos que a nosa
poeta coñece a gran Emoción, o ardente signo da poesía que marca, palabra a palabra, as páxinas
do futuro. Alí estará ela.” E así foi. En 1998 chégannos dous novos títulos: Delicia e Vivimos no ciclo
das Erofanías, obras que ti mesma traducirías posteriormente ao castelán e que, xunto con Elevar
as pálpebras darían lugar a un novo volume titulado Erofanía. Parece lóxico incluílos nun mesmo
volume xa que a liña temática (o amor, o erotismo, o corpo...) e a deconstrución da linguaxe son
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comúns a todos eles. Aínda así, gustaríame que nos falases un pouco de Delicia, que expliques o
particular xogo sensual que pos en marcha cos sentidos como protagonistas.
Efectivamente, foron anos desa efervescencia creativa que segue a unha efervescencia persoal e
vital. Despois vanse espazar e desacelerar moito máis as producións literarias. En cambio, nesa época
escribía case en frenesí, respondendo moito á etapa vital de descuberta que estaba vivindo, de
descuberta do corpo, do amor... E Delicia foi unha maneira de explicitar un pouco máis algúns dos
trazos presentes en Elevar as pálpebras, precisamente poñendo o foco nos sentidos, como ben dis.
Para min, a poesía é a linguaxe en que se expresa un coñecemento máis sensorial, máis corporal, non
tan intelectual ou racional. Así como noutros discursos pesan máis estes últimos elementos, como
pode ser o ensaio, a investigación, etc., canto máis apuntamos cara ao aspecto máis creativo ou
artístico da literatura, máis pesan outros factores: o intuitivo, o simbólico, a fantasía, a imaxinación e
no caso da poesía creo que ademais se suma moito a linguaxe do corpo. Isto é, o xénero literario no
que máis se expresa ou se manifesta o corpo é a poesía. E como o fai? A través dos sentidos,
obviamente.
Entramos no século XXI coa antoloxía Edénica.Trátase dunha obra que ofrece variedade, xa que
nos presenta unha rigorosa selección de poemas das obras citadas ata o de agora, conxugada con
outros poemas novos onde teñen cabida os adxectivos “vital” e “erótico”. Cal é o elemento ou
elementos que marcan a diferenza a respecto dos títulos anteriores?
Así como máis adiante Erofanía compilaría practicamente toda a poesía desa etapa inicial, Edénica é
unha antoloxía, ou sexa, seleccionou o máis representativo. É certo que poderiamos falar dunha
triloxía posto que os tres libros iniciais responderon a unha etapa moi concreta e saíron moi
seguidos. Eu trato de ser moi honesta, é dicir, busco moito a franqueza e honestidade no que
escribo, non vou do que non son. As máscaras en poesía non funcionan, xa que o lector as detecta á
primeira de cambio e caen feitas anacos polo chan. Por esta razón só podo escribir daquilo que me
toca en cada momento vital. Entón, se nese momento teño unhas preocupacións, serán as que se
reflectirán no meu texto. Non podo escribir algo co que non me sinta identificada, que non me toque
ou interese profundamente ou que non me apaixone.
Nesta obra o que fixen foi xuntar algúns poemas que quedaran soltos, que non aparecían en ningún
dos títulos anteriores pero que respondían igualmente a esa mesma época. Ás veces acontece que
hai textos que escapan dun libro por algunha razón, como que saíron a destempo ou foron para un
proxecto específico. Neste caso, eran poemas que casaban coherentemente con esa etapa e entón
rescateinos para que enriquecesen este traballo.
En Profundidade de campo (2007), co que obtés o XV Premio de Poesía Espiral Maior, entre outros,
retomas elementos presentes en O libro da egoísta (2003), tales como o protagonismo da
identidade ou a articulación da palabra nunha ampla diversidade de formas textuais. Porén, neste
poemario vemos novamente unha Yolanda innovadora coa busca dunha linguaxe alternativa
construída a través de imaxes. Pode isto xustificar dalgunha maneira o título do libro? É dicir,
aportan estas imaxes profundidade?
