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VIVIDORES
Vol. 1: Karlotti, un poema crónico

Karlotti, un poema crónico

A Telma, filla miña do Baixo Miño.
Á familia Ferrández García.
A Colombia, sempre.

Introdución
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“La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil
que cuando uno empieza a aprenderlo
hay que morirse”
Ernesto Sabato

Dise desde hai tempo que vivimos na sociedade do consumo,
do ocio e do pracer hedonista. Seica as modernas formas de
vida, tecnoloxía mediante, nos están a liberar das ataduras
ancestrais que padeceron os nosos maiores, ofrecéndonos a
cambio un mundo aberto, cheo de gozosas posibilidades ao
alcance dos máis intrépidos. Temos máis tempo libre, máis
recursos e mellor formación. Na economía, os servizos de
distracción e esparexemento persoal medran coma o lévedo, chámense turismo ou consumos culturais. Diríase que
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habitamos nunha especie de futuria feliz, onde o maior dos
males proveña, se acaso, do exceso de abundancia, ou en
terminoloxía popular galega “do vicio”1.
Nesta mesma liña algúns autores advirten que a obtención
de pracer inmediato, desde a máis tenra infancia e sen contraprestación aparente en termos de esforzo e mérito, están
a xerar un novo tipo humano cuns fundamentos da personalidade máis febles2. Persoas volátiles, sen vontade nin plan
de vida, que sucumben á maquinaria da satisfacción instantánea. Persoas, a dicir dun psicólogo, con escasa tolerancia
á frustración.
Tamén hai ensaístas que relativizan as conquistas económicas de occidente, apelando a un novo estadio de polarización
social (incremento das clases altas e baixas en detrimento das
medias) ao que nos vemos abocados por efecto da globalización neoliberal. Fálase da precariedade e da mobilidade labo-

1 Convén sinalar que o groso desta introdución foi escrita antes do inicio da

crise económica de 2008.

2 Os binomios feble/forte e brando/duro, en tanto que trasuntos da duali-

dade feminino/masculino, teñen gran predicamento no imaxinario social e
foron amplamente criticados polo feminismo norteamericano en tanto que
expresións patéticas dun arquetipo patriarcal de cow-boys.
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ral como nova condición de vida que erosiona as comunidades
e os vínculos de proximidade, deixándonos espidos perante
as fauces do sistema (a soas, un a un, fronte ao mercado).
Ambas lendas, a rosa (efectos secundarios da riqueza) ou a
negra (grave deterioro no capital social), desembocan nunha
mesma conclusión: a día de hoxe asistimos a unha masiva
“corrosión do carácter”3 que nos condena a levar unha “vida
líquida”4. En todo caso, cómpre aclarar que estes autores só
describen unha minúscula porción da humanidade, a súa, a
nosa, a da pequena burguesía dos chamados países centrais. A única que xulgan relevante como obxecto de investigación. O resto, a inmensa maioría dos mortais, non conta.
E é que os posmodernos temos tendencia a falar sobre todo
do noso embigo5.
Á marxe de que as análises sexan máis ou menos precisas,
de estilo integrado ou apocalíptico, o certo é que o mercado
editorial da socioloxía non para de acuñar novas etiquetas,

3 La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo

capitalismo (Richard Sennett, Anagrama, 2006).

4 Vida líquida (Zygmunt Bauman, Paidós, 2006).
5 Tamén se pode ver como unha forma de humildade (non falo do que non sei).
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sempre dotadas dunha gran carga de efectismo coa que estimular as vendas. Agora temos a sociedade do coñecemento onde antes se falaba da sociedade do risco6, e máis atrás
do espectáculo7. Por slogans que non sexa.
E porén, no medio de tanto envoltorio rechamante, eu sigo
a ter as mesmas dúbidas de sempre. Quero saber como vivimos, se somos máis libres ou máis escravos que antes,
máis felices ou máis decaídos, máis intensos ou máis átonos, máis destros ou máis torpes. A pregunta sería: como
vivimos hoxe? E a continuación: que facer para vivir mellor?
Vista a disparidade de diagnósticos de partida, e a falta dunha teoría xeral unificada, fixémonos na nosa experiencia
íntima, nas imaxes e impresións sobre a propia vida. Reflexionemos sobre as decisións que tomamos, sobre como
administramos os nosos tempos. Pensemos tamén no
noso círculo máis próximo de persoas queridas. Somos ou
sentímonos (tanto monta) donos das nosas vidas?, creamos
condicións de felicidade?, sabemos encarar a adversidade

6 La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad (Ulrich Beck, Paidós

1994).

7 La sociedad del espectáculo (Guy Debord, Pre-Textos, 1999).
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con elegancia? Ou máis ben nos domina a multiplicación das
obrigas, a ansiedade por atender todas as frontes, o desacougo permanente? Que experimentamos en maior medida: un abano multicolor de alegres benestares ou os grises
plúmbeos do cansazo e da amargura? De que poderiamos
falar con maior coñecemento de causa?
Nun libro meu anterior dicía que hoxe hai máis individualismo (entendido este como ideoloxía individual, como desexo
de chegar a ser individuos) que auténticas realidades individuais. A publicidade marca novas metas por nós: sermos
sempre guapos e xoves, amantes delicados e pasionais, profesionais brillantes8, amigos leais, pais tenros e equilibrados… Home e muller contemporáneos vivimos escindidos,
esquizoides, atropelados por un sistema que sempre pide
máis, de tal forma que a meta nunca chega, que o descanso

8 De feito a identidade profesional comeza a imporse á identidade persoal.

O mercado laboral determina quen é viable e quen non o é, quen entra no
sistema e quen queda ás portas. Ante este panorama toca acumular méritos
sen descanso, por se acaso, non vaia ser o demo. Obviamente os valores
realmente importantes non puntúan (a integridade ética, a xenerosidade, a
empatía…). Dalgún xeito, cada vez vivimos máis para o currículo. Poderiamos
resumilo coa fórmula inglesa My CV > Me.

17

pracenteiro que sucede a un logro non nos é permitido9. Ao
fondo, ou detrás, a ameaza do desemprego e o mandado da
santa produtividade, cumprindo o seu papel coa precisión
dun reloxo suízo. Se non achantas a través de estímulos positivos, terá que ser polas malas…
Non sei vostedes, pero eu coñezo moita máis xente vítima de
doenzas morais, de estrés, de pequenas angustias, do que
individuos dunha peza que saiban guiar as súas vidas cara á
máxima extracción do zume vital, cara á óptima acumulación
de gozo10. Pois ben, esa convición persoal é o substrato que
fundamenta esta obra. De ser certeira a descrición, cumpriría
buscar orientacións de vida que nos permitan mellorar a nosa
forma de estar no mundo11. Agora ben, onde atopalas?

9 Ser competitivo é incompatible co descanso e o gozo, ou sexa, cunha vida

boa.

10 Por certo, é este un obxectivo desexable? Non presentimos unha certa

carga imperativa na aspiración de posuír moitas vivencias excitantes,
trepidantes, singulares (viaxes exóticas, amantes, deportes de risco, escribir
libros…), que nos transformen en seres fascinantes? Non é unha variante a
escala persoal do gran mandado da acumulación de capital? De forma análoga á sintaxe do capital, a vivencia sería a unidade de valor vital.

11 Un síntoma desta necesidade é a recente apertura en Londres dunha “Escola da Vida”, co obxecto expreso de cultivar a mente. O suceso da iniciativa
foi notable (El País, 07/07/2010).
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Na escola non se nos ensina a vivir. Explícanse as materias e os
conceptos que conforman o corpo doutrinal da academia, pero
non se explica como vivir, como enfrontar un desamor, como
inxectar alegría no noso medio, como aprender a coñecérmonos. Si, hai algunhas charlas impartidas por profesionais,
con frecuencia no ámbito da sexualidade e repletas de tópicos
ben pensantes, pero son eventos puntuais que non chegan a
constituír algo así como unha educación vital12. Ao fin a vida é
demasiado complexa como para abranguela nun temario, e o
profesorado é tan analfabeto neste asunto como o somos o
resto dos mortais. Aí nos igualamos todos. Ademais, para as
institucións educativas o concepto vida é incómodo, por polisémico e difuso: non cabe en ningún adminículo teórico13.
E fóra do ensino, onde poderiamos nutrirnos dese saber?
Pois en aparencia, moi fácil: na rúa, cos nosos maiores, ami-

12 Tomemos consciencia de algo tan evidente como silenciado: o que

realmente preocupa á cidadanía non é o terrorismo ou as estatísticas do paro
(ao menos antes da crise), como tanto se afanaron en inculcarnos, senón a
soidade, o medo á dor e á enfermidade, as humillacións que padecemos no
traballo, as neglixencias dos nosos fillos, a falla de comunicación coa parella,
a vergonza derivada do fracaso social, as inseguridades que nos mortifican...
13 A vida está en todas partes e excede a calquera modelo formal instituído

(de conduta, de lei, de ciencia). O formal é imperialista, pero está condenado a
sucumbir ante o océano da vida.
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gos, veciños, parentes, viaxando, por todas partes… Pero xorden dificultades.
Por unha parte, a sociedade está cada vez máis segmentada
por idades. Dito doutro modo, cada vez hai menos espazos
de encontro entre diferentes xeracións. Cada continxente
etario convive cos seus semellantes nun nicho ben illado, a
resgardo da influencia dos outros: uns para a escola, outros
a traballar, outros no centro de día ou no asilo (ou entretidos
polo IMSERSO). Se non hai comunicación entre novos e vellos
desaprovéitase un valioso caudal de información e consello
baseado na experiencia14, e interrómpese unha cadea de
transmisión de saberes que viña funcionando desde tempos
inmemoriais. Pódese aducir que o coñecemento carrexado
polos anciáns correspóndese con outro contexto histórico, e
que por tanto xa ficou obsoleto, inservible, caduco. Mesmo
que os seus modelos de conduta non son un referente válido
para nós. A réplica a este argumento é ben sinxela: obviamente habería que separar o gran da palla, pero non parece
intelixente botar ao neno (ao vello neste caso) co balde da
auga sucia. O todo pola parte.

14 En singular: non confundir coas “experiencias”, asimilable ás “vivencias”.
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Ademais, o estilo de vida predominante dificulta o hábito da
conversa cos amigos. Ou están enfrascados en empregos escravizantes ou facendo malabarismos horarios coa gardería
da nena, ou a mobilidade laboral nolos chimpou ben lonxe. E
coa comunidade pouco podemos contar cando tan esfiañada
se atopa. Cada vez nos relacionamos menos co veciño, coa
dependenta da tenda ou co dono do bar da esquina. Por último, se atendemos á Conferencia Episcopal e miramos no interior das familias non encontramos tal oasis de sociabilidade
e pautas de vida, senón máis ben un diálogo filial que retrocede en favor do vínculo individual con autómatas de toda clase
(televisión, computador, mp3 e videoconsola).
En definitiva, cada vez temos menos con quen falar, en quen
depositar os nosos anhelos e zozobras, a quen consultar as
nosas decisións máis complexas, as emocionais, as de corte
persoal15. O coñecemento popular nestas cuestións xa non
transita por redes sociais directas, de boca a orella, simplemente porque estas, as redes sociais, están a desaparecer
ou a atenuarse en favor de interfaces de mediación, sexan

15 Por que lle chamamos “persoal” a unha esfera particular da nosa existen-

cia cando persoal é todo?
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institucionais ou mercantís16. O grave de todo isto é que un
capital popular acumulado durante moitas xeracións estase a extinguir en masa. E a desposesión deste patrimonio
común desemboca nunha desorientación xeneralizada. Cada
día estamos máis perdidos (faltan ágoras onde atoparse).
Ante este panorama os últimos recursos son o psicólogo, o
manual de autoaxuda ou a inxesta de ansiolíticos. O psicólogo para quen o poida pagar, o manual de autoaxuda fala de
lugares comúns, non do teu caso concreto (sempre único), e
os ansiolíticos si, son baratos e o médico de atención primaria os receita con facilidade, pero mantéñennos nun desequilibrio estabilizado. Bo, tamén un pode inscribirse en calquera
asociación, ximnasio ou ONG na procura de coñecer xente.
Non adoita funcionar.
Vaia por diante que o texto que agora presentamos non é
un manual de autoaxuda. Os manuais de autoaxuda mostran
unha gama de afeccións psíquicas coas que se pode identificar o lector, para a continuación propor fórmulas coas que
16 A escola, a empresa, facebook, os medios de comunicación… Resulta

curioso como a expresión “redes sociais”, en orixe pertencente ao acervo da
teoría sociolóxica, foi popularizada cun sentido ben distinto. Iso en antropoloxía ten un nome: estratexias de substitución.
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aliviar a dor, mentres que en VIVIDORES constan exemplos
de vidas plenas ou gozosas das que quizás algo poidamos
aprender. Se aqueles perseguen a analxesia como obxectivo
supremo (deixar de sufrir) este busca incrementar a felicidade a base de ampliar o repertorio de destrezas vitais. Se o
seu traballo é paliativo, o noso é vitamínico.
En canto a min mesmo, ás miñas motivacións á hora de
concibir VIVIDORES, digamos que pretendía obter claves
e intuicións coas que ilustrar os meus seguintes pasos, ao
tempo que me guiaba a curiosidade de quen descubre con
fascinación como outros seres parecen exhibir unha frescura
notable na selección das súas posibilidades de vida, mesmo
no ton vital que os anima baixo calquera situación, sexa un
revés ou un vento favorable. Para min, esta disposición de
ánimo a día de hoxe raia no heroico.
E que entendo eu por vividor? Sinceramente carezo dunha
definición pechada. Tampouco a vexo necesaria. Hai ocasións
en que lle asigno ese adxectivo a persoas que nunca pegaron
palo al agua e para quen a vida foi un regalo da providencia
(mantido, rendista, bon vivant). Outras veces penso en coñecidos que a pesar de aplicarse con esforzo nas esixencias do
presente sempre o fan cunha enerxía e un entusiasmo que
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me asombran. Con todo, o máis frecuente é que a condición
de vividor sexa pasaxeira e se localice nun determinado ciclo
biográfico.
En todo caso, o que me propuxen con esta serie foi abordar
unha especie de biosofía17, de arte de encarar a vida, saber
que se me antolla máis necesario do que nunca18. E claro,
comezando pola recolla daquelas vidas máis peculiares,
que máis contrastan coas nosas cartografías manidas, a da
xente que parou o coche, saltou o valado e penetrou por un
carreiro de cans até perderse no monte (abrindo así o seu
propio sendeiro). Tamén aquelas vidas que mellor decantaron o vivido nunha palabra transmisible, nun discurso lúcido
e locuaz sobre a existencia actual. E por suposto vidas que se
entregaron a un gozo libérrimo, que se desataron abrazando
os froitos do amor, da amizade, da alegría, até de tan estreito

17 Pido perdón por partida dobre: por sumarme ao club dos etiquetadores e

por este horrendo palabro con arrecendo esotérico.

18 Algúns analistas económicos advirten desa carencia de referentes vitais e

lanzan novos conceptos como o “crecemento persoal”, susceptibles de transformarse en servizos remunerados. Función que antes cumpría de balde a
comunidade de amigos, veciños ou parentes. A proliferación do adxectivo
anglosaxón personal informa da maduración deste novo nicho de negocio:
personal coach, personal trainer, personal shopper.
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extraerlles todo o néctar. Vidas en definitiva que se atreveron a ser e que crearon unha mirada propia.
Como xa indicamos a tal biosofía é un saber ou unha arte,
nunca un coñecemento tecnocientífico. Saber en tanto que
coñecemento aplicado e imbricado no noso existir, e polo
tanto encarnado, feito corpo. Arte porque require de solucións creativas ante problemas sempre diferentes. E non
coñecemento técnico ou científico por canto nunca se pode
sintetizar nunha sorte de pautas de vida ou receitario universal. En termos ontolóxicos pretendemos ser consecuentes
cunha visión da vida radicalmente plural e mutante, paradoxal e inaprensible a códigos formalizados. Neste sentido
comungamos coa crítica á madurez de Witold Gombrowicz19
ou coa subversión da forma en Alfred Jarry20.
A crecente prevalencia das neuroses entre a poboación occidental21 fai que aqueles individuos que intuímos felices
sexan percibidos a cada paso máis como rara avis, extravagancias a respecto do canon colectivo. Vidas ricas, cheas de

19 Para sermos precisos, coa lectura ao respecto de Ernesto Sabato.
20 Ou sexa coa ‘patafisica, ciencia das excepcións.
21 Consultar estatísticas de evolución no consumo de psicofármacos.
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sentido, que nos interrogan co seu mero existir. Por que a súa
palabra ten alegría e fondura22 en vez de sarcasmo ferinte?
Son unha anomalía que ás veces e por comparación pódennos resultar insufribles. Tan boas vibracións, tan positivos...
non serán eles os enfermos?23 Pois non. Vaia, poden darse
casos dun optimismo infantil e descerebrado, pero debemos
admitir que hai persoas que mostran maior pericia ca nós en
certas prácticas de vida. Emperrarse en negar o evidente só
conduce a perseverar no erro.
Por outro lado son consciente da compoñente mitolóxica
deste perfil, da idealización platónica que agocha, pero non
se trata máis que de atopar aproximacións a esa utopía,
tipos humanos cuxo exemplo nos poida servir de norte. E
tampouco se trata de apelar ao mérito: obviamente no seu
status inflúe a dose mínima de fortuna sen a cal todos podemos naufragar. E ademais reflicte máis unha decantación
vital do que unha planificación anticipada. Máis unha combinatoria entre decisións tomadas, declinacións do carácter,

22 Acaso a alegría non é profunda?
23 “(…) Es otro arquetipo. Se le supone mayor realidad a lo feo y doloroso”. En

Liquidación de Existencias (Marcos Lorenzo, Difusora de Letras, Artes e Ideas,
2005).
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contextos cambiantes e azares que resultado lóxico dunha
estratexia definida. En liña con George Bataille24 descremos
da enxeñería social: se fixeses o mesmo que eles (imposible)
quen sabe cal sería o resultado (redondo, estéril, nefasto?).
A este respecto lembramos con rubor unha colección de
biografías editadas por unha universidade española nas que
se vendían modelos de suceso de varios homes de negocio
“feitos a si propios”. Nada máis falso e repugnante. Primeiro,
que ninguén “se fai a si propio”. E segundo que xustamente
os exemplos foron seleccionados pola súa condición excepcional: a probabilidade estatística de saír do lumpen para
encabezar a listaxe Forbes, por moito que un imite a perseveranza, astucia e falta de escrúpulos destes prebostes, é
irrelevante. Esquézanse.
En resumidas contas, o que nos pode quedar tras a lectura dalgún dos tomos de VIVIDORES é un aroma, certas
actitudes, un instante revelador que oxalá ilumine en algo
o noso presente. E un abano de boas prácticas. A miña intención foi recompilar pequenas historias de vida de perso-

24 Vaia por diante a miña homenaxe ao Colexio de Socioloxía, con Caillois,

Leiris e Bataille á fronte.
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naxes que aos meus ollos destacan polo seu bo vivir e que
presentan algún risco de sabedoría, entendida esta como
coñecemento destilado da experiencia máis que como acumulación erudita de datos e citas. Non fuxo dos intelectuais
nin desprezo a adquisición libresca de coñecementos, simplemente priorizo a intensidade vital. Porque non hai camiño privilexiado para o acceso á sabedoría25 e porque fóra
das elites académicas cada ser humano segue a realizar a
súa particular pescuda vital, chegando por veces a conclusións que merecen ser difundidas e ás que nunca temos
acceso. Por exemplo, sobre que substancias nos sentan
mellor e en que doses, ou a importancia de mimar os vínculos emocionais, ou a capacidade de desconectar (non-facer), ou a boa alimentación e o coidado do corpo, ou a
dose de loucura precisa para a saúde da alma… Ou sexa,
coñecemento aplicado á tarefa máis difícil da que teñamos
noticia: o vivir, vivir ben, vivir o mellor posible.

