Alguén que
IV F e s t I Va l

de

respira!

P o e s ía

21

Pa r a

de MaRzo

C o r P o P r I n C I Pa l

2021

teatro PrInCIPal / santIago de C omPostela

Manuel Rivas / iago gonzález / MaRia BRás FeRReiRa /
MaRtín BidauR / MaRía iseRn / Belén senín / MaRio oBReRo

edita
Concello de santiago
Praza do obradoiro
Pazo de raxoi
15705 santiago de Compostela
[a Coruña]
Concelleira de acción Cultural
merCedes rosón
teatro Principal
Xesús amado reIno
ana rello Fernández
Comunicación
IrIa FeIjóo
impresión
gráFICas garabal
depósito legal:

FiCha aRtístiCa
dirección do festival
antón loPo
gráfica
elemental / manuel martínez
escenografía e iluminación
baltasar PatIño
Coordinación literaria
IrIs CoChón
difusión
aleXandre Fernández
luísa IglesIas
Produción
CeCIlIa CarballIdo

PRogRaMa
21 de MaRzo de 2021
teatro PrInCIPal / ComPostela

19.00 h.
ManiFesto do día Mundial da Poesía
manuel rIVas
balcón do teatro Principal

19.30 h.
+ ou – 21 [anos]
PanoRáMiCa de Poetas PeninsulaRes
en equinoCCio de PRiMaveRa

Iago gonzález / marIa brás FerreIra
martín bIdaur / marIa Isern
belén senín / marIo obrero

M aniFesto

do

d ía M undial

m anuel r IVas

da

P oesía

m anIFesto

do

d ía m undIal

da

P oesía

manIFesto da des-eXtInCIón

estamos nun tempo de emerxencia no mundo. a poesía
sempre foi voz de emerxencia.
estamos nun tempo de alarma, de máxima alerta, de mayday. a poesía sempre responde a un mayday.
estamos nun tempo de incerteza, nun rumbo de horizontes enfermos. a poesía é o primeiro e último faro.
estamos nun tempo de extincións. a poesía, cada poema,
é un acto de des-extinción.
estamos nun tempo de bioperversidade. a poesía é biodiversidade. a palabra poética é sempre colaborativa, dunha
soidade compañeira, mesmo no desacougo máis radical hai
un dicir último: non aos tempos mortos! Con ironía, a poesía
di: «un bo día teno calquera!»
estamos nun tempo de servidumes. a poesía é resistencia.
estamos nun tempo en que a produción de mentira bota
fume e cotiza á alza co código de barras envolvente da «realidade alternativa» a poesía é o activismo da verdade, o hip hop
da vida, o rap da rúa, o sal da terra, a palabra que bate onde
doe o dente.
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a poesía trousa, vomita, rebélase, interpela aos señores e
deuses, do poder real ou da mitoloxía, mais nunca fai estragos.
todo é de proveito, mesmo a súa rabia. é excitación creativa,
xermola, lanza luces na escuridade. o que a poesía ten de
rabia, de noxo, de vergoña, vai atemperada, pola súa natureza
poética, pola ironía, a burla ou a compaixón.
estamos en tempos de falta de decoro, onde a honestidade
ten un prezo. a poesía non o ten. Cando ten un prezo, cando
a súa mensaxe está á venda deixa de selo. hai algo na alma da
poesía que mesmo pon límite á súa dependencia do artificio
lingüístico. é unha constante, e reinventada, procura da beleza,
que non se conforma coa beleza.
toda revolta que nace da poesía é necesaria. unha ollada
que mira cara dentro e cara fóra, en dobre sentido. Información sensíbel, esencial, top secret. Permite ver o que non está
«ben visto», dicir o que non que se pode dicir. escoitar as voces
incómodas, disidentes, marxinadas. é unha óptica da profundidade, para o individuo e para a sociedade. non admite a corrupción da ollada, agás para rirse dela. Por iso é dunha
indocilidade cósmica.
estamos en tempos en que a natureza está sometida a esquilme, maltrato, tortura, e mesmo á definitiva desaparición
de espazos libres, é dicir, salvaxes. tamén as palabras sofren a
contaminación, intoxicación e corrosión que atormenta o
mundo que nomean. a poesía detéctase porque é a natureza
non dominada. é cántico, brinde, lamento, ouveo, manifesto
onde as palabras fanadas, tatexas, secuestradas, constrúen un
quilombo ceibe.
estamos nun tempo en que dedicar un día á poesía semella un detalle de calendario de cortesía. en realidade, a poesía
non debería estar en ningún calendario. a poesía non pode
8

m anIFesto

do

d ía m undIal

da

P oesía

nin quere estar no centro. móvese polas beiras, polo cantil,
pola cañada, pola maleza, polo lateral, polos envés dos pergameos da historia, os poemas son insectos molestos, escaravellos, cabaliños do demo, lesmas, caracois, que ás veces se
esconden debaixo da terra como as raíces do teixo que van dar
á boca dos cadáveres para que falen os mortos. os misterios
que contan misterios.
estamos en tempos en que o poder mercantil declara innecesaria a poesía. dálle, «concede», unha condición decorativa, ornamento festivo. é un xeito de tentar anestesiar o
misterio, o enigma, o pensamento excéntrico, lateral, máxico
e cómico. o honorábel e sublime esterco onde leveda a linguaxe.
Pois ben. Quen pretenda protexer a poesía, ignora que a
poesía é a que nos protexe. Quen a considere innecesaria, ignora que é imprescindíbel, pois é a semente das palabras, o sal
da terra, que termarán do mundo.
a poesía, si, é un activismo da des-extinción. berra na indómita primavera: «non hai tempos mortos!»