Eu xa viña da experiencia coa imaxe a través da televisión e, todo o que ten unha óptica, como o
vídeo ou a fotografía, reflicte unha imaxe que é o que pode ter máis ou menos Profundidade de
campo. Con esta obra construía unha metáfora que facía alusión á nosa imaxe persoal, á imaxe que

www.insulaeuropea.eu
proxectamos sobre os demais, onde algúns aspectos quedan nun primeiro plano (perfectamente
nítidos) e outros fican nun plano secundario (desenfocados). Esa metáfora baseábase en aspectos
persoais nosos que os demais salientan de nós e outros que en cambio quedan máis escurecidos.
Quería reflexionar a respecto do que as nosas primeiras impresións din de nós, do que o noso
aspecto revela sobre nós pero tamén do que silencia e mesmo do que falsea. Entón, é por iso que
aparecen moitas imaxes. Sempre fun moi ‘fan’ e cultivadora da imaxe poética porque, en contra do
que fai a linguaxe ordinaria, que é moito máis racional, a poesía é capaz de expresarse a través
desoutras intuicións de maneiras alternativas, e unha delas, das máis potentes, é a imaxe, que é tan
suxestiva, tan sutil, tan expansiva, e por iso eu recorro moito a ela. De feito, en A segunda lingua,
digo que realmente escribimos poesía porque unha imaxe vale máis ca mil palabras, e a unha imaxe
poética me refiro. Por este motivo, resultoume sempre moi rendible expresivamente a imaxe
poética. Por suposto, era coherente tamén co tema do libro.
Falemos agora do amor. O amor, visto desde diversas perspectivas, é un elemento que ten unha
presenza notable na túa produción poética. Poderías indicar cal é a importancia deste sentimento
na poesía en xeral, non soamente na túa?
Eu creo que o amor foi unha emoción central no discurso poético universal de todos os tempos, e
penso que o seguirá sendo, por fortuna. Precisamente, a poesía quizais sexa un dos mellores
vehículos para el debido á propia natureza inabarcable e inatinxible do amor. Se a linguaxe racional
resulta sempre tan inútil para tratar de manexar algo tan abafador e inexplicable coma o amor, talvez
aí a poesía poida resultar unha ferramenta máis frutífera. Por iso ambas casan tan ben. Constitúen un
par que ten os seus máis e os seus menos, pero que funciona ben e que nos ten dado grandes
agasallos. Eu seguirei explorando por aí, seguirei pescudando e tratando sempre de buscar máis,
aínda que atope, porque esa aventura e esa viaxe é enormemente estimulante.
Ano 2014: publícase A segunda lingua, unha obra escrita, polo que lin, durante a túa estadía en
Málaga, pola cal recibes o XI Premio de Poesía Fundación Novacaixagalicia. Este traballo supón un
cambio a nivel temático e tamén estilístico na túa produción literaria. Como indicaches nalgunha
ocasión, esta segunda lingua refírese á lingua empregada á hora de comunicármonos cos demais,
como é o caso do galego en Galicia en moitos casos, entre outras lecturas posibles. En relación a
isto, como ves o futuro da lingua galega?
Hai unha anécdota que inspira unha das vías a través das que se pode interpretar o título, que é
chamar a un teléfono oficial:
“Si quiere ser atendido en castellano, pulse 1”. Se quere ser atendido en galego, pulse 2.
Iso segue acontecendo en moitos teléfonos oficiais aquí en Galicia e o peor de todo é que moitas
veces pulsas 2 e escoitas: “¿En qué le puedo ayudar?”.
E contestas: Pulsei 2. - Ai, perdoe perdoe, dígame?
En fin.
É un pouco trampulleiro o libro porque parece aparentemente moi sinxela a súa expresión, pero en
realidade non é tan doado. A miña idea foi ofrecer varias lecturas, de aí que xogue moito cos dobres
sentidos. Por exemplo, a propia palabra lingua pode ser idioma, mais tamén o órgano muscular da
boca.
Efectivamente, a segunda lingua é a lingua da segunda persoa, a lingua do outro, a lingua do “ti”. O
libro fala moito de que o idioma é a ponte a través da cal nos poñemos en contacto cos demais e ao
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atravesar esa ponte nalgunhas ocasións atópanse escollos no camiño ou vémonos obrigados a
utilizar linguas estranxeiras. Ás veces pásame que teño que falar en inglés e me sinto outra persoa
cando o falo, unha persoa intelectualmente menos desenvolvida, porque non me sinto plenamente
eu.