25 “Regra é da vida que podemos, e devemos, aprender com toda a gente. Há
coisas da seriedade da vida que podemos aprender com charlatães e bandidos,
há filosofias que nos ministram os estúpidos, há lições de firmeza e de lei
que vêm no acaso e nos que são do acaso. Tudo está em tudo (…)”. En Livro do
Desassossego (Bernardo Soares, Assírio & Alvim, 2005).
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Karlotti
As persoas seleccionadas non son, obviamente, responsábeis das miñas presuncións. Quizás eles vivan as súas intimidades cun desgarro que preservan para si, quizás sexan
tamén presa de obsesións e medos que en todo caso non
transcenden aos demais. Son eu o único culpábel ao atribuírlle a eles non sei que virtudes, das que os meus pobres non
teñen por que render contas. En todo caso hai un algo no
seu carácter que debidamente mesturado coa alquimia das
miñas fascinacións fíxome seleccionalos para este striptease
público do que espero que todos saiamos enriquecidos.
Son varios os motivos que me animaron a dedicarlle esta
primeira entrega de VIVIDORES a Juan Carlos Valle “Karlotti”.
Primeiro pola súa enorme calidade humana, o que xa denota unha intelixencia ben dixerida. Karlotti é un excelente
amigo, cálido e xeneroso, e sabe rir de si mesmo, o que non
é cousa menor.
En segundo lugar pola radical liberdade dunha biografía descalza, desprovista das rémoras materiais que a outros nos
atenazan, ao tempo que aberta a unha constante exploración vital, o que lle confire unha eterna xuventude de espírito.

29

A tan cacarexada fusión de arte e vida practicouna Karlotti
desde sempre e até as últimas consecuencias. O soporte
primeiro da súa creación son os humores efémeros e os vínculos humanos. A súa poesía fluíu pola rúa e as cantinas, no
aire, sen a ansia dunha carreira literaria.
Terceiro, por ter sido un dos persoeiros máis inclasificables
do underground ibérico: o seu papel anónimo e subterráneo
resultou decisivo na articulación de movementos políticos e
artísticos, tanto en León como en Valladolid. Cando a intensidade discorría nos bares, montou bares e converteuse nun
axitador tabernario26 de referencia.
En cuarto lugar, por unha viaxe iniciática de case tres anos
de duración por unha imaxinaria ruta da seda, odisea a
tumba aberta sen rumbo definido nin billete de volta da
que resultou unha investigación a fondo do mundo actual
e as súas fronteiras. Sobre todo as mentais e culturais, de
formas de vida.
En quinto lugar, porque baixou aos infernos, ao delirio, para
curtirse e inventar un camiño propio que desemboca na

26 “Tabernícola”, en afortunado apelativo de Ignacio Castro.
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sabedoría grega da mesura, das doses e as frecuencias. E
porque diso resultou unha visión monista da vida, onde non
caben coñecementos especializados senón miradas de conxunto (todo é relevante). Miradas que obrigan a unha práctica.
A simple vista semellaría que nos atopamos ante un beatnik
trasnoitado e excesivo, e sen embargo hai unha integridade
no seu facer, e unha lucidez serea no seu dicir que non atopamos na maior parte das persoas da súa xeración que transitaron por camiños socialmente trillados. A forza interior de
Karlotti emana luz.
En resumo, un home enérxico e pacificado, cunha vida a contra corrente, rica en anécdotas, e cun bo feixe de saberes sobre os delicados equilibrios do sistema eu e os desequilibrios
aos que nos aboca o actual modelo social e económico.

Metodoloxía
Para a confección dos diferentes volumes de VIVIDORES
empreguei unha formulación sui generis da técnica antropolóxica da historia de vida. A selección de informantes é froito
dunha longa e minuciosa decantación, procurando perfís ben
diferenciados en canto a idades, formación, rendas, xénero,
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procedencia xeográfica e estilos de vida. Con cada un deles
sostiven entrevistas semidirectivas, baseadas en preguntas
abertas desde un guión previamente estruturado.
Unha vez gravada a entrevista en magnetófono procedín a
redactala seguindo o método experimental da transcrición
creativa. Entendo por tal unha forma de escritura asintótica,
aproximada ao enunciado pero dotada da completa autonomía de criterio para omitir ou resaltar paraxes da entrevista
ou mesmo para distorsionar o discurso orixinal de tal xeito
que gañe en amenidade narrativa, humor ou agudeza nas
observacións. Entendo que unha condición para a hipotética
utilidade do libro é a de que este presente un estilo atractivo
que facilite o interese do lector por asomarse á seguinte páxina. De non ser dixerible polo público, xa podería presentar
o texto unha enorme carga de profundidade reflexiva (non
é o caso) que ficaría no limbo dos circuítos académicos ou
nos coutos pechados dos especialistas. É o problema clásico
da aplicabilidade do coñecemento, resumido nas preguntas
“para que?” e “para quen?”.
Advirto xa que esta hibridación intencionada entre ficción e
ciencia social presidirá o libro ao completo. E conclúo esta
introdución citando aquel adaxio italiano: “se non é vero é
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ben trovatto”, que aquí vén a significar que un non aspira tanto á verdade (cousa relixiosa) como á verosimilitude (cousa
antropolóxica).
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“…(mi papá lloraba sin avergonzarse del llanto,
no como los hijos del estoicismo español,
sino como los héroes homéricos)…”
Héctor Abad Faciolince
El olvido que seremos

“Ninguém compreende outro. Somos, como disse o poeta,
ilhas no mar da vida; corre entre nós o mar que nos define e separa.
Por mais que uma alma se esforce por saber o que é outra alma,
não saberá senão o que lhe diga uma palavra
–sombra disforme no chão do seu entendimento.”
Bernardo Soares
Livro do Desassossego
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Nenez e mocidade
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Da nai a finura, do pai a vontade
Juan Carlos Valle “Karlotti” nace a finais dos anos 40 no pobo
de Maside, provincia de Ourense. É o primeiro de tres irmáns.
A nai, miúda e ben feita, provén dunha saga podente de comerciantes da vila. Na hora das partillas herdará unha mercería coa representación oficial das máquinas de coser Singer.
O pai ten unha orixe máis humilde que suple co seu nervio
emprendedor. Estuda por correspondencia montaxe de radios mentres: fai tendidos eléctricos, arranxa pranchas e outros ferranchos, encárgase do cobro dos arbitrios (tributos)
e amaña visados para a emigración a Sudamérica. Chega
mesmo a compoñer un coche co motor dunha motocicleta.
Con ese vehículo leva roupas vellas dos veciños a Ourense
para tinxilas nas tinturerías da capital. Farto de tanto enredar
nisto e naquilo, e por consello da súa dona, decide centrarse
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na delegación comercial da fábrica Singer, o que acabará por
arrastrar á familia lonxe de Maside.
Como os comezos adoitan ser difíciles, as estreiteces obrigarán aos pais a desprenderse do primoxénito para que sexa
atendido polos avós e unha tía en Baltuille (Bierzo, a 5 km.
de Vilafranca). Karlotti pasa alí tres anos que lembra con especial agarimo pola morea de mimos coa que foi acariñado.
Entrementres o pai logra ascender na xerarquía de ventas da
empresa, o que por unha parte permitirá o reagrupamento
familiar, e por outra implicará diversos traslados. Nun primeiro intre cara a Lugo, de cuxa estancia Karlotti garda un
bo recordo. Pouco despois a Ferrol, onde sentiu a dolorosa
discriminación cara a un neno galegofalante. Daquela a nai,
ilustrada co bacharelato, acostumaba deitar aos nenos recitándolles poemas de Rosalía de Castro. Porén, a sociedade
estamental de Ferrol non apreciaba tales finuras. No colexio
desprezaban aos irmáns Valle por pailáns e analfabetos. A
sonoridade do galego era só equiparable ao rincho dunha
besta. Tal era a ignorancia que exsudaba a instrución nacional católica da época.
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Castela, máis lonxe que o Brasil
Cando o noso rapaz contaba con trece anos, e sempre co
afán de garantir a educación dos fillos, o pai aceita a xefatura
comercial da Singer para Castela a Vella, con sede en Valladolid. En primeira instancia marcha el só, consegue unha vivenda e organiza todo para un ano despois regresar a polos
seus. O tránsito da familia a Valladolid é sentido como unha
emigración en toda regra.
Karlotti
Por entón a viaxe a Valladolid duraba unhas doce ou catorce horas, máis do que tardaban os nosos parentes de
Brasil en chegar a España. Nós nunca pasaramos do Bierzo cara aló, co cal ao principio vivímolo con inquedanza,
como unha pequena odisea. Cando nos vimos en Castela,
naquela planicie sen árbores... era como atravesar un deserto. Idéntico ás descricións de Rosalía. Lembro que ao
atardecer paramos en Mansilla de las Mulas. O noso pai
tiña que ouriñar e aproveitamos para baixar a estarricar
as pernas. Quedamos mirando a posta de sol cando de repente a miña nai rompeu a chorar. Os tres nenos miramos
para ela e botamos a chorar por vez. Ao volver, o meu pai
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mirounos e estremeceu. Metéuselle no corpo unha friaxe
que non o abandonaría até meses despois.
Ese desarraigo forzoso supuxo para Karlotti un rito de paso,
unha caste de renacemento. Tomará consciencia da súa íntima identificación con Galicia. Logo de dous ou tres anos en
Valladolid a idea do país natal segue a levedar na súa cabeza,
polo cal emprende unha viaxe en solitario na que percorrerá o traxecto diagonal que media entre Ourense e Fisterra,
enviando de cando en vez cartas ao seu amigo Pipe nas que
xunta flores secas e arbustos como pistas do seu itinerario.
Tan só tiña dezaseis anos.
Nestes primeiros tempos xa advertimos algúns elementos
que de seguro influirán na conformación do seu carácter: o
sensible refinamento da nai, a vontade autodidacta do pai,
uns afectos que sempre o arrouparon (pais, avós, tíos, irmáns) e a deriva nómade da familia.

Activista da vida
De volta en Valladolid, Karlotti comeza a revelarse como un
adolescente inquedo e prematuro. Mentres estuda secundaria fai amigos que perduran até hoxe. A amizade non é
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unha categoría menor ou subsidiaria na súa visión do mundo. Como bo epicúreo trenza unha rede de afectos sólidos alí
onde vai. Primeiro serviralle como trampolín de crecemento
persoal. Máis tarde como trincheira de resistencia política.
Xunto con dous deses parceiros, Gonzalo e Agustín27, funda varias revistas de poesía, o que denota unha inclinación
artística temperá. A comezar por Hebe, cuxo nome remite
á deusa grega que escanciaba o viño. Pouco durou. A continuación probaron sorte cunha segunda á que chamaron
Pavos Reales, tamén de curto alcance. E finalmente unha
terceira intitulada Haz y Envés, xa máis consistente e desde
un prisma ideolóxico. O último número de Haz y Envés, unha
homenaxe ao movemento afroamericano, será secuestrado
pola censura, sinal da repercusión que estaban a lograr. Karlotti consegue textos do black power e dos Panteras Negras,
e con eses vimbios redacta un artigo de vinte páxinas sobre a
guerrilla urbana (“USA, fascismo y revolución”). Tempo atrás
fixera un estudo crítico sobre un proxecto de lei destinado a
frear a penetración de CC.OO. nos sindicatos verticais. Tamén
27 Gonzalo é hoxe músico, poeta e debuxante, ademais de catedrático de

teoría da comunicación. Agustín tamén é poeta e un destacado militante da
CNT de Andalucía e Norte de Marrocos.
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Carta de Gonzalo a Karlotti con ilustración, décadas despois

llo prohibiran. Ás portas da maioría de idade xa posúen unha
madurez analítica e un compromiso político moi acentuados.
En pleno frenesí activista, e chamados polo vigor do movemento estudantil francés, os tres “periféricos” deciden visitar
París. Acababan de estalar os sucesos de Maio do 68. Para a
súa sorpresa, a presenza policial en París é moi superior ao
que eles tiveran vivido en España. Descobren que a represión
non é privativa da ditadura española senón que abrangue ao
conxunto das democracias occidentais. Esta viaxe cústalle a
Karlotti a incautación do pasaporte a mans das autoridades
patrias. Non o recuperará até 1976, oito anos despois. O motivo alegado é a sospeita da súa militancia no Partido Comunista de España Internacionalista (PCE-i). Efectivamente os
tres camaradas ingresaran nesa formación na procura dunha
alternativa ao PCE, cousa que Karlotti nunca chegou a confesar para protexer aos correlixionarios.
Karlotti
Nós queríamos crear un partido comunista á esquerda do
PCE, pero adiantáronse en Cataluña e non tivemos máis
remedio que nos sumar. En Cataluña é onde xorden todas
as escisións: que se PCE Internacional, que se PCE Inter-

45

nacionalista... Andabamos todos nesas andrómenas propias da época.
Marcos
Para quen non o vivise soa ao universo de siglas da “Vida
de Brian”...
Karlotti
Era caralludo, un síntoma de enorme vitalidade. Eu tiña
amigos comunistas e anarquistas, máis ben da FAI ou Autónomos, non tanto da CNT. Militei nunha forza comunista
pero sempre me interesou o anarquismo. Na biblioteca da
familia tiñamos un exemplar da Ética e Revolución, de Kropotkin, que pertencera ao meu avó materno. Un día restaureino, fíxenlle fotocopias e lémolo entre os colegas. Deixoume unha fonda pegada. Unha referencia ética fundamental,
unha forma particular de estar cos demais e co mundo. Ao
anarquismo haino que coñecer en profundidade.
Marcos
Desde logo a túa vida non parece corresponderse coa dun
comunista orgánico ou ortodoxo.
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Karlotti
Acabamos no PCE-i porque pensabamos que era perentoria a revolución, e que para iso era preciso organizarse.
Entrementres viamos aos amigos anarquistas… Chegaba
a policía e collíanos con sete metralletas (é un falar), dezasete plantas de marihuana, coas mans na masa, en plena
faena. E claro, ante isto o noso grupo razoaba: “pero me
cago na puta, non home, estannos torturando, se hai que
tirar un panfleto faise ás catro da mañá, non en pleno día”.
E aínda por riba coas pintas que tiñan, que se lles coñecía
de lonxe. A min no partido advertíanme: “hai que cambiar
de roupa, viste doutra forma, corta esas guedellas”, pero
eu non as cortaba ninpadiós.
A Karlotti permitíanlle certas licenzas porque se ía desvelando
como un elemento valioso da organización. Con apenas vinte
anos namoraba á xente para que se implicase na loita e creaba
estruturas ben articuladas. Desde o partido dicíanlle: “tes que
nomear a un responsable de propaganda, a un responsable
de política, a un responsable de organización...” e pasados os
meses non delegaba en ninguén para non comprometelos.
Entendía que para ingresar no PCE-i debían ter unha convición
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tan firme como para resistir unha boa tunda ou unha condena
de por exemplo dous anos de cárcere. Iso foi o que lle impuxeron a Agustín por posesión dun feixe de libros de Mao.
Na última etapa de Haz y Envés o editor pon ao servizo da
revista a multicopista máis sofisticada do momento: unha
Gesteitner do trinque. E o trío revolucionario, como non podía ser doutro xeito, pon ese xoguete ao servizo do partido.
Acaban por tirar miles de panfletos do PCE-i cuns deseños e
unhas calidades insólitas na época. Obviamente sen coñecemento nin permiso do dono. Nunca llelo perdoou.

Humanista radical independente
Por entón Karlotti acumula detencións. Entre 1968 e 1973 é
detido arredor de cento vinte veces, só a metade baixo orde
oficial. A rutina era ben sinxela: “pasaba tres días no calabozo, a hostia limpa e á rúa”. Nunca asinou nada. Apenas nunha
ocasión en que lle obrigaron a definirse28 acabou por se declarar “humanista radical independente”.

28 En liña con aquel aforismo que reza: “Eu só me identifico coa policía”.
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En paralelo á súa militancia na sombra, Karlotti estuda enxeñería técnica na Universidade de Valladolid. Remata primeiro curso e no seguinte ano deixa esa carreira para iniciar
maxisterio. Sentía certa vocación, posteriormente aniquilada. Daquela maxisterio “era unha cousa sórdida, tétrica,
terrible”. Ao pouco de se matricular ábrenlle expediente. A
policía xunta ao claustro de profesores para comunicarlles
que Karlotti é un revolucionario profesional, pagado por China e con 300.000 pesetas ingresadas na Caixa de León. A
súa presenza na Facultade só responde ao intento de montar unha célula do partido. Unha fábula delirante. A pesar da
boa imaxe que ten entre os mestres, acábano por suspender
en música (máis adiante será un dos introdutores do jazz na
meseta), formación política e traballos manuais. No resto de
materias recibe as máximas cualificacións. Ante a presión
ambiental decide mudarse a León e rematar alí o grao.
En León fará novos amigos que vincula aos de Valladolid.
Na Facultade crea un comité de alumnos que encabezará o
primeiro peche estudantil da cidade. Antes houbera folgas
obreiras pero nunca no ensino. Motivo: a Brigada Política
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Social detivera a un compañeiro, José Luís Cacho29, ao que
lanzaron desde un segundo piso contra o duro pavimento da
beirarrúa. Nada recomendable. Durante o peche, enchufan
amplificadores nos baños e impártense charlas sobre jazz
e movemento negro, tema descoñecido por aquel entón en
España. As tendencias cosmopolitas e as afinidades vangardistas de Karlotti vanse consolidando.
Inciso: o seu gusto polo jazz acaba por se converter nunha
obsesión. É a música que o fai vibrar30. Xunto cun grupo de
colegas31 pasa algúns veráns percorrendo os escasos festivais que hai na península. Resultado desa paixón chega a
coñecer en persoa a Charles Mingus e a Oscar Peterson.
En maxisterio completa o último curso, pero a súa intensa ocupación política impídelle preparar a reválida e facer as
prácticas, condición necesaria para conseguir o título. A partir

29 Tamén activista do PCE-i. Ingresara no partido por mediación de Karlotti.

Hoxe en día é un recoñecido escritor.