manuel rIVas
21, marzo, 2021
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Manuel Rivas [a Coruña, 1957] é poeta, narrador, autor de

guións e da obra teatral O heroe. o seu primeiro mester, aos
15 anos, foi «meritorio» nun xornal coruñés. Considera o xornalismo «unha póla da literatura», e de aí talvez o título dunha
antoloxía das súas reportaxes en castelán: El periodismo es un
cuento. Cofundador da revista poética clandestina Loia (1975),
as súas primeiras obras de poesía foron o Libro do Entroido
(1980) e Mohicania (1985). recibiu o premio leliadoura por
Ningún cisne (1990). unha mostra da súa poesía está recollida
nas escolmas O pobo da noite (1997) e A desaparición da neve
(2009). as súas obras máis recentes son o volume de contos O
máis estraño, a novela O último día de Terranova (premio da
aelg), os relatos de Vivir sen permiso e outras historias do
Oeste, o ensaio-manifesto rebelde Contra Todo Isto e a poesía
de A boca da terra. é codirector da revista Luzes.
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iago gonzález (arnuíde, Vilar de barrio, 1999) é un poeta
precoz, que se sente entroncado «coa sabedoría dos maiores e
coa insondable beleza dos lameiros e da serra, na xenealoxía
das mazaíñas pequenas e irregulares que non teñen nada que
temer nin que tremer». en ourense, baixo o maxisterio de
olga novo, rodou «carreiro arriba sen despegar a carabuña do
fogar e aprendendo das infinidades e infinitudes do coñecemento profundo, admirando entre lúcidos compañeiros e profesores sensibles, humildes e soberanos mestres». agora estuda
en Compostela Filoloxía galega. «aínda inocente», subliña,
«tripada pola pita e cun verme azuliño coma a xeada, a miña
mazá retórcese inaudita na inmensidade, e vaise enchendo do
soño para medrar, reconditamente perdida na cultura popular,
na tradición serodia, na píbeda rural, na canción dos falares,
na redención dos dicires, na curación dos poemas e na relixión
dos amores. sucando na aventura dos mundos o xerme vivo
da natureza prístina. recibindo a cor sen dor. descubrindo a
mazaira. a mazá na aira, de fóra para dentro»
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M aRia B Rás F eRReiRa (lisboa, 1998) deslízase polo veludo
dunha voz que pode ser contundente ao mesmo tempo. en 2020,
publicou o seu primeiro libro, na colección elementário, de edições Flan de tal, titulado Hidrogénio – Manual de Desoxidação.
este ano, pouco despois de ler os seus poemas no Festival alguén que respira!, aparecerá o seu segundo poemario, editado
por exclamação. é licenciada em estudos Portugueses, pola
Faculdade de Ciências sociais e humanas da universidade
nova de lisboa (2020). actualmente integra o departamento
de programación do festival de cinema Cinenova. é fundadora,
directora e editora da revista literária Lote, na que tamén participa como autora de poesía e ensaio
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MaRtín BidauR (toulouse, occitania, 1996) cualifícase como
un «poeta por horas». Formou parte dunha banda literaria
«desfeita polo tempo» –puntualiza– e actualmente estuda Filosofía. no ano 2017 publicou na editorial susa o que é, de momento, o seu único poemario, Itzulera (Retorno).

[traducción ao galego para a sala de Isacc Xubín]
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MaRia iseRn oRdeig (Vic, 1994) converteuse cun prodixioso
libro, Sostre de carn (Premi Francesc garriga de Poesía), nunha
referencia da nova poesía catalá. Vinculada estreitamente a
galicia, onde residiu varias temporadas, Isern fixo estudos literarios na universidade de barcelona, e despois un máster en
Construción e representación de Identidades Culturais que
rematou en roma. durante estes anos descubriu a gilles deleuze e david Foster Wallace, que a marcaron de xeito decisivo.
actualmente traballa nunha tese doutoral nas universidades
de Paris 8 e barcelona, investigando sobre a relación entre a
imaxe do buraco e do ollo na literatura e no cinema contemporáneo.
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Belén senín posúe unha poesía tan inquietante como forte,
mestura que a converten nunha das voces máis prometedoras
da nova poesía en galicia. naceu o 20 de maio de 1999 en Pontecesures, co cordón umbilical –recalca ela sempre– dándolle
dúas voltas ao pescozo. Viviu en Pontecesures até 2017, cando
se traslada a Compostela para estudar lingua e literatura galegas. nese mesmo ano gañou o primeiro premio do Certame
díaz jácome para novos Creadores. dende entón colaborou
en distintas publicacións e antoloxías. en xaneiro de 2020 saíu
á luz o seu primeiro poemario individual, revoltos anos vinte,
da man de leite edicións.
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MaRio oBReRo (madrid, 2003) é un dos fenómenos da poesía
en castelán dos últimos anos. malia a súa xuventude, os seus
libros foron acollidos con entusiasmo. en 2018, Carpintería de
Armónicos gañou o XIV Premio de Poesía joven Félix grande
e un ano despois, en 2019, publicou no selo entricíclopes Ese
ruido ya pájaro. tras unha estadía de oito meses en georgia
(estados unidos) escribiu Peachtree City, galardoado co Premio loewe á Creación. é o máis novo dos gañadores deste
prestixioso premio español.
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