Paralelamente, noutra liña de contido que aparece no libro, destaca o tema da identidade cultural e
lingüística nosa e como nos sentimos os e as galegofalantes en Galicia. Moitas veces sentímonos
como se estivésemos falando unha lingua estranxeira. Daquela, pese á situación, creo que temos que
traballar con certo optimismo, camiñar cara adiante e apostar polo positivo e por que as cousas
poidan mellorar, sobre todo porque o temos visto tamén noutras realidades. Eu teño a fortuna de
andar polo mundo e vexo que o interese e a falta de prexuízos cara ao galego por fóra é ben máis
afagador do que dentro, ás veces. Quero dicir, a xente no exterior mostra interese polo galego, moito
máis do que ás veces acontece na propia Galicia. Penso que se pode chegar a traballar con iso e
reverter a situación dos prexuízos internos. Teño esperanza nas novas xeracións. Ademais, temos un
patrimonio incalculable con esta lingua marabillosa, unha lingua romance na que se teñen dado dos
máis impresionantes froitos de toda a Península Ibérica a nivel literario. Así que cómpre sermos
conscientes do tesouro que temos entre as mans e non estragalo.
Sabemos que a literatura galega goza de calidade pero, segundo ti, que é o que falla? Por que non
acada a posición que realmente merece? Quizais o problema estea na promoción levada a cabo?
Ou no propio mercado?
Claramente. Tes toda a razón e non é algo que digamos nós, quizais non sexamos os máis indicados
hoxe para dicilo pero fágome eco das palabras do que se escoita por aí. Eu adoito moverme polo
mundo e tamén pola Península e escoitar o que se di da poesía galega hoxe en día. Recordo o gran
Premio Cervantes Antonio Gamoneda, que dixo que a poesía galega era a máis interesante que se
estaba a escribir na Península Ibérica. De feito, está a facerse eco toda a poesía estatal do enorme
nivel e calidade literaria da poesía galega. A realidade é esta. Hai un nivel de esixencia, unha
capacidade crítica, un nivel de risco e de ambición literaria moi elevado e a verdade é que se
empezan a ver os reflexos dalgunha maneira. Empézase a editar en traducións ou en edición bilingüe
moitos autores e autoras galegas e isto é unha realidade imparable. Que acontece? Pois que a gran
eiva son a promoción, o mercado, os circuítos de apoio, de difusión e de proxección exterior da
literatura galega. Isto está relacionado intimamente coas nosas administracións. Non hai un crédito,
un convencemento nin un apoio á calidade do patrimonio literario tan enorme que temos. De xeito
moi diferente ao que acontece, por exemplo, en Cataluña, realidade que coñecemos ben, alí existe
unha política de promoción cultural e de proxección exterior e tamén unha economía que acompaña
esa política, mentres que aquí non existe ningunha das dúas cousas. Non é que non haxa recursos,
porque os hai para outras cousas. O que non hai é unha política activa de promoción da literatura
galega. Ese labor estades a facelo nos lectorados de galego, pero é demasiado peso sobre os vosos
ombreiros con limitados recursos para levalo a cabo como cumpriría. Nós, que nos movemos polo
estranxeiro en festivais, en encontros de poesía, etc., vemos que sempre hai unha presenza catalá,
unha vasca, unha española e, en cambio, sempre falta unha presenza galega. En moitos sitios nin
sequera teñen escoitado falar de Galicia, da cultura ou da lingua galegas e non existen axudas á
mobilidade nin á produción literaria, polo que hai fondas eivas nese sentido. Por outra parte, as
axudas á tradución son moi deficientes. Daquela, é enormemente complicado darse a coñecer no
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exterior escribindo en galego, a verdade. Cumpriría un impulso moito máis convencido e moito
maior.
Dentro do xénero poético podemos observar como te introduces tamén en poesía infantil con
títulos como Cando eu saiba ler ou Coller as rendas. Esta novidade na túa traxectoria literaria
quizais se deba á necesidade de darte a coñecer ante un maior público? Un público ao que non
poderías acceder a través da poesía escrita ata o momento dado o maior grao de complexidade?