30 As preferencias de Karlotti polo jazz e a poesía non só denotan simpatía

cara a certas causas sociais, senón, cremos nós, por unha heterodoxia artística que subleva a orde lóxica das cousas (a narración lineal).
31 Algún dos compañeiros naquela febre son Fonso, poeta e músico leonés,

hoxe parte integrante do colectivo Sin Red, e Toñín, membro do mítico grupo
Los Cardíacos.
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de aí dedícase a escribir e viaxar. Esa relativa despreocupación
tiña moito que ver coas condicións laborais da época, previa
á crise do petróleo. Desde o ano 72 o movemento obreiro lograra unha serie de conquistas laborais: “no metal asinárase
un convenio con sete horas por xornada, dúas horas extras
pagadas ao dobre, aos quince días eras fixo e nos despedimentos cobrabas unha proporción do que che correspondera
por vacacións”. A abundancia de emprego e as condicións vantaxosas permitíanlle traballar de forma libre e intermitente.
Con todo, vivir na clandestinidade era un duro exercicio de
autodisciplina. Pola rúa debía evitar aos amigos, nunca saudar nin moito menos deterse. Aínda así, nada se chegou a
paralizar. Burlaban de noite o asedio policial, xuntándose en
casas particulares onde se entretiñan mantendo longas conversas, fumando algún que outro porro, lendo en voz alta a
Octavio Paz ou a Antonin Artaud, inventando guións de cine
que logo filmarían (tiñan o equipo esencial), preparando materiais e artigos para novas publicacións...
Mesmo antes de ingresar no PCE-i xa viran recoñecido o seu
dinamismo cultural pola dirección da Semana Internacional
de Cine de Valladolid (SEMINCI), que lles cede un posto no
comité de organización. En pleno franquismo a SEMINCI era
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un estraño referente en Europa: exhibía filmes proscritos e
traía intelectuais de renome.

O sadismo hispano
Karlotti
A policía mallaba en nós canto quería. A min fixéronme
andar descalzo por unha habitación chea de bolas de
aceiro. Aínda hoxe teño os pes fodidos. Tamén utilizaban
fustas de picha de touro. Preguntábanche: “que fusta queres?, escolle, meu ben”. Ás veces eu mirábaos fixamente
e entón púñanse frenéticos: “eses olliños que tes, fillo de
puta!”. Tamén lembro situacións dunha humillación horrorosa. Vén o director superior de policía e dime: “home, xa
sabemos que fodes moi ben, que deixaches moi alto o pavillón de España32...”. Se iso cho di un señor da idade do teu
pai ás cinco da madrugada déixate branco. Aféctache máis
que a violencia física, porque é unha persoa maior á que
lle presupós uns mínimos principios, e daquela pensas:
“aquí pode pasar calquera cousa, estou vendido”. Outro día

32 Ver máis adiante o episodio de Alice.
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tocoume a quintaesencia do terror na época, o inspector
Casuso, da Brigada Político Social. Pregúntame de forma
amigable por Kropotkin: “pero vamos ver, Juan Carlos, se
eu con Kropotkin lévome moi ben, se hai uns días estiven
a falar con el...”. Parece broma pero ficabas totalmente desarmado. A ignorancia era outra arma represiva temible 33.
O inimigo non se cortaba un pelo, xogaba co pánico da
xente. Non precisaban de execucións indiscriminadas,
bastaba con algunha acción selectiva, que transcendese
33 Para coñecer máis en detalle os méritos do inspector Casuso e a atmosfera sórdida dos sotos policiais poden consultar o seguinte enderezo web:
http://textosbanales.blogspot.com/2006/03/recuerdos-de-la-prisin.html.
Atoparán un conmovedor relato asinado por Félix Bernesga.

Comeza así: “Tuvieron que sacarme a empujones del furgón de la policía para
ingresarme en la prisión de Valladolid. El inspector Casuso, mi torturador, me
dijo ‘a lo mejor me has tomado cariño’. Pero no, yo no le quería. Mis piernas se
resistían a moverse para bajar del furgón porque el miedo me dominaba: algo me
decía que aquel sádico quería matarme. Lo había simulado en los interrogatorios
de la comisaría. Me había colocado dos veces el cañón de su pistola descargada
encima del ojo derecho y se había puesto a gritar como un loco. Haciéndose el
loco. Y yo me había dicho tantas veces que estaba muerto, que iba a morir allí,
que no podía creer que no bajaba del furgón para ser ejecutado.
Así que cuando me dejaron en la entrada al rastrillo de la prisión de Valladolid,
cuando me quitaron el cinturón, las llaves, unas monedas, un bolígrafo y el
foulard que llevaba al cuello yo estaba zombi. En sueños recogí un plato de
aluminio y una cuchara y respondí que no quería cenar. En sueños me vi caminar
y descender escoltado por un carcelero a un sótano y en sueños me vi encerrado
en una celda en penumbra. En sueños me arrodillé frente al plato de aluminio

53

que a aquel lle cortaron unha perna, que ao pai doutro masacrárono… A un colega meu, máis adiante secretario do
Concello de Valladolid, sacárono de comisaría en segredo
nun tren con destino á casa familiar en Burgos: estaba
vermello, azul, amourado, destruído. Se estás niso, como
te evades? Hai unha lóxica bélica, unha dialéctica. En tales
circunstancias chegamos a planear a morte do inspector
Casuso. Ao final quedou nunha mera idea e desbotouse.
Hai ocasións en que é necesario un xesto dese tipo porque se non vénse abaixo a moral do grupo, a confianza na
meta perseguida. Tense que visualizar que o inimigo é vulnerable. En circunstancias extremas. A resistencia francesa e a xudía fixérono a cotío.
Así e todo, a parte represiva do franquismo foi menos
importante que o feito de vivir durante corenta anos nun
lleno de abolladuras sobre el que vomité la angustia de tres días de torturas y
miedo. Después me eché sobre un camastro y me oculté bajo una ajada manta
de tela de saco de colores marrón y blanco, a franjas. Me acosté vestido, con
zapatos, acurrucado, protegiendo la cabeza con los brazos y queriendo tararear
algo, una canción, algo que me hiciera sentir que yo era humano, que había vivido
entre humanos. No encontré otra cosa que Un amor supremo, de Coltrane. A love
supreme, a love supreme, una y otra vez. Con esa cantinela pasé la noche.
Por la mañana fui capaz de apartar la manta y mirar el lugar en el que me encontraba. No era ninguna sorpresa: estaba en la cárcel. Estaría en la cárcel durante
mucho tiempo, durante años (…)”.
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ambiente desligado dos antecesores republicanos e do
que sucedía no resto do mundo. O terrible do franquismo
foi unha vida cotiá chea de pautas tóxicas, deformacións
e vicios que chegan até hoxe e que tardaremos moito en
extirpar. As pequenas condutas, a forma de relacionármonos, de tratar as cousas… É algo que arrastramos e aínda
supura. Como a fritura nos bares, que impregna toda a
roupa e a pel. Hai aí un campo de estudo sociolóxico por
explorar. Vese en como falan os políticos no parlamento34.
É un fenómeno exclusivamente español: ao saír fóra ves
como hai outras formas de estar na vida.

Nugallán e malandrín
O episodio máis amargo do seu período militante viviuno nunha
comisaría de León. Levaba tres días encerrado no calabozo
mentres buscaban o xeito de procesalo por perigosidade so34 O maniqueísmo simplón (amigo/inimigo), o casticismo excluínte, as

afirmacións machorras, as gargalladas insultantes, a tendencia á solemnidade categórica, ao histrionismo, á santa indignación... En definitiva, o que
Sánchez Ferlosio vén a denominar como “pensamento sumarísimo”, que
tan ben podemos apreciar nos faladoiros de fútbol ou en certos programas
sinistros (máis ben destros) de radio e televisión. Para máis información,
poden consultar a obra Palabras como puños (Tecnos, 2011) onde se analiza a
“retórica da crispación” política durante a Segunda República española.
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cial en aplicación da célebre “Ley de vagos y maleantes”. Afirma un Karlotti irónico que esa lei fora redactada pensando
en tres perfís delituosos: putas, maricóns e el mesmo. Non
o podían acusar de comunista porque en anteriores detencións rexeitara ese cualificativo, co cal ficaba nun limbo legal
que crispaba sobremaneira aos seus captadores.
Karlotti
Soltáronme ás tres da mañá. Non había amigos que me
viñeran buscar. Sempre evitei mesturalos coa actividade
política para non lles complicar a existencia. Tamén era un
xeito de non quedar cercado de todo. En fin, ao saír vexo
a furgoneta do meu pai estacionada fronte a comisaría.
Hora intempestiva. Meu pai sentado na furgoneta. Soubera da detención por medio dun tío meu con influencias
e estábame esperando. Viñera desde Valladolid de noite,
conducindo durante horas. Na comisaría tratárano de puta
pena, non lle dixeran nada en absoluto. Entón abre a porta do copiloto e dime: “Carlos, que tal…”, sen máis. Unha
emoción da hostia. E sigue: “vén á casa, vente a Valladolid,
vés uns días…”. Non cuestiona nada, non reprocha nada.
“Vente a ver a mamá e estás alí uns días, despois pénsalo
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e fas o que sexa, non che vou dicir que deixes isto nin que
deixes nada”. Eu dígolle: “papá, non, vasme levar á miña
casa, dígoche por onde queda”. No traxecto meu pai insiste en que marche, que el mesmo me traerá de volta cando eu queira. “Non, papá, teño que ver aos compañeiros,
teño que velos mañá para dicirlles o que están buscando,
o que están preguntando”. Fomos xuntos para a miña casa
e estivemos en silencio até que amenceu. Meteume mil
pesetas na americana e volveu só para Valladolid. Sempre
pensei nesa volta do meu pai, na dureza das cousas…

A vitalidade desborda á política
Unha das persoas nas que Karlotti viu a firmeza precisa para
formar parte do partido foi Quini, un rapaz leonés ben parecido e simpático que viña de Alemaña con destino a Bolivia,
onde pensaba enrolarse na guerrilla ás ordes de Peredo,
compañeiro do Che Guevara. O itinerario da viaxe era retorto
e novelesco, como corresponde a un plan subversivo (Madrid,
París, Frankfurt, Bos Aires, A Paz). Como a preparación da
loxística dura meses, empregan ese tempo en debater sen
tregua. De tanto lecorear chega un momento en que Quini
renuncia á aventura guerrilleira para ingresar no PCE-i de
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León, onde substituirá a Karlotti por recomendación deste.
Semellaba a persoa idónea para asentar o partido na cidade.
Quini adoitaba reconvir a Karlotti polas súas “desviacións
anarquistas e pequeno burguesas”. Non era infrecuente que
no transcurso das xuntanzas Karlotti inventara citas enteiras
dos clásicos: “como dicía Lenin en ‘O Estado e a Revolución’...”.
Pillárono en poucas ocasións, pero cada vez se repetían máis
as rifas e ameazas: “dentro de 15 días preséntaste en… e
se non serás chamado a Madrid a…”. Karlotti lograra xuntar
a uns trinta militantes en León, segundo as súas palabras
“xente formidable, uns artistas da vida”. Canso das reprimendas, Karlotti abandona en 1973 toda disciplina partidista e
regresa a Valladolid.
Máis adiante, nas primeiras eleccións democráticas, o PCE-i (baixo a nova nomenclatura de PTE –Partido do Traballo
de España–) estará a piques de conseguir un acta de deputado no Congreso para o seu coordinador, Nazario Aguado.
Con milleiros de votos queda ás portas do Parlamento. O
seu grao de implantación entre a clase obreira era notable:
anos atrás constituíran o terceiro sindicato de España, o
CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Traballadores). Algúns dos seus afiliados sufriran martirio pola causa,
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consellos de guerra ou foran directamente executados35. A
partir dos comicios outros partidos de esquerda intentarán
captar aos seus cadros políticos. Moitos aceitan integrarse
no PSOE. Outros, Aguado entre eles, optan pola militancia
social, desde a base.
Karlotti
Que era a revolución para nós? Pois que a xente estivera
de puta madre, que houbese igualdade para todos. E querías iso dunha maneira apaixonada, até o punto de perder
a túa liberdade.
O temperamento de Karlotti era quizás demasiado xoguetón
e artístico para o que requiría a militancia comunista, cunha
dose de vitalismo canto menos igual á de “politicismo”, senón superior. E non subordinaba o presente a un hipotético
paraíso futuro: a revolución para el debía ser aquí e agora,
nas formas de vida, nas actitudes, a comezar por un mesmo.

35 Poden encontrar unha breve cronoloxía, ignoramos con que grao de

rigor histórico, na páxina web do PTE: http://www.pte-jgre.com/historia/
cronolog%EDa.htm
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Anos luminosos: Alice
Non todo era gris, sórdido ou aborrecido no crepúsculo da
ditadura. Nin moito menos. Ben pola contra era un momento de gran efervescencia social no que se compaxinaban
vivencias simultáneas, ás veces antitéticas, pero dotadas
todas dunha intensidade explosiva. Por unha parte estaba
a clandestinidade e os seus rigores, as lecturas prescritas
pola camaradería e a disciplina obrigada para achegarse á
meta transcendental da revolución. Por outra discorrían os
amores, o achegamento autodidacta aos grandes malditos
da poesía francesa, a creación de compañías de teatro alternativo, a fundación de bares míticos da contracultura valisoletana, a implicación en proxectos cinematográficos, “e todo
cun substrato alimentario que eran as drogas”. Usábanas en
grupo, respectando certos rituais e como vía de coñecemento e experimentación lúcida. Era froito do contexto, dun contexto occidental de vangardas creativas que eles recreaban
ao seu xeito. Segundo Karlotti: “ninguén saíu mal parado;
nalgún caso a alma física quedou algo tocada pero a outra
alma sempre estivo moi ben”. Do seu círculo íntimo saíu o
« Karlotti, ataviado de época
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xermolo das compañías teatrais Correo de Comedia, Ultéripo e
Teatro Corsario. No cárcere de Valladolid representan para os
reclusos a obra de Antonin Artaud “O xuízo de Deus”. O compromiso cultural e político conflúen até confundirse nunha
única militancia vital sustentada no entusiasmo.
No medio desa bohemia festiva, a contrapelo da mediocridade ambiente, xorden os amores. O chileno Rocco Petrucci,
tan homosexual como espléndido actor, aterra en Valladolid
e namórase perdidamente de Erika, unha amiga común. Fernando, fillo de ferroviarios e sedutor empedernido, viaxa todos os veráns a Salou (Tarragona) para regresar con algunha
nova amante holandesa. Karlotti coñece a un par de rapazas
de Irlanda e cae fulminado polos encantos de Alice.
Karlotti
Con Alice descubrín o amor. Daquela tocábame entrar na
mili e fixen plans de fuxida, pero quitáranme o pasaporte
e non había forma… Non podía separarme dela. Facíamos
o amor todo o día, coma tolos. Alice estaba na órbita do
movemento irlandés de liberación nacional (nada que ver
co IRA). Andaba tan enfeitizado e tiña tantos ciumes que
unha noite perdín a cabeza e deille unha zosca a un fulano
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que estaba a flirtear con ela. Era alta e rubia, unha beleza.
Lembro que nunha ocasión baixamos borrachos, bicándonos, a un garaxe subterráneo dos poucos que había
en Valladolid. Abaixo pregúntanos o vixiante: “Onde van
vostedes?” “Non nos deixaría pasar aí un tempiño? Non
temos onde ir durmir”. A resposta normal da época sería:
“Fóra de aquí, fillos de puta, que chamo á policía”, e sen
embargo deixounos, deixounos ficar nun sofá vermello.
Así, vagabundeando, pasamos catro días sen dar sinais de
vida. Cando volvín por casa o meu pai soltoume unha berra
monumental. O cabreo xa viña de dous anos atrás, cando
me deixara barba longa. “Mentres esteas nesta casa fas o
que eu che diga!”. “Entón, pai, marcho da casa”. Non volvín
máis até que casei.

A familia asediada. Un anel irlandés
Xa marchara antes da casa, pero esa foi a definitiva. A partir
de aí vía aos pais de cando en vez. Por ese desgusto o seu pai
incubou unha úlcera de estómago. Os pais dos rapaces encerellados na política sufrían de angustia. Preocupáballes que os
fillos rematasen a carreira, obxectivo final dos seus desvelos.
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Festa de disfraces con Karlotti ao fondo

Por outro lado, o acoso policial ao círculo familiar estaba a
intensificarse. Unha táctica máis do seu nutrido repertorio
represivo: “oías de madrugada os pasos pola escaleira, ao
pouco chamaban ao timbre, unha noite si, outra tamén…
aquilo era desquiciante, un terror da hostia”. As visitas aos
fogares, cando as familias estaban a durmir, xeraba unha
sensación de desamparo que facía irrespirable a convivencia.
E a maiores xogábase co “que dirán os veciños”, ou sexa, coa
vergonza e as miradas de receo. En definitiva, era mala vida
para a súa familia e iso empúrrao a afastarse deles.
Nesa altura Alice marcha para Irlanda e Karlotti reúne o valor suficiente para encargar un pasaporte falso e acudir ao
seu encontro. No momento en que o chaman a filas e decide
consumar a deserción chega unha carta de Alice acompañada dun anel. Na carta dille que en datas recentes tivera un
accidente de coche que lle desfigurou o rostro. Caera nunha
profunda depresión e prefire que non a vexa. Prégalle que
non vaia. O anel era unha peza típica irlandesa onde dúas
mans entrelazadas sosteñen un corazón, regalo que os namorados se entregan por San Xoán. O suceso conmove e desespera ao mozo. Abatido pola frustración, decide alistarse.
Aquel anel iría sempre consigo até que anos despois llo cede

65

a un amigo italiano en sinal de gratitude. Cando nace José,
primeiro fillo de Karlotti, ese mesmo amigo envíalle unha réplica exacta que aínda hoxe conserva.