É interesante o teu punto de vista, non o tiña pensado. Podo concordar co que dis pero quixera
compartir contigo que a miña motivación máis persoal e máis sincera é unha especie de débeda
contraída con aqueles textos que eu lin de nena. A min picoume o verme da poesía moi cedo, con 6-7
anos, grazas a esas lecturas que me fascinaron, lecturas que eran adaptadas aos meus anos,
loxicamente. E dado que a miña paixón pola poesía é tan grande, gustaríame contribuír a divulgala,
dála a coñecer e buscar complicidade tamén entre os públicos máis miúdos. Sigo pensando que
seguen existindo moitos prexuízos sobre a poesía, do tipo “é difícil” ou “non a entendo”. É por iso
polo que me apeteceu tratar de contaxiar ese gusto que eu collín tan cedo a outras crianzas,
escribindo unha poesía con rima, que me pareceu tamén un exercicio creativamente interesante e
divertido, tocando outras formas rimadas pero distintas, como pode ser a que aparece en Coller as
rendas... Intentar contaxiar ese fervor que eu teño pola poesía desde as etapas máis iniciais da
educación, en definitiva.
Poetas, sexan ou non de Galicia, polos que sintas especial predilección? Puideron influír dalgún
xeito na túa poesía?
Gústanme moitos e moitas. Como quizais saibas, estou moi en contacto con moitos compañeiros e
compañeiras do oficio de diversas partes do mundo. Polo tanto, son moitos, aínda que trato de estar
ao día do que se fai na poesía galega e son numerosos os nomes en que me fixo e que me alimentan
día a día. A nivel estatal, para non citar compañeiros e compañeiras de Galicia, podo destacar a Juan
Andrés García Román, a Elena Medel, a Erika Martínez ou a Mercedes Cebrián; de Italia algúns como
Claudio Pozzani, Lello Voce, Patrizia Cavalli e das xeracións máis novas quedaría con Laura Accerboni,
unha voz que hai que seguir de cerca. Como acabo de mencionar a autores e autoras de España e
logo de Italia, non me podo esquecer de Angelo Nestore, un autor italiano de expresión castelá que
desde Málaga está aparecendo como unha das voces renovadoras da poesía española e que para min
se está a converter en imprescindible. Só por poñer algún exemplo, porque en realidade podería
estar aquí toda a tarde dicindo nomes.
Por suposto, a min inflúeme todo o que leo. Aliméntome de todos eles, desde Yasuhiro Yotsumoto
ata Xi Chuan por dicir un xaponés e un chinés, pasando por Marko Pogačar, que é croata, ata o
americano Robert Pinsky, e moitas autoras, claro, que estou lendo permanentemente mulleres (Iman
Mersal, Natalia Toledo, Carole David, Deborah Landau, Aurélia Lassaque, Francesca Cricelli…).
O que si me gustaría dicir é que as miñas influencias literarias non son só literarias. Inflúeme o que
escoito, o que vexo, o que experimento, e todo iso enriquece o meu discurso. Teño a inmensa
fortuna de poder estar en contacto con estes e estas poetas e por iso case de primeira man están
educando e formándome como lectora e como escritora. É un privilexio absoluto. Aínda así, tamén
me inflúe o que vexo no cine, o que escoito na música, o que vexo nas galerías de arte e na fotografía
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ou mesmo na publicidade, por exemplo. Todas estas tamén son influencias para min aínda que non
veñan en clave literaria.
Para a crítica en xeral, es unha poeta innovadora en busca continua de alternativas propias. Pero
ti, como definirías en poucas palabras o teu estilo poético?
É difícil facer crítica dunha mesma. Ese labor deixaríallo á crítica. Eu o que che podería dicir é que
trato de ser honesta, ou sexa, non falar do que non me interesa nin escribir sobre o que non me toca
profundamente. Intento sempre buscar, aínda que atope de cando en vez. É dicir, trátase dunha
indagación continua, pois ás veces a un determinado impulso creativo séguenlle unha forma, un
estilo, un tipo de discurso e un ton específicos e, en cambio, a outros impulsos creativos respóndelle
moito mellor outro rexistro.
Polo tanto, non me gusta auto-interpretarme, disfrazarme de min mesma. Intento que os meus libros
acheguen algo novo, porque o que non me interesa é escribir o que xa está escrito ou sentar sobre a
miña poética. Creo que un creador está morto cando fai iso. Eu tento arriscarme, aínda que meta a
pata. Hai que equivocarse e responsabilizarse das propias equivocacións. Trato por todos os medios
de non perder frescura, de non utilizar sempre as mesmas fórmulas e de non soar repetida. O que
quero dicir é que a poesía ten que expresarse como se renovase as palabras, dalgunha maneira. Ten
que acabar cos discursos de segunda man, facer novas conexións entre palabras, buscarlle un novo
sentido a estas e renovar os significados.
Outro dos teus quefaceres atópase no mundo televisivo. Dirixiches e presentaches en 2002 o
programa cultural Mercuria e anos máis tarde (2006) colaboraches en Cifras e Letras, programa
que eu seguín durante anos como telespectador e que aínda existe a día de hoxe baixo o nome de
Verbas van. Poderías contar brevemente aos lectores de Insula Europea en que consistía cada un
destes programas, especialmente o primeiro, xa que non hai moita información ao respecto? Que
supuxo para ti o paso pola televisión a nivel persoal e profesional?
Comunicarme sempre foi unha necesidade, que é o que trato de facer a través da poesía. E a
televisión foi outra canle a través da cal tamén comunicarme. Para iso estudei na Escola de Imaxe e
Son da Coruña e despois presentei un proxecto á Televisión española en Galicia. Chamouse Mercuria,
puiden dirixilo desde o 2002 ata o 2005, e acabou traéndome o Premio Mestre Mateo á Mellor
Comunicadora de Televisión no 2005, premio da Academia Galega do Audiovisual que me
convertería en académica da mesma. Mercuria era un proxecto propio e gravado en exteriores
sempre, non nun estudio de gravación. Viaxabamos ao estudio dun escultor, a unha galería onde
expoñía unha fotógrafa, a unha sala de ensaios dunha banda galega, sempre con artistas galegos,
perseguindo o que se estaba facendo non só en literatura, senón noutras artes en Galicia e o que
facían artistas, creadores e creadoras galegos tamén fóra do país: Londres, París e Nova York, tres
lugares onde fixemos programas especiais ao longo dos tres anos. Trataba de mostrar esa
actualidade cultural vendo a inmensa puxanza desas disciplinas creativas, con moita posprodución,
cunha estética moi marcada e viaxando dun lado a outro nuns clips que tiñan moito de poético.
Despois diso, colaborei en Cifras e Letras, que é un formato francés exportado a moitos lugares.
Como eu era unha persoa que xa estaba vinculada ao mundo das letras porque xa levaba daquela
creo que 11 anos publicando e que –á vez– xa dirixira e presentara o meu propio programa, igual que
chamaron a un divulgador científico como experto en cifras pois chamáronme a min como experta
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en letras. Eu moitas veces introducía citas literarias, e cheguei a gravar 1.170 programas ao longo de
cinco anos e medio. Foi unha época moi divertida, paseino moi ben e tamén aprendín moito. A nivel
profesional foi unha época moi interesante porque me abriu horizontes pero incluso creo que
enriqueceu a miña lingua a nivel literario. Claro, non deixaron de ser 10.000 probas de letras resoltas
en antena! E tamén te fas un rostro coñecido dalgunha maneira. Si que non podo ir moito máis alá,
no sentido en que descubrín que non son moi permeables os dous mundos: a televisión e a poesía.
Non vaias pensar que a televisión crea lectores de poesía. Oxalá! Pero non é que de repente os teus
libros se fagan masivos porque, claro, a miña poesía non é demasiado fácil, e non é que por verme na
televisión de repente xa entendas a miña escrita. Pero, en fin, supoño que á hora de que nunha
biblioteca municipal te escollan entre o catálogo de escritores galegos para falar de poesía si que
puido influír, polo feito tamén de ser un rostro coñecido.
Despois chegou un momento en que me custou moito compatibilizalo. A partir do ano 2011 xa se
incrementou moito a miña actividade literaria, empecei a desenvolver os meus proxectos que aínda
manteño de xestión cultural vinculada á poesía con poetas galegos e poetas internacionais, entre
outras tarefas, e tiven que escoller se seguir sendo a “moza da tele” ou se seguir apostando polo que
levaba apostando tantos anos, e fixen isto último: ser un pouco máis pobre pero máis feliz.
Que nos podes contar da túa incursión no mercado editorial italiano?