Ateo e francotirador
Ingresa no servizo militar. Grazas a un enchufe queda en
Valladolid. Durante o campamento saca o número un de tiro
entre catro mil recrutas. Fanlle un test de intelixencia e obtén
150 puntos para unha media de 100. O coronel do campamento ten interese en coñecelo. Anótase no corpo de operacións especiais (boinas verdes) pensando aínda en prepararse para a toma de armas revolucionaria. Supera as probas
físicas e xusto dez días antes da xura de bandeira bórrano da
lista. Na súa ficha asinara a condición de ateo, quizás un dos
primeiros no exército franquista en declaralo abertamente.
A xura de bandeira celébrase en León. Cando chega a súa
quenda apártano da fila de forma ostentosa e a modo de escarmento lévano a un recanto a xurar pola súa honra. Diante
de catro mil familias.
Ao rematar o campamento é destinado a Capitanía Xeral en
Valladolid. Preséntase ás nove da mañá, pasa o día deam-
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bulando por estancias baleiras sen que ninguén o reciba e
ás nove da noite méteno nun tren sen previo aviso en dirección a Astorga. Bota alí ano e medio, sen saír do cuartel. Ao
estar fichado non pode facer uso de armas, nin vixilancias
nin gardas. O coronel, un individuo de Ferrol elegante e culto,
coméntalle: “pasounos a Brigada Político Social un ficheiro
sobre vostede. Seica é un perigoso propagandista do comunismo… Pois ben, que saiba que a min tanto me ten o que
vostede sexa. Aquí estará tranquilo, todo o mundo o vai a
respectar e terá un longo descanso da BPS”. Efectivamente
ese tempo foi un alivio para un rapaz que tomara por hábito ser detido cada dous ou tres días. Para Karlotti, a clave
de tal contumacia policial fora xustamente a súa negativa a
recoñecerse comunista: “se o tivese asinado nun determinado momento deixaríanme en paz. Se acaso seis meses ao
cárcere e acabouse”. A ambigüidade perturba, desconcerta,
asusta aos burócratas.

A SEMINCI apesta a vermello
Unha vez libre da reclusión castrense Karlotti retoma o seu
activismo febril. Tal e como xa dixemos, é un período de grande axitación social no que os acontecementos se suceden de
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forma atropelada. Karlotti sinte que o tempo se acelera. Cos
seus amigos descobre novos referentes culturais, desde as
obras completas de Alfred Jarry até as propostas escénicas
do Teatro Negro de Praga, pasando polo nacemento de revistas como Primer Acto ou Primera Plana que escrutan con avidez. A vida subterránea bulía. Durante a SEMINCI proxectan
o filme “Roma, cittá aperta”, e boa parte do público érguese
a cantar a Internacional. En 1970 a película cubana “Lucía” é
galardoada co premio Carabela de Prata. Vanse abrindo as
xanelas e respírase un aire cada vez máis limpo.
Por entón Karlotti faise reporteiro e distribuidor de Gaceta
Universitaria, un xornal ligado ao falanxista SEU (Sindicato
Español Universitario) que arredor do ano 70 fora copado
pola esquerda. En tres ocasións escribe artigos na Gaceta e
as tres veces a censura prohibe a edición enteira. Digamos
que a diplomacia sibilina non era o seu forte. No último artigo
Karlotti dá conta do peche durante seis meses da Universidade de Valladolid, o máis prolongado de España. O movemento estudantil de Valladolid está á altura dos máis vivaces
da península. Cortan as vías do tren nun acto de sabotaxe
que ten eco nalgúns medios estranxeiros (Radio Moscova e
Radio Pequín, ou iso di a lenda).
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No ano 72 Karlotti recibe do Comité da SEMINCI un lote de
invitacións para asistir ao acto de clausura. Había que presentarse de rigorosa etiqueta. Dentro está a prensa estranxeira, afamados directores de cine e as forzas vivas locais
(xente ben, burguesía fascista). Aparece Karlotti na porta do
cine cun séquito de secuaces. Aspecto: guedellas, cazadora
do exército norteamericano, botas lamacentas. Resultado:
non poden entrar. A turba protesta, berra e logra abrirse
paso tras un empurrón ao unísono. O xefe de policía ordena
a detención do noso home pero moitos dos parceiros logran
introducirse no patio de butacas mentres cantan: “Viva la
unión, vivan las FAR36, viva la lucha por la libertad!”. Lanzan
bombas fétidas e unha parte do respectable foxe espantado. Tempo atrás requisáranlle a Karlotti un cargamento dese
material fedorento. A policía atou cabos. Na comisaría recibiu unha malleira mentres negaba que as bombas fétidas do
Cine Avenida fosen súas (o que por unha vez era certo).

36 As Forzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
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Revolucionarse
Os bares xogaban un papel determinante na educación de
rúa daqueles mozos libertarios. Nos bares coñecen a antigos
mestres republicanos, seres anónimos que foran castigados
polo réxime co exilio interior. Moitos deles estaban desafiuzados, vítimas dun desterro forzado que os desligaba dos seus
lazos familiares. Rachar as redes sociais dos republicanos
fora unha variante máis da represión do réxime. O encontro
entre os vellos disidentes e as novas camadas de militantes
vitais tivo unha particular relevancia na formación autodidacta destes últimos. Cun salto dunha xeración polo medio, avós
e netos fraguaron unha nova toma das rúas a través das artes e a poesía como vehículo de contestación social.
Explícao ben Karlotti: “a rúa non era de Fraga, era nosa, eramos nós quen mantiñamos o peso da vida na rúa. Montamos bares que funcionaban como espazos de liberdade e
focos de cultura, tiñamos unha gran capacidade de mobilización… A morte de Franco o único que fixo foi destapar ese
fenómeno”. Día a día estaban a recrear a vida fóra de toda
convención formal. Ao modo das comunas vivían xuntos,
compartían amores, ideas e substancias, exploraban a exis-

70

tencia en múltiples direccións… Non fixeron a revolución: revolucionáronse eles.

A droga precisa dun ritual
Karlotti fora pioneiro no consumo exploratorio de drogas.
De volta dunha viaxe a Ibiza toma un LSD, sube á cuberta
do barco e cóntalles a uns obreiros de Telefónica todo o que
está a sentir. Pasan a noite escoitando o seu relato onírico.
Sen embargo, como xa indicamos, o uso de estupefacientes no seu grupo era circunstancial e estaba suxeito a unha
mediación ritual. Foi máis adiante cando na rúa se estendeu
outra clase de consumo compulsivo, individual, criminoso.
Karlotti
En Valladolid e no País Vasco a policía utilizouna como un
xeito de rachar a prolongación da estrutura de loita contra o franquismo. Foi un intento de podrecer e descompor
ese corpo social activista co que chegamos á Transición.
Atopáronse cunha mocidade moi radicalizada, relevo da
miña xeración, e tentaron desactivala. A heroína tivo un
papel decisivo: é unha droga moi individual que illa ás
persoas nunha burbulla, e nese sentido axuda á fragmen-
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tación social. No noso caso formaba parte dun contexto
de iniciación, como un xeito máis de coñecer a realidade
e acceder a estados de consciencia, sen esa compoñente
sórdida que xurdiu despois. Sen embargo a partir dos 80
a heroína pasa á rúa, ás mans da xuventude proletaria. A
policía regula e protexe a súa distribución. Utilízana para
crear sopróns, para provocar un ambiente xeneralizado de
paranoia. As mentes máis lúcidas e inquedas caen nela.
Había que decapitar á mocidade, impedir que fose un elemento político perturbador.

Un tridente rematou coa esperanza…
Para Karlotti a expansión da heroína non foi o único factor
que influíu no esmorecemento desa enerxía creativa. Tamén
a violencia parapolicial ou os pactos da esquerda oficial cos
reformistas do franquismo serviron para domesticar aos
movementos sociais. Máis adiante apuntará a un cuarto elemento: a irrupción da movida.
Karlotti
A partir do ano 77 ou 78 a Brigada Político Social xa non
pode seguir cumprindo coa súa función. Quen colle o relevo
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co beneplácito do réxime é Fuerza Nueva, co fin evidente de
expulsar á mocidade da rúa. Durante tres anos levan a cabo
accións violentas en Valladolid. Atacaban de preferencia aos
máis noviños, marcábanos con cadeas. A un coñecido levárono a un piñeiral de Antequera, a 13 km. da cidade, atárono
a unha árbore e queimárono con cigarros. Ese home ficou
trastornado de por vida. Outra rapaza fora violada. Os nosos bares, o Cafetín, o Calleja ou o Farolito, sufriron un asedio
permanente. Ao Cafetín tiráronnos cócteles molotov, ardeu
a barra e os veciños do inmoble tiveron que baixar a apagar
o lume para evitar que prendera en todo o edificio. Un 6 de
xaneiro sobriños de Miláns del Bosch dispararon catro tiros ao interior. Unha das balas quedou cravada na parede
e outra alcanzou a Jorge, un amigo avogado, rozándolle a
columna vertebral. Tivo que xubilarse por incapacidade. O
disparo foino minando e padeceu de por vida unha coxeira que o martiriza. En total no Cafetín contamos arredor de
vinte agresións armadas.
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… e un folleto venceu ás pistolas
Karlotti
Un dos sucesos que desbordou os acontecementos foi a
morte de dous anciáns que vivían no andar superior ao
local do MC (Movemento Comunista). Un incendio intencionado. Desde o Cafetín convocamos aos sindicatos e a
todas as forzas da esquerda e acordamos plantar cara á
violencia fascista. Montamos unha Asemblea Cidadá desde a que se organizaron manifestacións multitudinarias.
Como a extrema dereita seguía atacando xurdiron voces a
favor do ollo por ollo. A xente con máis formación política
sabía que vingarse e entrar nunha espiral armada sería nocivo e totalmente inútil. Entón decidimos sacar uns folletos á rúa, sobre todo nos barrios obreiros, con información
detallada dos elementos da extrema dereita de Valladolid:
nomes, empregos, enderezos, marca e matrícula dos coches, teléfonos, familia… A partir de aí prodúcese unha
especie de negociación tácita na que os fascistas rebaixan
a intensidade. A violencia larvada da extrema dereita continuou mediante accións puntuais, pero aquel clima insostible non se repetiu. Os folletos resultaron ser unha vía de
comunicación directa, eficaz e disuasoria.
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Participación vs. Transición
Karlotti
As esixencias cabais que xurdiran dos movementos sociais foron reducidas á mínima expresión. Daquela moitos
xa non militabamos en partidos. Buscabamos unha democracia real que recuperase aspectos da República e na que
a cultura tivese unha presenza crítica. Buscabamos unha
democracia participativa, de abaixo arriba, que rachase co
franquismo. Hai unha visión interesada que asocia a toda
a extrema esquerda do momento cun stalinismo duro e
mediocre. Non é certo. Había unha esquerda cívica, aberta
de miras, en contacto permanente coa produción artística
e co pensamento de fóra. Nós recibíamos todos os meses
Les Temps Modernes. E liamos con lupa os artigos de Triunfo. Home, claro que había xente dogmática, ás veces froito
da inmadurez, pero en xeral era un contorno rico e creativo. Pois ben, os partidos políticos de esquerda traizoaron
ese pulmón social pactando co réxime. Acordaron unha
Transición de mínimos e tutelada. O PCE tivo un papel moi
destacado na descomposición das asociacións de veciños,
cousa que é imperdoable. Había que reconducir a enerxía
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da rúa por canles institucionais. E as novas formas de vida
e sociabilidade foron laminadas.

Movida et circenses
Karlotti
Anteriormente as drogas foran usadas polas clases medias
ou por núcleos de estudantes cultos. A partir do 77-78 é a
mocidade obreira a que está enganchada á heroína. Coincide cun período de penuria económica que en 1985 alcanza o seu cénit. O paro era descomunal. Nese momento a
xente empeza a morrer de sobredose ou adulteracións. A
policía leva ao bar Farolito á xente máis acabada para degradar o ambiente. Era premeditado: en Valladolid houbo
moitas denuncias por iso. A reacción social produciuse
cando a cousa rebota e os nenos de clases altas tamén
morren polo cabalo. Aí as nais organízanse para combater
ao narcotráfico. Nos anos 71 e 72, cando a miña xeración,
tiñamos traballo de abondo e condicións laborais que nos
daban unha gran autonomía. Agora non era o caso. A crise
máis forte en Valladolid foi do 85 ao 92, coincidindo coas
reconversións industriais. O contexto radiante da “movida”
camufla unha reconversión terrible.
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O que chamamos posmodernidade, que aquí xorde en Madrid e en Vigo, agroma nese caldo de cultivo. O proceso
natural tería sido que os movementos sociais, políticos e
culturais vivisen nos 80 o seu esplendor, pero iso truncouse de raíz. A partir de aí houbo un apoio esmagador das
institucións a unha xente que era a parte máis conservadora e frívola dos activistas culturais. A movida era o modelo de consumo que lles gustaba para os nosos fillos. Os
individuos máis válidos, tipo Haro Ibars, ou morreran ou
foran relegados ao ostracismo. As mellores mentes caeran na heroína, e non caeran, fixéraselles caer. Hai unha
estratexia detrás que tamén funcionou no caso dos panteras negras americanos. En Estados Unidos metrallaron
aos líderes e meteron a droga entre as bases. A droga foi
utilizada cun fin político desde hai canto menos douscentos anos. De feito é un dos soportes da política exterior
norteamericana (e antes da inglesa). Coa escusa da droga
sufragan ou criminalizan a Estados, amigos ou inimigos,
manténdoos baixo a súa tutela militar.
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23-F: o esperpento encobre unha chantaxe
Karlotti
O do 23-F vivímolo como unha posta en escena aberrante,
como un vodevil. Transmitiron a idea de que non se debía provocar ás forzas militares, que había que renunciar
a certas veleidades porque do contrario “mirade que situación se pode dar”. Unha chantaxe dese calibre para min
deslexitima todo o proceso.

A viaxe
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Voando sen rede
A bufonada golpista colleu a Karlotti de volta. De volta en
Valladolid logo dunha epopea persoal que o levara até os
confíns do mundo. Anos atrás, arredor do 77, estaba traballando en Miranda do Ebro cando o seu parceiro Javier
Insausti propúxolle ir un mes de vacacións a Praga. Máis
ao concreto deixar o traballo, pedir a liquidación e con eses
cartos emprender viaxe a Praga. Dito e feito. Apenas levaba
medio ano en Dragados pero a facilidade ambiente para acceder a outro emprego e a atracción polo descoñecido puido
máis que calquera sensatez de clase media. Na súa natureza
estaba a semente do risco e a vontade de aprender, de exporse ao mundo para aprender, un método pouco ensinado
nas academias pero do máis eficaz no xogo da vida.
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Recibe x miles de pesetas en concepto de finiquito e organiza unha recua de festas de despedida cos amigos máis
próximos. En poucos días (noites) funde a metade do botín.
Inconsciencia? Máis ben desapego aos cartos de quen confía
nas súas habilidades, na solidariedade allea e na sorte. Poucos de nós teriamos a valentía para depositar o noso futuro
en mans do azar, poucos a íntima confianza para atrevérmonos a voar sen rede. É a liberdade interior que emana da ausencia de medo. Claro que sendo mozo tamén parece máis
sinxelo abandonarse á arroutada…
Nin chegarán nunca a Praga nin gozarán dun mes de plácido descanso. A odisea a peito descuberto de Karlotti e Javier
transcorre durante dous anos e medio por distintas localizacións de Europa e Asia. En total máis de 20.000 km. de
peripecias improvisadas, sen meta nin billete de volta, e que
darán para recrearse nas vindeiras páxinas. Sigamos entón
o conto de vagar.
O paseo dos dous amigos arrinca un verán en Valladolid. Deciden visitar a capital checa previa parada en Barcelona. Sobra o tempo para desviarse da ruta todo canto se lles antolle.
Ao fin, o que importa non é tanto o destino como a experiencia da viaxe. En Barcelona gastan uns cartiños (e xa van que-
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dando menos), os suficientes para que teñan que acollerse ao
autostop como única solución de transporte viable. Cóllennos
(por entón collíante) pero non para encamiñarse ao corazón
de Europa senón para virar ao leste rumbo a Italia. Parécelles
ben. Guiados polo instinto percorren o país de norte a sur até
desembocar no tacón adriático da bota peninsular. Desde a
cidade de Brindisi seica sae un barco para Grecia cunha tarifa
do máis económica. Non o pensan.
Durante a travesía coinciden cunha parella alemá máis noviña do que eles. O rapaz, orixinario da Arxentina, enxalza os
encantos da illa de Creta, ao tempo que menciona a abundancia de traballo na colleita da laranxa ($!). Ao desembarcar
en Atenas os nosos apenas teñen un peso e, xa que os catro
simpatizaran tanto (mesmo hai certo frechazo no aire), deciden tirar xuntos para Creta. A parella alemá merca un burro
coa idea de pasear a illa. Aos poucos días alemáns e burro
desaparecen, co cal Javier e Karlotti perden o estímulo da
compaña (feminina) e planean novas andainas. Pero como
no filme de Luís Buñuel, “O anxo exterminador”, a illa actúa
como un imán enigmático, e cada vez que intentan apañar o
barco de saída quedan coa carteira a cero. Algunhas troulas
sobresaíntes terán que ver no asunto.
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Diario de Creta

Comezan pois a traballar nas cousas máis extravagantes,
entre elas a recolla de madeira nunha praia do mar de Libia. Cada día ás 4:00 AM un paisano cretense déixaos nunha
praia deserta chea de troncos ciscados. A súa misión é apilalos en lotes ordenados, formando capas de 12 x 12. Teñen
que xuntar canto menos vinte lotes no día. Ás dez da noite,
dezaoito horas despois de plena exposición ao sol, volve o
paisano e lévaos á pensión. Ao día seguinte os troncos seguen igual de esparexidos que a mañá anterior, co conseguinte efecto absurdo alucinóxeno. O misterio non era tal:
mentres eles durmían un camión recollía os lotes e un barco
descargaba a nova mercancía.

A viaxe vaise tecendo cun fío literario
Foi aquela unha época de grandes borracheiras, borracheiras oníricas mediadas pola lectura da Ilíada e da Odisea, con
todo o imaxinario épico da Grecia clásica aboiando nas súas
cabezas.
Certo día conseguen xuntar o equivalente a dúas mil pesetas e por fin, logo de dous meses interminables, logran
saír de Creta. “Pero realmente saír, saíndo dela, como mar-
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chándonos dela…”, aclara Karlotti transmutado en Dédalo,
sorprendido de poder abandonar o labirinto circular no que
tiñan caído. De volta en Atenas seguen empeñados na visita
a Praga, mais sempre abertos ás suxestións que lles depara
o camiño. Unha xente alóxaos na súa casa e recoméndanlles
dirixirse á recolla da mazá en Tesalónica. A ver se gañan un
can. Pero a froita e eles non se acabarían por entender.
Folleando un mapa descobren que Tesalónica non queda
lonxe do monte Athos, península mítica inzada por vinte
mosteiros ortodoxos onde é prohibida a entrada ás femias
de calquera especie. Os dous leran un libro sobre o tema
que lles excitara a curiosidade, e as guías hippys afirmaban
que os frades ofrecían hospitalidade por un mes, o tempo
que precisaban para escribir un libro a catro mans sobre os
seus avatares. Conseguen pois un visado expendido polos
monxes, co único matiz de que a estadía máxima limítase a
tres días. Para chegar alí toman unha lancha en Ouranopolis,
pequeno pobo de pescadores no que vivira Henry Miller, convidado por Lawrence Durrel, e baixo cuxo engado escribira “O
coloso de Marussi” (1941). Hoxe lembran aqueles días nos
que percorreron os impresionantes mosteiros do século X,

86

auténticas fortalezas medievais sitas na cima de acantilados
para resgardarse dos piratas otománs.
Pasado ese breve lapso regresan a Tesalónica sen un patacón. Acaban por comer na Universidade a partir das catro da
tarde, horario en que rematan os estudantes e fican as sobras. Así durante varios días, coa sensación de que a aventura tocaba ao seu fin. De Praga xa se esqueceran. Se acaso
foran forxando a vaga idea de visitar Turquía pero, dadas as
circunstancias, sen demasiada convición. En medio dese decaemento “xorden poemas como nun alambique, sen procuralos”. Rendidos, chegan a telefonar pedindo axuda a Javier
Semprún, fundador de Teatro Corsario, quen recibe a chamada con sorpresa e alborozo. Era o primeiro contacto que
establecían con amigos ou familiares logo de cinco meses
deambulando. Dábanos por desaparecidos.

Antes polizía que autista
Cando xa preparaban o regreso a casa quixo o azar que coñeceran a un futbolista arxentino, un tal Pereira, que militara no
Club Deportivo Ourense e agora nas ringleiras do Panathinaikos. Empréstalles algo de cartos para subsistir e suxírelles
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Visado de entrada do Monte Athos

que pregunten por traballo nun circo italiano instalado nos
suburbios da cidade. Karlotti móstrase escéptico porque desde neno soñara con escapar da casa nun circo, fantasía moi
literaria, e non quere abrigar esperanza algunha. Teno idealizado e prefire non frustrarse. Sen alternativas á vista deciden
camiñar ao atardecer, co sol máis baixo, na dirección indicada.
Ao chegar onde o circo pregúntanlle a un fulano (pinta de encargado) por laboro. Contéstalles cunha pregunta un tanto
desconcertante: que se son autistas. Estrañados responden
que non, claro. “Moi ben, pois entón empezades mañá. Seredes polizías”. Explosión de alegría. Sen saber moi ben en que
consiste a encomenda pasan o que resta de tarde recollendo
cascos de cervexa e cabichas no bar do circo a cambio dunhas
birras gratis. É tan grande a excitación que en ningún momento reparan no paradoxo de acabar sendo polizías, precisamente eles.
Karlotti
Xa de noite pechada mandáronnos ir para a cama. Había
uns carromatos duns quince metros, cada un con cinco
portas ás que se accedía por unhas escadiñas. Ao traspasar a porta entrabas nun compartimento minúsculo con
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tres liteiras. Estabamos eufóricos, desorientados e moi
cansos, todo a un tempo. Ficamos durmidos. Ás 01:30 AM,
momento en que rematan as funcións do circo, escoitamos uns berros tremendos e golpes con varas metálicas
na chapa do carromato. Espertamos, non entendemos
nada, deducimos que o circo se desmonta. Nunca viramos
as entrañas dun circo. O labor de desmontar o bicho organízase en seis grupos, cada un dirixido por un capo. A
min tocoume gradinatas (gradas) e pasei o tempo entre
ferralla, termando para non caer. Antes, para aguantar o
tirón, tomaramos Javier e eu a última centramina que nos
quedaba. Acabamos á hora que fose e volvemos ao catre.
Acordamos sobre as 11 da mañá en estado de extrema
confusión (cervexa, droga, cansazo, circo…). Miramos por
unha claraboia e vemos unha enorme explanada. Abrimos
a porta e recíbenos un sol cegador, un deserto e o mar.
Todo o circo en fila, camións e coches e máis camións, azuis
e amarelos. Non preguntamos nada por medo a que nos
boten. Primeiro vén un árabe a visitarnos; pouco despois
dous occidentais máis novos (franceses), a quen viramos
días atrás por Tesalónica. Tamén a eles lles preguntaran se
eran autistas, e dixeran que si. Agora conducían dous ca-
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mións. Ningún dos catro sabiamos cara a onde iamos nin
en que circo. A mediodía déronnos de comer pasta schiuta,
o noso sustento durante case un ano. Horas despois soubemos que a caravana ía cara a Belgrado.

O espello de Alicia
A bagaxe intelectual tinxira a súa experiencia anterior, pero
agora irrompe o alucinatorio da vivencia pura, o pracer desacougante de entregarse ao destino sen reservas. A incerteza procúralles unha agradable excitación e o sangue arremuíñase. Diríase que os embriaga un ánimo primaveral. E a
viaxe renace doutro xeito.
Diríxense a Belgrado no circo Orfei. Percorren durante catro meses todos os estados federados da antiga Iugoslavia,
“escoltados por campos de xirasoles que nos vixían”. O circo
é como un barco con trescentos tripulantes que atraca de
cando en vez. Cada cambio de Estado supón un trastorno
burocrático: hai que amañar pasaportes e visados para unha
lexión. O Orfei resulta ser o circo máis insigne de Italia, un
regalo do empresario do ramo Walter Nones a Moira Orfei,
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Cartel do 50 aniversario do circo Orfei, coa foto de Moira

actriz da película “Profumo di Donna” (1974) e amiga íntima
de Federico Fellini.
Entre o persoal hai moitos subalternos exipcios que viven
en réxime de escravitude, cobrando apenas nada, cos pasaportes secuestrados pola dirección e sen permiso para
saír á rúa. Javier e Karlotti, pola contra, teñen liberdade de
movemento para gastar todo o que gañan en intrépidas expedicións nocturnas e radiantes amores fugaces. Como non
aforran cadela dependen día a día do monstro, do que non se
dan desligado (así como en Creta).
A seguinte singradura do buque circense é un segredo custodiado polos donos, o que propicia mil rumores entre a canalla. Durante un tempo circula a idea de que marchan a Sudamérica. Sen embargo o novo destino fica ao leste. O circo
é contratado polo Sha de Persia, Mohammad Reza Pahlevi.
Abandonan Iugoslavia en dirección Venecia, máis ao concreto a San Donà di Pavia, onde a familia Orfei posúe un palacio
e unha enorme extensión de terreo no que almacenan unha
ducia de circos desmontados. O plan é que o circo viaxe a Irán
en tren, para o que se precisan tres días e tres noites de carga e dous meses de traslado. Aproveitando esa paréntese
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a dirección enviará a algúns dos seus mellores empregados
a operar noutros circos. A eles tócalles danzar un mes por
Italia cun espectáculo sobre xeo.
Unha vez resoltos os preparativos parten rumbo a Teherán,
onde botarán outros catro meses. Durante ese período asisten á caída do Sha, fan cartos vendendo globos e bandeiriñas, e coñecen a amigos inesquecibles.
Karlotti
O Sha era o principal aliado de EEUU na zona, mesmo por
riba de Israel. En Irán había bases militares americanas con
máis de vinte e cinco mil soldados, e o armamento do réxime eran o máis sofisticado de entre os países da rexión. A
xente estaba farta da corrupción e as desigualdades pero
o Sha mantiña o control grazas ao terror da policía secreta
(SAVAK37) e ao apoio occidental.
Unha das causas da revolta contra o Sha foi a folga do
bazar de Teherán. Os comerciantes pecháranse en solidariedade coas vítimas da represión política. O bazar é o

37 Denominada “policía do pensamento” por Ryzard Kapucinski no seu libro

El sha o la desmesura del poder (Anagrama, 2007).
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corazón da vida urbana: se para o bazar, para toda a cidade. O Sha negociou cos comerciantes que depuxeran a
súa actitude a cambio de que non houbera detidos. Cando rematou o peche e a xente comezou a saír á rúa o Sha
traizoou o pacto e ordenou disparar á multitude. Morreron
máis de novecentas persoas. Eu estaba a doce quilómetros da cidade, pero souben de todo isto lendo unha pequena nota da edición iraniana de Le Monde, que curiosamente non fora censurada. Os mortos depositáronos na
Avenida Reza Pahlevi, cada un cuberto por unha saba na
que estaba escrita o número de balas que tiña no corpo.
Os familiares tiñan que ir vendo un por un todos os cadáveres até identificar aos seus mortos. Cando chegaban
ao parente, se querían retiralo e darlle sepultura tiñan que
pagar oitocentos riales por cada bala que o Estado gastara
en liquidalo. Aquilo converteuse nunha manifestación permanente de centos de miles de persoas que xa non volveron á casa. Tomaron as rúas de Teherán até que o Sha tivo
que fuxir a Panamá protexido polos EEUU. Vivir aquilo foi
algo excepcional…
Irán estaba moi occidentalizado, cunha forte influencia
francesa. Por fortuna coñecemos a moita xente culta, pin-
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tores, filósofos, unha tropa marabillosa da que aprendiamos constantemente. Entre eles fixemos un amigo moi
especial, Dariush Radpour, artista e membro do Tudeh, o
partido comunista. Acolleunos na súa casa con enorme xenerosidade. Daquela xuntaramos moitos cartos vendendo
bandeiriñas e globos no circo, unhas trescentas mil pesetas da época. Dábanos para continuar pola nosa conta até
Afganistán e India. O circo emprendía camiño a Abadan,
unha cidade petrolífera do Golfo Pérsico, pero nós renunciamos a seguilos. Sentoulles tan mal que en represalia retivéronos os pasaportes durante vinte días (en pleno período revolucionario!). Foi o tempo que nos agochou Dariush.
En canto nos devolveron os papeis preparamos a marcha.
Dariush organizou unha bacanal de despedida38 a base de
cervexa checa de reserva (das que se pechan con tapón,
como o viño) e caviar que comiamos en culler de sopa.
Conseguíao no barrio de putas de Teherán, comprándollo
ás agachadas a pescadores do Caspio. Totalmente ilegal
porque o Sha tiña o monopolio dese comercio.
38 Vintecinco anos despois coincidirían en Roma con Dariush e a súa dona, de
orixe drusa. Exercía como profesor nunha escola de arte. Hoxe en día traballa
no European Institute of Design (Milán) e colabora como ilustrador nos xornais
La República, La Stampa ou o Daily News, entre outros.
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Outra humanidade
A saída de Irán marca un segundo punto de inflexión no periplo situacionista da parella. A intensa sensación de exotismo
e a confianza nas propias forzas lévaos a querer “ver e vivir
sempre un chisco máis”. Pensan de cando en vez no regreso,
porque “a viaxe é o regreso” e “un sabe quen foi cando volve”,
pero agora non toca iso, agora deben despoxarse de todo influxo occidental e enfrontarse espidos á vertixe da diferenza.
Durante dous meses atravesan o deserto e as cidades de
Afganistán. Naquel intre o país estaba gobernado por dous
partidos comunistas, un prosoviético e outro prochinés. Os
amigos de Irán infórmanos de que un colega afgán fora nomeado ministro de comunicacións, o que lles pode facilitar moito a existencia. Sen embargo Javier e Karlotti teñen
claro que non precisan axuda, ou mellor dito, que calquera
apoio desde as alturas desvirtuaría a súa aventura. Deciden
non chamalo.
Karlotti
Afganistán foi a experiencia definitiva. Prendeuse dos nosos corazóns desde o principio. Non é de estrañar. Lendo
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Protestas en Teherán en 1979 xunto á torre Azadi
(tirada da wikipedia).

as testemuñas dos viaxeiros doutras épocas vemos que
todos atopan algo fascinante nese país. É un pobo dunha
dignidade, dunha independencia como homes, dunha forma de estar… Admirable e subxugante. Era ir pola rúa e
alucinar. Vías un home facendo sandalias, ao seu lado alguén tomando un té, e non distinguías cal dos dous estaba a traballar. A actitude era exactamente a mesma. Tiñan
unha relación moi particular co tempo, distinta da nosa. A
cultura tradicional aínda estaba viva. E non era un museo
nin un parque temático.
Abandonan Irán pola senda de Mashhad, cidade sagrada dos
xiítas, próxima á fronteira con Afganistán e Turkmenistán.
Viaxan nunha DKW con pequenos comerciantes iranianos e
afgáns, atravesando longos desertos. Así durante tres xornadas, sen apenas descanso. Paran só cando cae a noite.
Karlotti
Marabillosas fronteiras, estou totalmente a favor das
fronteiras, non da policía nin dos pasaportes, pero si de
que o viaxeiro poida sentir a diversidade do mundo, que
vas dun lado ao outro, que hai linguas, que hai ríos, que
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hai pontes, que hai beiras, outras formas de amar, outras
formas de estar…
Ao cruzar a aduana inician travesía cara a Herat39, a antiga
capital artística do país, cidade milenaria en plena ruta comercial entre India, China, Oriente Medio e Europa. No camiño non hai luz eléctrica, só candís ocasionais que expulsan
penumbra, o que por vez recrea sombras chinescas. Esas
formas sutís e fuxidías, amantes da fantasía, vanos acompañar durante un ano enteiro.
Unha noite sen lúa chegan a un punto indeterminado onde
se detén a furgalla. Están esgotados. Déixanse levar. Por
medio de xestos condúcenos a un lugar imaxinario onde semella haber acomodo. Nin ven nin entenden palabra. Aproxímanse a unhas pequenas construcións de terra furadas por
buratiños simétricos. Entran nunha estancia cunha tímida
luz ao fondo. Recíbeos un home con gran protocolo. Parece
dicirlles que lles prestará acubillo, que teñen unha cama reservada para si. Están nun salón sen mobles, ao estilo árabe
ou oriental, con apenas unhas cantas almofadas apoiadas
na parede núa. Recóstanse. O estraño regresa cun té quente
39 Hoxe baixo o protectorado dunha base militar española.
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impagable. Están en pleno inverno e o frío desértico morde.
Pouco despois sérvelles outro. Mira para eles desde o alto
dunha mesa onde acaba de sentar. Sorrí. Ponse a fumar
haxix. Di “haxix” e entrégalles un anaco enorme xunto cun
brazado de leña. Logo dun plácido silencio, indícalles unha
portiña e eles érguense cara a ela, guiadiños. Entran nunha
habitación cun recuncho para facer lume. Séntense extasiados polo confort daquela pobre covacha e polo agarimo delicado do seu anfitrión. Dormen profundamente.
Á mañá seguinte abren a porta e vense desbordados “por
unha luz luminosísima”. Están nun patio cadrado enorme,
construído en barro, dunha planta só, cheo de portas como a
súa. Recoñecen ao home, achéganse a el, cruzan sorrisos e
convídaos a que senten ao sol. Non coñecen a linguaxe, pero
é unha incomprensión “chea de entendemento”. Ao cabo
doutro longo silencio sérvelles uns tés e uns ovos fritidos.
A Karlotti pásalle Galicia pola cabeza (o arrecendo a ovos da
casa, os coidados da avoa, a aldea…).
Xa pola tarde, ensimesmados no pracer que lles procura a
inhalación de resina autóctona, advirten que as paredes están decoradas con motivos psicodélicos, e que de lonxe, moi
baixiño, pódense escoitar melodías dos Beatles ou de Pink
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Floyd. De primeiras non dan creto, pero aos poucos descobren que se atopan nunha ruta deliñada anos atrás por
hippys devotos do culto ao ácido. Unha xeración que busca
outros mundos lonxe da casa, outros referentes. Eles non
son hippys nin falta que fai, máis ben beatniks, pero claro,
todo aquilo resúltalles do máis familiar. Despois de semanas
perdidos por aldeas profundas40 de oriente, semellante déjà
vu déixaos en estado de choque.
Con todo, a cultura ancestral atopara o seu xeito de vinganza: os novos debuxos parecen ruínas bizantinas. Aínda que
bastante recentes, a erosión do deserto foinos esvaecendo
até acadar un aire inmemorial.

As drogas e a mediación co misterio
Karlotti
Saímos de alí co primeiro porro da mañá. Fumar porros
chegou a ser un método para calcular o tempo: se levamos tantos, debe ser tal hora. Fumamos tanto que entra-

40 Por certo, bonita dicotomía: a aldea profunda, a cidade epidérmica. A aldea

detida no tempo, a cidade abocada ao paroxismo.
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mos nunha sensación de levitación constante, de flotar no
aire. Acabou por ser desagradable. A partir do segundo día
iamos sempre collidos da man para apegarnos á terra…
Aínda así, a beleza da vida cotiá dos afgáns creou en nós
unha atmosfera moi singular, de namoramento absoluto
co país, dunha sensibilidade poética exacerbada. As drogas, se as utilizas nos seus sitios, onde nacen, onde hai
tradición e se usan habitualmente é a mellor chave para
coñecer unha sociedade.
Efectivamente, cabería preguntarse: como nos embriagamos
nós e como se embriagan os outros?, que clases de mediación mantemos todos co misterio, co lado escuro, co innomeable? Seguramente unha investigación dese cariz sería
reveladora das diversas cosmovisións e formas de habitar
que caracterizan aos humanos. Inquedanzas desa natureza
estaban vivas a finais dos setenta, cando as brasas de Maio
do 68 aínda quentaban e Carlos Castaneda analizaba o transo da mescalina entre os xamáns mexicanos. Un área de estudo bastante impensable a día de hoxe, cando o puritanismo
naíf de Hollywood e a compulsión do consumo (tamén en
Hollywood) gañaron a partida.
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Karlotti
En Irán e Afganistán o opio é algo cultural. O opio, non a heroína nin a morfina nin outros derivados. Toda a lírica medieval está trufada de referencias á pipa de opio. Pola contra, a
morfina e a heroína teñen máis que ver coa influencia occidental na rexión. Durante o século XIX o imperio británico
mantivo cultivos masivos de opio en India para a venta de
derivados no mercado chinés, mentres que no seu propio
país os prohibían por lei. Era un negocio rendible, ademais
dunha forma de converter en drogadicta a unha parte da poboación chinesa, para así mantela sometida. Esa canallada
foi un dos motivos da “Rebelión dos Bóxers“, unha guerrilla
que se levantou contra os abusos dos occidentais en China.
Quen se queira informar só ten que escribir “guerras do opio“
en Google. As drogas forman parte das estratexias militares
e comerciais das grandes potencias desde a antigüidade.