Esta era a pregunta que máis esperaba. Primeiro, que me ten moi feliz porque se ben teño poemas
soltos traducidos a moitas linguas (entre 25 e 30 linguas distintas), publicados nunha revista
especializada aquí ou nun libro colectivo alá, teño tamén plaquettes (publicacións pequenas oficiais
que non chegan a libro, de 10 – 15 poemas, que en poesía son bastante habituais) publicadas en
castelán, macedonio, francés, alemán e chinés. Pero como libro individual vai ser o primeiro no
estranxeiro. Teño que dicir que teño máis en cola, en diferentes linguas que me van facer moi feliz
tamén e que van saír xa logo. Pero o primeiro de todos vai ser en italiano e iso faime moitísima
ilusión porque Italia é un país no que sempre me sinto como na casa, sinto moita proximidade
cultural e sinto que –artística, cultural e literariamente falando– me resulta moi estimulante e
esperta en min moitísimo interese. Ademais, vai ser un produto moi especial porque é un libro-disco.
Pertence a unha colección que se chama Canzoniere e que saca a editorial Squilibri. Eu xa era
coñecedora e consumidora da enorme tradición que ten Italia de combinacións de poesía con música
que, en Galicia, é moi rechamante porque nós temos exemplos aínda que non tantos como Italia.
Cando digo poesía-música digo poesía e son incluso, ou sexa, todas as combinacións de poesía con
calquera estilo musical que se che antolle. Aí Italia é moi rica e eu xa era moi seguidora e admiradora
desa escena. Polo tanto, esta colección ábrese a ese mundo, a esas combinacións, a esas
interxeccións de poesía e música, sobre todo a artistas e formacións italianas. Porén, cada ano abre a
colección a un ou dous artistas ou formacións estranxeiras. O primeiro ano abriuse a Raúl Zurita,
autor chileno con sangue italiano, que é un dos meus autores favoritos do mundo, e tamén dos
poetas que máis quero persoalmente. E claro, o nivel deste posible candidato a Premio Nobel é tan
alto que non podo sentirme máis privilexiada de que a segunda formación estranxeira á que se abre
a colección Canzoniere sexa eu. Ou sexamos nós, mellor dito, porque con Isaac Garabatos xa levaba
colaborando desde hai anos nun proxecto colectivo que eu mantiña e que combinaba a miña propia
poesía coa música en directo de Isaac Garabatos e Jesús Andrés Tejada, o canto vocal de Mónica de
Nut e a danza contemporánea de Branca Novoneyra. Con esta formación viaxamos a diferentes
lugares como Helsinqui, Tokio, Múnic, Berlín e desenvolvemos un proxecto que era moi fermoso
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pero que quizais non era tan fácil de distribuír, porque eramos moitos e era un proxecto moi grande.
Entón, un formato dúo, que montamos Isaac Garabatos e mais eu, é o que alimenta o disco que
acompaña este libro. Vaise chamar Lingua dell’ inchiostro, en galego Idioma da tinta, e vai presentar
os poemas en edición bilingüe (galego e italiano). Isto fainos moita ilusión porque que se poida
escoitar e ler a nosa lingua orixinal e comparala coa tradución italiana que fixo Nancy de Benedetto,
profesora en Bari, é un enorme orgullo. Así, no disco, vanse poder escoitar os poemas recitados por
min en galego con música de Isaac Garabatos creada expresamente en cada poema. Son 13 ou 14
textos dos últimos libros (Profundidade de campo, O libro da egoísta, A segunda lingua) e algúns
textos soltos xunto a unhas músicas moi versátiles que tocan algo de Jazz, algo de electrónica, algo
de Pop e algo de Fusion, e coa miña propia voz, xa que sempre me gustou e divertiu recitar en
público. Creo moito na faceta oral da poesía, pois son moi consciente de que naceu para ser cantada,
e para min é un absoluto pracer poder tamén explorar o mundo do son e da posta en escena destes
poemas. Por iso estou enormemente ilusionada con este primeiro traballo no estranxeiro que
ademais, como todos os da colección Canzoniere, se vai enriquecer por unha terceira linguaxe
creativa, que é a do cómic poético, isto é, o diálogo entre cómic e poesía, outra linguaxe na que Italia
é bastante máis prolífica do que toda a Península Ibérica. Teño a enorme honra e privilexio de que
nin máis nin menos que Miguelanxo Prado vai interpretar un dos meus poemas presentes no libro en
viñetas e esa vai ser precisamente a portada do libro, libro que verá a luz moi pronto.