O reverso faise presente
Karlotti
Outra cousa que nos chamou a atención foi a presenza
explícita da morte, do sangue… O carniceiro mataba o año
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en plena rúa. Todo estaba á vista do público, nada encuberto. Primeiro foron mortes de animais, logo mesmo dalgún home. Todo á luz do sol. En occidente o reverso das
cousas agóchase na trastenda, pero alí mostrábase como
algo que pertence á vida.
O choque cultural mantennos á expectativa, en escoita activa, coa mente alerta e os sentidos ben abertos. Na seguinte
aldea encargan a un xastre unhas vestimentas locais feitas a
medida. Proseguen a viaxe camuflados coa indumentaria típica, e desa guisa chegan a Kandahar, no centro sur de Afganistán, preto de Paquistán. Aínda lles duraban os cartos e o
haxix obsequio do vello pousadeiro.
Karlotti
Kandahar aparece na literatura clásica árabe e oriental
como un punto clave da ruta da seda. Marco Polo descríbea como unha cidade moi culta, con grandes centros de
estudo que daquela eran mundiais porque estaba ao pé
de China, imperios asiáticos, India, Xapón… Como no caso
de Mashhad, son cidades en pleno deserto rodeadas de
verxeis. Por iso teñen unha cultura da auga que vén de vello, desde os parques do emir até as hortas dos paisanos.
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Litografía de Kandahar en 1841 (Wikimedia Commons)

O coidado e aproveitamento da auga é absoluto. Polos
xardíns da cidade, que eran espléndidos, paseaba todo o
mundo gozando da frescura e do son das augas correndo.
Alí vimos un pobo afgán orgulloso, enormemente hospitalario. Nunca tivemos a sensación de sermos observados
ou rexeitados, todo o contrario. Pasados os días aprendemos catro palabras e sucederon cousas moi curiosas. Era
tal a nosa harmonía entre eles que chegamos a esquecer
de onde viñamos. Dedicámonos a coñecer persoas, sobre
todo entre as máis humildes (artesáns, comerciantes, zapateiros, fabricantes de navallas…). Eu quedaba todas as
tardes cun señor para falar das nosas vidas. Aínda hoxe
non sei en que lingua. Eu non dominaba o inglés e o señor
non falaba outra cousa que pashto (creo). O caso é que lle
contei de España, da guerra civil, e el contoume da historia
recente de Afganistán, desde os anos 40 en diante, logo
da caída da monarquía. A conversa sempre se acompañaba dunha hookat ou pipa de haxix.
Aturdidos polo estrañamento (síndrome de antropólogos)
esquecen pouco a pouco quen son, retiran capas de civilización para acceder a unha verdade máis fonda e simple, e
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déixanse fecundar por esoutra humanidade, e un ceo máis
amable e lixeiro se abre ante eles.

As orgullosas tribos pastúns
Karlotti
Todo o mundo esquece que Afganistán ten unha estrutura tribal. Os talibán son tribos pastúns que defenden o
seu territorio e resisten fronte ao estranxeiro. Os talibán
non son Al Qaeda. Levan douscentos anos impedindo que
asenten imperios foráneos. O británico intentouno e non
durou máis de quince días, en disputa coa Rusia dos zares.
Logo foi a URSS, ante as conspiracións de EEUU para colocar gobernos lacaios da súa corda. Agora esta coalición
occidental que está a destruír o país como nunca antes se
fixera… Os estrategas militares sempre quixeron ocupar
esa posición vital. Aínda que apliquen unha potencia de
fogo incrible, aínda que se parapeten en bunkers de formigón, nunca lograrán que o pobo afgán se dobregue. Todo
na guerra de Afganistán é mentira: nin axuda humanitaria,
nin dereitos da muller nin gaitas. Emma Bonino preparou
o terreo coa campaña do burka para comerlle a cabeza a
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catro esquerdistas e intelectuais de clase media, e así xustificar a intervención. A caricatura do burka reduce Afganistán a unha forma de salvaxismo. E sen embargo é un
tema cultural moi arraigado. Hai corenta anos a miña tía
ía cuberta con pano á igrexa, as rapazas non podían entrar
con manga curta… E as monxas a día de hoxe? Claro que
se pode falar de todo iso e cuestionalo, pero no fondo depende do ritmo na evolución dos pobos. Os pobos deben
ser o motor dese cambio. E non se pode impor a democracia a hostias: iso só encubre intereses bastardos.

Os nenos perdidos de deus
Despois do encantamento vivido en Kandahar, encamiñan os
seus pasos cara a Kabul, capital do país. Máis que as construcións humanas ou os trazos culturais, chámalles a atención o ceo azul, o río azul que dá nome á cidade, as montañas
azuis de Hindukush que anuncian a impoñente presenza do
Himalaia. É febreiro e vai un frío do demo. Karlotti anota no
seu caderno: “Kabul, mojón azul”.
En Kabul toman contacto cunha seita americana chamada
Os nenos de Deus. Visítanos por curiosidade e porque disque
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dan comida e durmida de balde, pero acaban por fuxir horrorizados. A seita facíase cargo dos hippys que ficaban desafiuzados no camiño, froito dos excesos coas drogas (malas
viaxes). Coidan desa xentiña até que pasan a engrosar as
súas ringleiras, centrifugado mental mediante. Unha tarde
Javier e Karlotti entran nas súas dependencias e ven que
todo son nenos e nenas aparvados, mistificados, carne morna para o desafogo aberrante dos adultos. Escoitan xemidos
en estancias contiguas. Furiosos, recrimínanlle aos maiores
a súa podremia moral, e ante ducias de miradas atónitas
despídense cun corte de mangas. Co noxo metido no corpo
liscan da cidade en dirección a Peshawar, capital do noroeste
de Paquistán.
O camiño discorre por inmensas montañas até chegar ao
mítico Paso do Khyber, citado por Rudyard Kipling na súa
novela “Kim”, na fronteira entre Afganistán e Paquistán.
Unha fronteira máis administrativa que real. A un lado e
outro da raia habitan tribos pastúns rexidas por gobernos
na práctica independentes. Son os Estados Autónomos das
Tribos do Oeste. Máis outra anomalía na xeografía política
do mundo.
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A lingua dos ollos embriaga
Varias xornadas despois chegan a Peshawar, en plena madrugada. Localizan a cegas un hotel moi humilde chamado
Rainbow e dormen por vez primeira en camas de cordas, os
famosos charpoi indios. Á mañá seguinte pasean desorientados pola cidade41, até que ela se apodera deles. Un espello
máis no labirinto de Alicia ao que ingresaron baixo o limiar
marabilloso do circo. Entran a cada novo mundo sen alforxas,
sen o peso morto do anterior. Entran nus e vanse cubrindo
cos farrapos que atopan, e non hai desharmonía con nada.
Visitan os mercados. Compran laranxas, améndoas e verduras nun ambiente impregnado por aromas exuberantes. Ao
seu lado homes sempre armados. Ningún deles leva menos
de tres ou catro armas de fogo (rifles, pistolas). Tamén o zapateiro, ou o que vende sedas, ou o que serve te, todos. Parécelles natural, nada violento. Nunca chegan a inquietarse
nin presentir ameaza. Pero ante todo descobren a picardía
nos ollos embriagadores das mulleres. Fican subxugados coa
sutil linguaxe dos ollos: como se abren, coquetean, sorrín, se
41 “Non viamos nada; aínda que arribes de día sempre é de noite”. De novo o

síndrome do estrañamento.
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asombran… Un xogo de sedución novo para uns nenos hipnotizados. Tras do burka tentan adiviñar o resto da cara e do
corpo. Caen baixo o engado dunha poesía sensual, amorosa
e tenra. É a primeira vez que contemplan esas roupas, mais
sobre todo esas miradas magnéticas. Súmense na marabilla. Por outro lado aceitan o que hai porque “é a súa cultura,
non a cuestionamos nin nos cremos co dereito a cuestionar
nada”. En Peshawar vivirán no fascinio imaxinario das mil e
unha noites, o que marcará un dos fitos eróticos da viaxe.
“FATIGADOS DE TERNURA
los secretos
son un paisaje de gritos
donde se alimenta
el pájaro nómada” 42

Pero a viaxe prosegue camiño da India, outro canto de serea
irresistible. Atravesan Paquistán sen gran cousa que mencionar e acaban por aterrar en Amritsar, capital do estado
hindú do Punjab, berce dos sikhs. Aí se deteñen.

42 Todos los Jueves Salvo la Luna (Juan Carlos Valle “Karlotti”, Balneario Escrito,

1983).
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Un castigo máxico para os sikhs
Karlotti
O sikhismo era unha das relixións máis importantes da
India. Foi fundada no século XV polo gurú Nanak, como
unha síntese entre o hinduísmo e o islamismo. Non podían
cortar o cabelo, por iso empregaban turbantes de cores e
mantiñan as barbas longas. Ademais levaban sempre consigo un puñal e unha lanza que significaban “dou a vida
por isto”. Eran símbolos relixiosos, nunca se empregaban
para ferir a ninguén. Sen embargo si lles daba moitos problemas para montar nos avións… Os sikhs tiñan grande
influencia na India, tocaban resortes de poder. Nas súas
mans estaban os taxis e boa parte do comercio, pero sobre todo ocupaban os cadros do exército e, quizás en menor medida, da policía. Durante algún tempo foran colaboradores dos británicos, aínda que tamén dos primeiros en
levantarse contra a metrópole. É moi lembrada a masacre
de Amritsar, cando soldados do imperio británico dispararon a eito contra unha multitude desarmada na explanada do Templo de Ouro, o lugar sagrado dos sikhs. Querían
reprimir as proclamas independentistas. Anteriormente, a
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mediados do XIX, houbera varias guerras anglo-sikhs. Hai
unha escritora hindú, Gita Mehta, que fala sobre todo isto.
Nunca ocasión o exército imperial castigara a todo o pobo
sikh obrigándoos a gatear de xeonllos durante meses, na
casa, pola rúa, en todas partes. Semella un conto de García
Márquez…
En Amritsar coñecen a unha parella italiana que vai aos
montes Himalaias. A pesar de que os seus plans primeiros
miraban cara ao sur, déixanse arrastrar polo feitizo da moza
Marinella e viran a ruta en dirección a Srinagar, capital da Caxemira, situada a 4.000 metros de altitude. Unha belísima
cidade chea de canles de auga onde os hindús ricos ían pasar
as vacacións cando apertaba a calor en Delhi.
Lembran viaxes arrepiantes subindo as montañas nun autobús que se estraga cada dous por tres, por estradas minúsculas que bordean temibles precipicios. O proceso de
construción da estrada é curioso: non socavan a montaña
con dinamita senón que acumulan pedras nos terrapléns até
facer un soporte. Multitude de mulleres, cada unha levando
unha pedriña na cabeza; homes colocándoas e cimentándoas con argamasa.
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O tempo se retarda
A viaxe pola India dura meses, e cada un dos días semella
durar meses por vez: “aparentemente non sucedía nada,
pero cada día íase facendo a man. Semellaba coma se o tempo se dilatase nun eterno presente”. De novo esa alteración
mental das coordenadas básicas.
Quéreno coñecer todo, a xente, as cousas, e sobre todo habitar os lugares, empaparse deles, pero nunca caer no turismo,
nunca acumular información. Tal e como o explica Karlotti, na
vivencia hai unha absorción de saberes complexa e transformadora (dun mesmo), mentres que acumular datos só permite cantar a lección á volta, un exercicio narcisista e superfluo.
Pasean por Varanasi e Mumbai, pero o que realmente os
atrapa é o estado de Rajasthan, no noroeste, e en particular
a súa capital de cor rosada, Jaipur. Ficha técnica: Rajasthan
é un dos 28 estados da India, cunha poboación que supera
os 56 millóns de almas43. No parlamento de India (Sansad)
conviven 28 linguas oficiais. No conxunto do país hai máis

43 Recollido da wikipedia.
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Imaxe de Srinagar (tirada de blog.infoviajero.es)

de 800 vivas, sen contar cos dialectos. Cantamos a lección,
como lle gusta a Karlotti.
A proba irrefutable de que India, e en particular o Rajasthan,
foi o lugar que engaiolou a Karlotti é que nos vinte anos que
median entre 1978 e 1997 realizou preto de vinte viaxes comerciais á zona. Case unha por ano. Eses pequenos negocios, pioneiros naquela altura, levaríano á ruína máis adiante,
pero mellor que nolo explique el mesmo.

Pobreza luminosa
Karlotti
A pobreza na India é luminosa. Nos recunchos máis escuros e humildes, en tendiñas cheas de penumbra onde non
collen máis de tres persoas, rodeadas de abandono e lixo,
descubrimos diamantes auténticos, marfís, sedas, rubís
que non tiña a mellor das xoiarías de Delhi. De repente dun
caixón saía unha bolsiña e alí había un tesouro. Era unha
realidade á vez que unha metáfora (…). Pasabamos horas
de cháchara co comerciante. Ao contrario que o árabe, o comerciante hindú non che quería vender nada no momento,
prefería charlar, establecer unha relación persoal, que vises
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Recanto do Jantar Mantar (Jaipur), observatorio astronómico declarado
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Serviu de inspiración a Julio
Cortázar para a escrita de Prosa del Observatorio (Editorial Lumen, 1972).

todo o que tiña. Se cadra dentro dun tempo alguén a quen
ti lle falaras viría a lle mercar algo… O caso é que de tanto peregrinar polas tendas e logo de moitas conversas fun
aprendendo da artesanía e das materias primas locais. E
claro, o seguinte paso foi comprar pedras preciosas, mandalas engarzar en aneis, visitar aldeas onde producían seda,
encargar tecidos… Pero despois namoraba deses obxectos
e cando os tiña que vender non era capaz de lle pór prezo.
Víame na obriga de regalalos, ou acababa por malvendelos
a un prezo simbólico. Despois de varias operacións quedei a
dúas velas. Non tiña eu un gran sentido mercantíl…

Da ruta da seda literaria ao comercio coas
Indias
Curioso este desenlace. Karlotti faise comerciante coas Indias en coherencia coa ruta da seda que emprendera dous
anos antes. Arrolado polas circunstancias, aceitando o seu
fado, acorde coa fluidez do mundo. As circunstancias… cando se alían non hai demo que as coute.
Vexamos a modo de flashback algunhas instantáneas recreadas por Karlotti como síntese do seu decurso:
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Envoltos nunha encrucillada histórica
Regresan a casa en agosto, unha vez pasados os monzóns.
A volta dura tres meses. Primeiro cruzan Afganistán coa
invasión soviética aínda fresca e en plena guerra de resistencia. Atopan a embaixada americana bombardeada. Logo
entran en Irán onde o circo segue en funcionamento pese a
todo. Meses atrás fóra queimado por integristas islámicos
polo escándalo que supuñan as acróbatas lixeiras de roupa.
O director ofrécelles choio pero rexéitano. Fíxanse en que ten
un andar desamañado. Un dos leóns noviños, que estaba a
adestrar cando eles marcharan, papáralle unha omoplata.
Tentan visitar a Dariush e outros colegas pero non queda
ninguén, todos escaparan.
A seguinte parada é Austria, a onde se dirixen previo paso
por Turquía, Bulgaria, Romanía e Hungría. Tanto tempo en
Asia fixéraos esquecer occidente. A primeira imaxe que lles
transmite Europa é a presenza abafante da policía. Na fronteira austríaca deteñen o autobús no que viaxan, fanos baixar, cachéanos e exploran cun dedo os seus condutos rectais
na procura de drogas. Ao ver que non levan cousa incriminatoria déixanos continuar a condición de que aporten un
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enderezo de contacto. Peor sorte corre un señor turco que ía
coa familia camiño de Alemaña: comproban nunha ficha que
participara nunha pelexa de taberna seis anos atrás, e impídenlle entrar no país. Desde o lado húngaro, cunha maleta no
chan, observa como o bus emprende a marcha coa parentela
dentro… Mentres tanto os nosos protagonistas logran telefonar a uns amigos mestres de Munich44 que coñeceran na
India. Ese é o enderezo que indican á policía e cara aló van.

A pulcritude hostil
Minutos despois para o autobús nunha área de servizo co
obxecto de que o persoal alivie as súas necesidades. Para
cagar hai que pagar. Outra metáfora de occidente. Os viaxeiros son inmigrantes pobres e ademais non teñen moeda local. Como algunhas persoas non dan aguantado coas
gañas deciden saltar por enriba da porta do WC e rebentar a
fechadura. Sendo a maioría ilegais enfróntase ao risco extremo de acabar no cárcere. Por vez primeira en anos Karlotti
e Javier séntense rexeitados. En lugares miserentos tiveran

44 Membros do DKP, Partido Comunista Alemán, por aquel entón clandestino.
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máis liberdade e foran mellor acollidos do que na opulenta e
democrática Europa.
En Munich pásano “de puta pena”. Se tiran unha cabicha ao
chan míranos como a cans apestados. Non só non partillan
da admiración pola orde e a limpeza alemá senón que a viven
como un pesadelo represivo. A pulcritude asfixiante e o civismo hostil do muniqués medio fainos sentir incómodos, salvaxes, inferiores. A cidade non se abre a eles, co cal deciden
marchar de inmediato. Teñen a man o teléfono de Sergio,
amigo italiano que coñeceran en Jaipur. Chámano angustiados. Non teñen cartos e o retorno a occidente está a resultar
deprimente. Sergio convídaos a visitalo en Trento, no norte
alpino do país.
Apañan un tren que fai o traxecto Munich-Bolzano. A media
noite, mentres dormen, o comboio detense e entra un destacamento da policía acompañado por cans de rastrexo. Un
dos cans cheira a Karlotti e ladra. A policía invita aos compañeiros a abandonar o compartimento e pídenlle que abra
a súa equipaxe. Leva vinte e tres coitelos que fora coleccionando durante a viaxe, algúns de regalo, outros adquiridos
en troca, todos antigos e artesáns. Curiosamente parecen
ignoralos pero si se alarman ante a descuberta dunha pe-
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queniña pipa de opio. Cunha navalla rascan o interior e extraen trescentos miligramos de material queimado. Seica o
van encausar, co cal terá que nomear un avogado. O conxunto da escena compón un cadro tenebroso: cans uliscándoo,
policía berrándolle nunha lingua que non comprende, xente
escrutando desde o corredor… Logo dun mes en Trento será
expulsado de Italia por un período de dous anos, acusado de
consumo de estupefacientes.
Karlotti
Marchei para Barcelona. Entrementres Javier quedou a
traballar nun hoteliño do Tirol. A miña idea era volver por
el para regresar xuntos a Valladolid. Non queriamos dar a
impresión de viaxeiros fracasados, cada un polo seu lado
e sen un peso, ou o que é peor, cansos e desmoralizados.
Nese tempo eu aínda non volvera a España, mentalmente quero dicir. Non avisara á familia nin aos amigos (…).
En Barcelona coñecín a un rapaz italiano que tiña moito
interese en ver os sanfermíns, así que alá nos diriximos.
Coincide que foi o único ano na historia da festa en que
a suspenderon. Asasinaran dun tiro a Germán, un mozo
afiliado á L.C.R. (Liga Comunista Revolucionaria). A policía

retivo a todos aqueles que non puidemos demostrar que
viviamos en Pamplona. Ao cuarto día mandáronnos nun
tren de volta a Barcelona. Semanas despois fixen uns cartiños vendendo un par de cadros hindús do século XVIII, e
con esa pasta volvín ilegal a Italia. Estaría mes e pico. Logo
Javier e eu fomos a Barcelona, onde colaboramos cun grupo de actores de Els Comediants. Pero todo indicaba que a
aventura tocara ao seu fin.
Chegan a Valladolid unha mañá non ben amencida e aproveitan para dar un longo paseo pola cidade deserta. Na súa
ausencia os amigos abriran un café chamado El largo adiós,
en homenaxe á xira que emprenderan e ao xenial Raymond
Chandler. Agora é popularmente coñecido polo “Cafetín”. Ao
día seguinte comezaron a traballar nese local, onde pasarían
anos trepidantes e deixarían unha fonda pegada. A noite era
súa. Para máis información, poden consultar un artigo45 na
edición dixital de El País, onde tamén se menciona ao café
xemelgo El Farolito, un outro invento do noso home.

45 http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/cafetines/Valladolid/elpviavia/
20080621elpviavje_5/Tes
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Estampa do Cafetín (pintura de Jorge Ibáñez)
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Madurez
e algúns saberes
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A cidade recíbeos coa aura romántica dos viaxeiros. Durante o seu vagabundeo fervera certa fabulación respecto
deles e agora son un verdadeiro mito local. Nese contexto
xorden amores arroutados. Karlotti non é infiel nin frívolo
coas queridas pero acumúlaselle o choio, ou dito dun xeito
máis fino, “vive inmerso nun caos emocional que o aboca a
buscar unha saída”. Daquela coñece a Rosa, e namora dela,
e deciden casar. Oficia a cerimonia con todo boato o amigo
Millán, cura comunista e testemuña das trasnadas de Karlotti
desde quince anos atrás. A voda era unha escusa para convocar a todos os amigos e montar unha esmorga bárbara. Pouco despois nace o primeiro dos seus fillos, José, quen como
a pequena Lúa quedará sen bautizar, o que para a época é
moito dicir.
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Capa de Todos los Jueves, Salvo la Luna
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Retorno á vertixe
Karlotti alterna a vida de feliz casado e amantísimo pai co
seu traballo cotián no Cafetín, as viaxes comerciais á India, a
axitación cultural de sempre e a publicación do seu primeiro
libro, o poemario “Todos los Jueves, Salvo la Luna” (Balneario
Escrito, 1983).
Por entón, como xa indicamos, a actividade literaria de Valladolid era intensa e vibrante. Xunto cos seus colegas e coetáneos Miguel Casado, Gustavo Martín Garzo, Olvido García
Valdés e Miguel Suárez, hoxe escritores de sona, organiza
unha boa recua de representacións teatrais, recitais poéticos,
ciclos de cinema e canta miscelánea creativa caiba imaxinar.
Algún deses inventos (como a representación de Artaud no
cárcere) terán gran eco en Madrid, nun Madrid que segundo
Karlotti: “deixábase cegar con facilidade porque tiña a tremenda caixa de resonancia da movida”. A pesar de repetírmonos, creo que vale a pena rememorar algúns argumentos.
Karlotti
Nas periferias tamén habí
a un activismo cultural importante, ás veces ligado á resistencia antifranquista,
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ás veces desde individuos novos, leves, pulcros, que se
proclamaban radicais pero que en realidade militaban no
hedonismo de consumo. Tamén están os advenidizos que
se apuntaban ao “eu tamén estiven en París no 68”, pero
eses a efectos culturais pintaban pouco. A cuestión é que
por primeira vez vimos como o sistema se podía apropiar
dun movemento cultural. Descubrimos que a cultura podía
servir de lavado de cara e fachada impecable para edulcorar un proceso político. Nós viviamos a cultura como algo
crítico co establecido, difícil de domesticar. E sen embargo
daquela era o sistema o que mimaba e propagaba certas
formas de contestación.
Un tempo despois abre o café El Farolito, a uns metros do
Cafetín. Farase cargo do novo local até o ano 87, en que decide traspasarllo a uns amigos coa condición de que respecten o seu espírito e o manteñan tal cal. A día de hoxe ambas
tabernas seguen a funcionar como institucións de referencia
na noite bohemia de Valladolid, o que en Compostela podería equivaler á Casa das Crechas ou ao Modus Vivendi, só que,
como é evidente, desde un estilo autóctono, mesetario.
Pero antes do traspaso do Farolito aconteceron prodixios, algúns deles froito do azar e do desenfreo. A continuación Kar-
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lotti narra do seu puño e letra unha peripecia do momento,
de cando contribuíu en calidade de manager á resurrección
artística de Modesto, tamén coñecido como o faquir Ben Alí.
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El faquir Ben Alí
Eran días oscuros, sí, es cierto, pero hacíamos
lumbre en cada esquina y el lugar de cada uno siempre estaba iluminado por una cacharela como era
costumbre entre los HERMANOS DE LA COSTA. Así supimos que los naufragios eran la derrota más hermosa
para alcanzar la isla del tesoro.
Era el pan de cada día: la alegría y la desesperación de los clientes hacía del FAROLITO una taberna
portuaria, encantada e inquietante.
Aún temblaban los vasos y las botellas, y algunas
sillas se habían subido a las mesas. Cuando Modesto
entró en el Bar, la rendija de luz ni se melló a
su paso, discurrió hasta la protectora barra y sin
mediar palabras ajadas, me pidió un chinchón seco,
dándome las gracias de antemano. Era la quinta vez
que entraba, y siempre a media tarde.
“Las derrotas se apilaban sobre las manos
que aparecían a estas alturas
mapas mundi
de cuando el mundo pertenecía
a las dulces bestias
Eran días que ardían
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con aquellos soles tan fieles
no había casi nada que nos doblara
que hiciese de los amores
papiroflexia
Vivíamos magníficamente pobres
libres como fieras
atormentados
por los dioses inventados
Nuestras risas
se mezclaban cada noche con los cristales rotos
La parte vulnerable del alma
la escondíamos
en la parte más aérea de los versos
allí donde siempre huele a laurel
la palabra
que hasta el día de hoy
sigue perdida en la punta de tu lengua”.

Mozo de almacén dijo que era. Aquellos chinchones
hacían emerger la vida atravesada en otros días.
Y hasta que murió Irma de Afri había atravesado la
piel de toro de una parte a otra atravesando al
mismo tiempo su lengua y sus carrillos. Todo en él
era travesía.
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Treinta años después recuerdo cómo sin tregua Modesto me embarcó en una aventura de la que él saldría definitivamente como BEN ALI, hijo adoptivo de
la ciudad, y yo con los secretos de un arte que ni
en India pude haber soñado.
Al mes de conocernos, había tomado mi palabra, mi
imaginaria invitación, y con El Farolito repleto
(tuve que cerrar al día siguiente para repetir la
“sangrienta actuación”) dábamos vida entre gotas
de sangre a la resurrección de BEN ALI, y por esta
única vez sin IRMA DE AFRI (sería M. y éste que sin
pretenderlo falsifica el recuerdo, los ayudantes de
tan espeluznante espectáculo).
Lo que debiera durar unos cuarenta minutos, transcurrió en diez: tiza y serrín se mezclarían, hojas
de afeitar y cristales formaron parte de aquella
vertiginosa comunión.
El RELOJ CHINO DE PARED, DARIA FIN AL SACRIFICIO
DESPUES DE LENGUA Y CARRILLOS atravesados como neófitas y engañadas criaturas.
Antes de recorrer triunfantes los pueblos de TIERRA
DE CAMPOS, LOS CAMPOS GOTICOS de Castilla, ya compartiendo escenario con “Irmas de Afri” diversas,
con una deslumbrante y amable puesta en escena, con
un descanso de cinco minutos donde lo más impor-
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tante era mantener la botella de CHINCHON alejada
de los imaginarios camerinos, antes de todo esto,
actuamos en el PICOS WEST, la sala de fiestas que
por aquellos días, a las afueras de la ciudad, hizo
posible la presencia de Sara Montiel entre otras
atracciones.
La actuación fue memorable, era la primera que podíamos denominar profesional.
Un público de alegres mujeres, seres noctámbulos,
amantes profesionales, hermosos y locuaces travestis, chulos simpáticos a cada cual más osado y
pendenciero, más cautivador y duro. (Lo habitual
en aquellos días en los que se multiplicaban los
VIPs y los horarios se saltaban sin que la policía, tratándose de alejar de las prácticas de
los aún pegaditos años oscuros, se hiciera eco de
ello. Las noches eran radiantes escenarios donde
todo el mundo ponía en escena su concepción de la
libertad). Nos rodeaban entre aplausos de incitación y grititos de excitación que no tardaron en
transformarse en gritos e insultos, a mí como su
representante y jefe de pista, como el “listo” que
invocando el prestigio y autoridad de las Universidades más renombradas de Occidente les anunciaba lo
nunca visto, seres privilegiados al estar aquí esta
noche y poder contemplar lo inexplicable, el HOMBRE
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UNICO EN EL ORBE QUE comía celulosa alternando con
cal viva, para a continuación ingerir una bombilla
seguido del acero purísimo de unas hojas de afeitar (Palmera), para pasar… Y aquí la cosa se había
ido de las manos pues el acero hacía ya un rato
que había sido sustituido por las mortales agujas
de calcetar enormes, largas, que atravesaban sin
piedad su lengua y sin orden ni concierto en una
ordalía aterradora y sin concesiones a la magia de
un escenario, provocaba todo tipo de exclamaciones
y blasfemias, la diana de las cuales era yo.
Desaparecimos por una escalera que estaba a nuestra
espalda y que nos llevaba directamente a los “camerinos”, para BEN ALI los más agradables que había
pisado, es decir los wateres de la sala de fiestas.
Alcanzamos a cerrar la puerta y dejándonos llevar
por la calma chicha que Carlines mostraba siempre
y en cualquier circunstancia por muy violenta que
esta fuese, pues Carlines (alias “Mistos”) era el
elemento seguro en aquella batalla.
Le quité al faquir la toalla que a modo de turbante habíamos apañado, y mientras nos lavábamos la
cara y nos ornábamos la vestimenta escucho la voz
entusiasta de Modesto absolutamente arrobado por
el éxito de la primera actuación en su debut recién llegado de ultratumba. Su entusiasmo era tal
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que nos bebimos una botella de Ballantines, que
por cierto sería lo único que sacaría en limpio de
aquella mi incursión en el mundo del espectáculo,
ya que el dueño del local se negó rotundamente a
hacer efectivo el pago de lo acordado, amenazando
con denunciarnos o peor aún con dejarnos en manos
de algunos de los “gallitos” que por allí andaban.
Tampoco estábamos dispuestos a salir trasquilados
y con el rabo entre las piernas. Apuramos lo que
quedaba del whisky y sin prisas abandonamos el local una vez que alguien nos avisó de que el taxi
nos esperaba fuera.
Aparte de cerrar El Farolito para cumplir con nuestro primer contrato, debemos añadir el coste del
taxi ida y vuelta, y los gastos previos a la actuación que religiosamente pagamos antes de los
hechos. Sumando todo nos dimos por satisfechos.
A los pocos días alguien se presentó en el Bar anunciando que tenía doscientos carteles, y quinientas
tarjetas de visita con foto a nombre de un tal
Juan Carlos Valle, manager del PROFESOR BEN ALI y
su hermosa ayudante Irma de Afri. Todo a mi cargo.
No, no, definitivamente todo ha sido a cargo de las
adorables derrotas, cosecha fecunda hasta el mismísimo día de hoy.
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O cordón umbilical coa India
En paralelo, como diciamos, prosegue cos seus peculiares
negocios na India. Descubre telas, pedras preciosas e artesanías coas que comercia sen extraer apenas beneficio. Xoga
como un neno coas transaccións comerciais, fascinándose
cos tesouros descubertos e esquecéndose de tirarlles proveito despois. Nunha ocasión chega ao aeroporto de Barajas un contedor con xoguetes únicos de Varanasi, feitos con
pasta de papel e pasta de madeira prensada. Non o avisan, el
tamén se despista, e ao cabo de dous meses notifícanlle que
debe dous millóns de pesetas da época por custos de almacenamento, máis do que o prezo total da mercancía. Como
non lle pode facer fronte ao pago, saen a poxa. Aí coñecerá
as mafias das subhastas. O aeroporto fai lotes mesturados:
meten nun fardo os seus xoguetes cun cargamento de bragas. Os poxadores profesionais lévano todo, ao peso, por
case nada. Seica esas prácticas son masivas e constantes.
A partir de 1992 traba relación cun suxeito hindú, Mr. Lal, que
o converterá no seu socio de referencia para Europa. Durante
unha década percorrerán xuntos dúas feiras internacionais
« O fakir Ben Alí, ao vivo
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De esquerda a dereita, Javier Insausti, Hem Birla (amigo e comerciante)
e Karlotti. En Jaipur, 1990.
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por ano vendendo artesanías. Entre outros países visitan
Alemaña, Inglaterra, Italia, Portugal e Romanía, ademais de
España. Karlotti exerce de cicerone de Mr. Lal, ao tempo que
pide préstamos e inviste uns cartiños que lle renden o suficiente para poder seguir viaxando á India, obxectivo último
dos seus desvelos. Todo por amor a aquela terra.
Karlotti
Mr. Lal tiña un aspecto da hostia. Levaba sempre un gorro
de pelexo de camelo vermello, tan axustado á cabeza que
parecía o seu propio pelo. Tiña a pel de cor oliva, das razas
máis morenas que hai na India. Deixara a súa relixión pola
anglicana para ascender socialmente. O anglicanismo importáballe un carallo. Era un tipo excepcional, no peor sentido da palabra. Agarrado coma el só. Acababa pagando eu
todo. E por riba tíñalle un medo horroroso ao estranxeiro.
Cando iamos de viaxe metíase no hotel e non se movía.
Co tempo foi collendo confianza e xa se atrevía a saír algo,
iso si, sen despegarse de min. A súa teima eran as chicas
de pago. Eu nunca visitara as casas de putas. Ía canda el
para facerlle de tradutor. O ritual era sempre o mesmo: recorríamos sete ou oito barras americanas até que Mr. Lal
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atopaba a rapaza que lle gustaba. Logo eu tiña que negociar as condicións, aclarando que só unha hora de servizo
pero sen límite de foguetes. Polo menos cinco ou seis. As
mozas aceitaban mortas de risa. Ao final acababan todos
cabreados. Elas porque: “o deste fulano é demasiado”, el
porque lle cortaran a mecha logo do quinto: “non ben, Juan,
non ben”, e eu por ter que andar a facer a preguntiña de
marras: “é que teñen que ser cinco veces…”. O tipo era un
fera. Comía allos crus polas mañás.

Meandros, cascadas, rápidos…
Mentres Karlotti atende a tantos e tan dispersos focos de
interese o seu matrimonio vaise deteriorando. Por volta do
ano 87 consúmase un divorcio anunciado, grolo amargo e
corrosivo por igual, como adoita acontecer nestes casos.
Inmerso nunha crise existencial aguda traspasa El Farolito
e abandona Valladolid. A súa primeira opción é refuxiarse
nos amigos. Chama a Javier, o seu compadre de andanzas,
e arrímaselle en Vitoria. Alí permanecerá unha temporada,
gañando o sustento coa venda das artesanías que fabricaba
un terceiro colega, Perico. Pero ese capítulo é efémero. Non
lle convencía aquilo. Entón decide retomar os comercios coa
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India. Nesta ocasión coa axuda de Elena, a irmá pequena de
Javier, quen toma o asunto coma un xogo exótico e divertido. Tan divertido debeu ser que entre xestión e xestión xorde
unha chispa amorosa que perdurará até hoxe.
Elena comparte con Karlotti unha visión aberta da vida, con
ansia de experiencias novas e sen medo a improvisar. Así e
todo, logo dun breve período de viaxes xuntos pola península, preséntase (non sen certa desgana) a unhas oposicións
para profesora de bacharelato. Aproba. Daquela coincidía
que estaban a vivir en Ponferrada. Sopesan diferentes destinos pero teñen preferencia polo norte, así que solicita praza
nun instituto de Ferrol dependente da Mariña. Antollos do
azar queren que Karlotti, trinta anos despois, peche un ciclo
vital enorme regresando á vila da súa primeira adolescencia.
O culto á amizade é unha constante vital en Karlotti. En
Valladolid e León deixara un núcleo duro cunha ducia de amigos moi compenetrados. Non son unha panda, aclara, senón
unha rede trenzada individualmente, un a un, pero que acaba por conformar un tecido tépedo. Os primeiros tempos en
Ferrol bota de menos ese sostén afectivo e séntese un tanto
exiliado. Sen embargo serán os bares os que lle aportarán
novos vínculos que o enraízan ao lugar. De novo os bares,
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Karlotti, patrón de barco

ese arremedo da praza pública onde se produce a milagre
do encontro comunitario. Nun comezo atopará acubillo nos
cafés Tupinamba e Galo, ao que lle hai que sumar o reencontro cun vello amigo anarquista, Chema. Desde esa ancoraxe
mínima irase abrindo a outras posibilidades. Pouco despois
frecuenta o bar Xustiño e traba amizade co seu dono, Eliseo,
porta de acceso a toda unha trama de relacións intensas e
leais que aínda hoxe lle deparan sorpresas felices.

A viaxe vertical
(ou o declinar do acontecemento)
Eliseo é un compañeiro de troula ideal. Ten unha motocicleta
Vespa coa que percorren pistas secundarias na procura de
cogomelos en outono ou de pesca en inverno. Con frecuencia
regresan de noite, mollados, medio peneques e termando
das canas nun equilibrio imposible. Tamén se apuntan á catastrófica idea de saír da ría de Ferrol no barco de Tico, unha
vella casca de noz pesada coma o demo. Ou a montarse no
tren de vía estreita FEVE para acabar onde lle cadre, cunha
fame negra no medio de ningures. Dous trastes en apuros
que celebran hoxe aquelas ocorrencias.
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Con todo, esas pequenas escaramuzas serán os derradeiros estertores dun ánimo adolescente. A época dos grandes
acontecementos tocaba ao seu fin. A estela da India vai perdurar até 1997 (data da última visita) pero a partir de entón
aquelas epopeas -viaxes horizontais- decaen en favor das
rutinas domésticas e de novos azos poéticos –viaxes verticais–. É outra clase de aventura, a aventura da madurez, do
cultivo da vida interior, da descuberta calma do outro. A ansia
por ver mundo atempera e é substituída pola contemplación
curiosa do próximo. Ao fin o exotismo está aquí ao lado, máis
preto aínda, no envés das nosas miradas.
Karlotti
Sigo a desprazarme, mais agora na memoria, no emocional, na reflexión conceptual, nas relacións humanas que
son claves para entender o meu presente.

A paisaxe humana
Un dos sucesos que marcou o seu presente foi o reencontro
con Horacio, un amigo da alma, de longa conversa metafísica e cun rico abano de relacións que ensancha os horizontes
de Karlotti. Coñecéranse en Salamanca, no transcurso dun
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congreso de poesía ao que ambos acudiran sen presenciar nin a primeira das palestras. Nos corredores xurdiu a
simpatía. Logo de posteriores e sucesivos encontros, aquel
mozo estudante de filosofía, con inquedanzas espirituais e
literarias, chega a involucrarse nos negocios indios de Karlotti, acompañándoo nunha das súas expedicións mercantís. Anos despois as circunstancias levan a Horacio a vivir en
Santiago de Compostela e os vellos amigos retoman o fío
dun diálogo perenne.
Karlotti
Grazas a Horacio coñecín a Antonio Regalado, un catedrático de literatura da Universidade de Nova York que
exercera de director do campus en Madrid. Unha das
eminencias mundiais no barroco español, en particular na obra de Calderón. Tamén un apaixonado da filosofía alemá. Organizaba para os seus alumnos o que el
chamaba “viaxes de inmersión”, con visitas a diferentes
recunchos singulares de España. Como eu coñecía ben
algúns deses lugares pedíame que o acompañase. Fomos en cinco ou seis ocasións ao Entroido de Laza, a San
Andrés de Teixido, a diferentes vilas do País Vasco… Pen-
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so que a NYU é a Universidade cos estudios máis serios
sobre o carnaval galego.
Horacio estaba moi interesado nos nenos da guerra e no
exilio español, así que en canto puido fíxose amigo dalgúns protagonistas daquilo, como o poeta Tomás Segovia
ou o editor Alejandro Finisterre. Eu xa tiña na casa algúns
libriños de Ediciones Finisterre. Sabía que o dono era galego, que fora albacea de León Felipe e que fuxira a México.
Máis adiante contáronme que inventara o futbolín. Coñecelo foi un fito memorable. Cando nos presentou Horacio
en Madrid estaba xunto á súa dona, cantante de ópera. Fiquei hipnotizado coa súa peripecia: como saíu de España,
como retornou, como volveu marchar, as viaxes por Sudamérica, buscarse a vida e acabar por ser un dos editores
máis significados de México, ligado a autores como Octavio Paz. Outro tanto sucedeu con Tomás Segovia, a quen
tivemos o privilexio de convidar ao noso club de lectura
poética. A súa poesía evoca ese desgarro da identidade
nos exiliados republicanos.
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Treboada: os nenos
Pero unha vida non é un relato lineal. Mentres goza coa
descuberta de novos amigos, soporta con estoicismo o illamento dos fillos. Por tirapuxas coa súa ex muller élle negado
calquera contacto con eles. Vivirá unha década enteira (entre
o 94 e 2004) marcada pola súa ausencia, o que o sumirá por
momentos na depresión e na carraxe. Porén renuncia a calquera movemento que force as cousas. Esa renuncia é para
el un xesto de responsabilidade, consciente de que é unha
lousa coa que debe cargar en solitario. Non quere arriscar
posibles danos para os fillos nin que se resinta a súa relación
con Elena. Grazas a isto sae indemne do longo suplicio, sen
odio nin rancor nin reproche cara a Rosa. E recupera felizmente o trato cos nenos. Agora José vive en Pekín e Lúa en
París. O nome de Lúa, lembra, causáralle mil inconvenientes
no rexistro. Quería un nome galego para a súa filla e tivo que
recorrer a informes da Real Academia Galega para que as
autoridades consentisen. Hai uns meses asistiu á voda do
primoxénito en Suecia. Acaba de darlle unha neta (Iulia). As
augas volven ao rego.
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“Cómo nombrar el temblor y el vértigo
el estampido blanquísimo que cultiva la nada
el intervalo violento y el éxtasis
la inefable certeza y la duda en llamas?
Cómo sobrevivir a la vida inconcebible
a su mortal eternidad, a su brutal indulgencia
a su intachable y sangrienta posesión
a su victoria inmaculada, a su atroz piedad?
Cómo compartir la ferocidad del origen
la incalculable nostalgia de su aullido
la sensitiva saña con la que te prende y te arrastra
el fervor iracundo y la derrota del instante primero?
Sucumbes y te doblas lleno de temblor y de vértigo
y te llenas con la edad del que nace sin tregua
con las manos manchadas con tu propia sangre
con esta corona de heces que encarnada tumba.
Y en los brazos alzas como una promesa
o una blasfemia de orgullo y de vida
la adorable esperanza y su izada derrota.
Una deliciosa calma, una fe sin testigos
corrige tus miedos te abraza y acuna
mientras aletea otra vida y la tuya se dobla.
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Reconoces que se amplia la eternidad que te toca
La fértil ternura de un animal que se aleja
Lleno de temblor y de vértigo concibes la vida.
ES TU HIJO QUE NACE QUE NACE Y TE NOMBRA
ES TU HIJO QUE CRECE QUE CRECE Y TE SUEÑA
Y MAS ALLA LA AURORA Y MAS IMAGO Y CENIZA.
A LA ALTURA DE MIS OJOS ME TIEMBLO EN TUS MANOS.
LA VIDA SE SORTEA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.
Y AQUEL GRITO ME LLENO DE AMOR Y DE ESPANTO” 46.

Lóstregos: a morte
Así e todo, as desgrazas nunca veñen soas. Por volta do cambio de século unha serie de sucesos lutuosos sacoden os seus
fundamentos máis íntimos. Nun prazo de apenas dous anos
falecen varios amigos de xuventude, nalgúns casos polo influxo da hepatite B. O roldar da morte ao seu carón vaino mergullar no desconcerto. A dor pola perda dos seres queridos,
soportada con enteireza, empúrrao a un exercicio de revisión

46 Poema de Karlotti inspirado no nacemento dos fillos.
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vital: muda algúns hábitos tóxicos, repensa as pautas de relación cos outros, cuestiona o concepto mesmo de realidade.
Un exemplo: faise consciente da necesidade de se coidar,
máis ao concreto de se coidar para os outros. De golpe “durar” na vida adquire un sentido novo, insospeitado. Non pensa renunciar a nada, pero iso si, sen arriscar a saúde, coa mesura como norte. Ademais, os ausentes fánselle presentes
doutro modo, debuxando unha nova paisaxe interior: “agora
estou en Ferrol, pero na miña vivencia cotiá superpóñense
lugares simbólicos, lugares mentais, lembranzas emocionadas. Cada amigo é un deses lugares”. A morte, ao se transformar en coñecemento, modifica a vida.
“Huele a nieve
pero el sol estampa el mundo
a cada paso.
Recordaros es dibujar
ventanitas en el frío” 47.

47 “Mensajes de los días aciagos”. Karlotti en:

http://pavesa.blogspot.com/2006/03/mensajes-en-los-dias-aciagos-cuando.
html
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Transcendencia
Marcos
¿Mantés algún tipo de relación coa transcendencia, coa
espiritualidade, ti que viviches en diferentes culturas, que
sabes que hai moi diversas formas de se aproximar á idea
de totalidade?48
Karlotti
Primeira vez que me fan esa pregunta. Son ateo, Deus
non está presente en ningún aspecto da miña vida. Quizás o que eu considere irrenunciable, sen falsas retóricas,
é a beleza e o amor. A beleza e o amor como trincheiras
que fan insoportable o feo, o inxusto, o doloroso… A beleza non como algo decorativo, senón como principio que te
impide transixir coa inxustiza. O amor como algo concreto, nada abstracto, fundamento esencial da vida. “Non se
pode vivir sen amar”, dicía Malcom Lowry. Cos anos esta
frase fíxoseme palpable, evidente.

48 “Por el camino del ateísmo se llega también a la Eternidad”. Gonzalo Torrente Ballester en Don Juan (Ediciones Destino, 1963).
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Marcos
No entanto eu considero que a poesía nos permite
transcender o sentido común, de igual xeito que o amor
transcende os pequenos egoísmos e nos proxecta nos
outros. En fin, non quixera parecer demasiado idealista
pero dáme a impresión de que existen certas formas de
espiritualidade laica que nos traspasan. Por non falar das
grandes causas de emancipación social. Algunha delas,
baseada na razón e na materia, acabou preñada de fe e
doutrina. Estaría por dicirche que non hai vida nin movemento sen mito.
Karlotti
Iso daría para un longo debate. E si, hai outros mundos
pero están neste. Vouche contar algo. Para min a morte é
determinante á hora de corroborar a vida que levaches. O
momento previo a morrer é eterno para o moribundo, e aí,
intúo, resúmese a vida enteira. O ceo e o inferno cristiáns
están presentes nese instante último da vida, un instante
lúcido e intransferible. Se nese intre sentes que fuches un
cabrón, que traizoaches ou que te traizoaches, terás unha
condena eterna (será a túa derradeira sensación). Se pola
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contra sénteste conforme co vivido ou polo menos co intentado, estarás salvado e terás unha morte plácida.

Ferroliño
Marcos
E xa que estamos nesta tónica fúnebre ou gótica, quero
que me contes como viches e como ves a cidade na que
levas residindo vinte anos. Hai salvación para Ferrol?
Karlotti
Elena e máis eu vivimos a reconversión industrial en Salinas, ao pé de Avilés, e aquilo mal que ben foise recuperando. A reconversión foi unha perversión brutal do goberno
de González. No Club de Roma decidiuse como ía participar cada Estado na Unión Europea, e a nós asignóusenos o
rol de sermos un país de camareiros e albaneis. O sacrificio
desa reforma imposta recaeu exclusivamente no obreiro,
sen ningunha carga para a burguesía ou o gran capital. En
Ferrol concorre unha circunstancia peculiar: o patrón era o
estamento militar. A dependencia da Mariña mantivo á cidade secuestrada. Mesmo en termos sociolóxicos resulta
curioso: a relación entre operarios e xefes militares con-
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forma un clima laboral estraño. De todo isto fala “Ferrol,
la llave inglesa”, o libro de Guillermo Ferrández (Edicións
Embora, 2011). O caso é que Ferrol caeu en picado, perdeu miles de habitantes e non levanta cabeza. Debe haber algún colchón social que amorteza tanta precariedade
para que non se produzan estalidos. E o futuro non é máis
alentador: os cartos das prexubilacións estanse a esgotar
e os fillos marchan. Ferrol é unha cidade amable, pero resulta durísimo ver que ás oito da tarde as rúas están baleiras. Se antes pechaba un comercio era substituído por
outro. Agora xa non: os baixos permanecen desocupados.
Os estaleiros están dezmados por intereses alleos e para
compensar colócannos unha planta de gas perigosa –Reganosa–, que non é sostible e apenas deixa recursos na
bisbarra. Neste contexto desolado as relacións de amizade fanse máis potentes, case de resistencia.

A dialéctica (Guillermo e Fuco Buxán)
Un dos combatentes que acompaña a Karlotti na resistencia diaria en Ferrol é o escritor, poeta e ensaísta Guillermo
Ferrández. Un furacán de vitalidade que irrompe na súa rutina arrastrándoo a militancias de todo tipo. Pódese ver a
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esta parella atípica en calquera acto público, paseando polas
rúas da Magdalena ou tomando un viño no barrio do Inferniño, pero sempre enfrascados nalgún debate apaixonado.
O contraste entre ambos é notable e non exento de certa
comicidade: se Karlotti é miúdo, de aspecto bizarro e andar
distraído, Guillermo é unha presenza contundente, leonina,
de porte distinguido e timbre atronador.
Guillermo introdúceo nas actividades da asociación cívica Fuco
Buxán, un fervedoiro de ex sindicalistas e persoas filiadas a
unha esquerda de amplo espectro, partidarias da democracia
participativa, da recuperación da memoria histórica e da renovación discursiva do progresismo. Sempre desde un esquema
de acción-reflexión que lembra á “pedagoxía activa” da educación popular latinoamericana. Con Fuco Buxán participan en
protestas contra Reganosa, asisten a charlas e coloquios de
temática moi variada, e organizan eventos culturais.
Karlotti
Con Guillermo entro nunha dialéctica onde retomo o compromiso coa acción política. Non é que aparcara a sensibilidade ou a actitude crítica, cousa que sempre tiven, senón
que volvo a implicarme na acción, neste caso nunha diná-
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Capa de Postales de Humo

mica cidadá á marxe dos partidos. Tamén é Guillermo quen
se empeña en publicar un libro de poemas meus. De feito
é el quen os reúne e selecciona, e quen lle suxire a Fuco
Buxán que os edite. Todo xurdiu dunha maneira espontánea, sen premeditación algunha.
En efecto, en 2009 publícase a antoloxía poética “Postales
de Humo” (A.C. Fuco Buxán), cunha excelente acollida popular en Ferrol, León, Valladolid e na brava vila costeira de Queiruga, onde Elena e Karlotti veranean desde hai anos. O eco
desta obra resoa tan alto que os seus versos foron recitados
no festival de poesía Bardinale49, en Dresde, onde están a
preparar unha tradución completa ao alemán.
“…cogería el silencio
con las dos manos
y lo dejaría escurrir entre los dedos
hasta escuchar
las delgadas canciones
de los náufragos.

49 www.bardinale.blogspot.com.es/
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Mientras tanto
se mece Queiruga
y deja que estas tiznadas palabras
las enjuague el mar”.

O método
Karlotti
Á hora de escribir non teño método. Iso si, tomo moitas
notas. Ás veces o poema xorde da observación directa de
algo, aínda que non é o máis frecuente. O meu poema de
fondo parte sempre de imaxes. Unha imaxe que evoca
unha metáfora. Esa metáfora ten que ir medrando, cociñándose no seu propio zume. Cando está lista sae por
ela mesma da crisálida, sen forzala. Tamén a poesía dos
outros é un detonante: sinto a necesidade de lles contestar, como un saxofón que se incorpora a unha melodía en
marcha. E tamén hai casos en que o poema nace dunha
reflexión que, ao non derivala por vía intelectual, acaba por
madurar dese xeito. A poesía é o meu mecanismo de reflexión. Penso que o discurso poético é máis favorable a
aprehender a realidade que o científico ou o filosófico.
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Emancipación
Marcos
Como ves o futuro, Karlotti? Albiscas algún suxeito ou ferramenta de emancipación política que permita soñar cun
porvir máis esperanzador?
Karlotti
Toda persoa necesita comprometerse con algo, con independencia de que haxa ou non unha meta factible. Sen
embargo hoxe por hoxe non se intúen movementos de
contestación á altura das circunstancias. Penso que os
corenta anos de franquismo foron claves. Vámolos arrastrar durante décadas. Un paradoxo: cando os nacidos nos
cincuenta loitamos contra Franco non tiñamos medo. Os
nosos pais si, estaban totalmente silenciados e atemorizados. Revolverse contra Franco era impensable para eles.
Agora dá a sensación de que partamos outra vez de cero,
de non termos aprendido nada50… Eu vexo dúas vías para
lograr un mundo máis xusto: ou pola toma de conciencia

50 No momento de realizar esta entrevista aínda non xurdiran os movemen-

tos “15-M” e “Democracia Real Xa”.
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de grupos amplos que se impliquen ou por un contaxio
instintivo como o que está a acontecer no Magreb. Para
min as sociedades humanas son entes únicos. Nas actuais circunstancias confío máis nunha reacción volcánica da especie que en nada organizado. Non creo que se
presente como as revolucións do século XX, con discurso,
estrutura e líderes. Máis ben penso que haberá motíns, insurreccións, revoltas populares que desembocarán noutra
forma de organización social.

Un día calquera
Marcos
Perdoa se son indiscreto pero, ti que fas un día normal?,
como son as túas rutinas?, en que pasas o tempo?
Karlotti
Vamos ver –fai memoria–. Esperta Elena para ir ao instituto. Pouco despois érgome eu. Téñoo todo planificado.
Saio a facer a compra, tomo un café no Tupinamba, escribo
cartas, leo a prensa, charlo con amigos, paso por Correos,
volvo á casa. Ás dúas do mediodía póñome a facer o xantar. Ás tres chega Elena. Comemos. Pola tarde depende.
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Ou quedo con Guillermo ou vou a algunha cousa de Fuco
Buxán, ou preparo o Club de Lectura ou busco algún enredo. Antes ía de excursión con Eliseo. Sobre as nove e pico
ceamos e a partir das dez leo e escribo, até as tres e media da madrugada. Despois durmo, normalmente cinco ou
seis horas do tirón. E así.
Leva unha alimentación saudable e rica. Di que non teñen
hábitos ríxidos pero acto seguido explícame que os luns toman pasta, os martes e mércores peixe, os xoves carne ou
legumes, os venres peixe de novo, os sábados pode ser que
algún arroz, os domingos larpeiradas (ovos fritidos, patacas
e pementos), e polas noites sempre vexetal: xudías verdes,
porros, acelgas, alcachofas… Dou fe do saboroso da dieta e
das destrezas culinarias do home. Ten, iso si, algunhas manías. Desde os quince ou dezaseis anos come allos, tomates
e limóns crus. Seica lle sentan ben e mesmo en tempos axudaban coas resacas. Sempre se fiou do corpo.
Marcos
E dada a túa experiencia, como lograr unha boa sintonía
coa parella? Hai algún segredo para manter viva a tenrura?.
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Karlotti
Pois non sei, home, coidarse moito un ao outro, non esquecer os mimos, ser xenerosos… E o respecto mutuo.
Elena ensinoume a respectala. Se traía vicios adquiridos
doutros amores ela axudoume a depuralos. Non sei, o
desprendemento, a non esixencia… Hai que dar todo sen
pedir nada. Basta que se pida para que algo se enturbe.

A lúa, o sol
A día de hoxe, cos sesenta xa cumpridos, presenta unha vida
laboral pírrica, con tan só once anos cotizados51. Fáltanlle
catro para cobrar algún tipo de subsidio por xubilación. Para
a inmensa maioría de nós sería un horizonte temible. Para
as institucións, unha apoteose de imprudencia. Para el é
un modo de vida máis, desligado das pautas seguidas por
maiorías (abstractas) e confiado no cariño dos amores concretos. Aqueles aos que anima a vivir día tras día coa súa
lúcida alegría.

51 Por outra parte, como tantas amas de casa…
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Na actualidade leva pucha de coiro, aneis prateados na man
dereita e dourados na esquerda. Ouro e prata, sol e lúa. Xunto
a Guillermo dirixe o club de lectura poética da Biblioteca Municipal de Ferrol e coordina a nosa querida Semana de Poesía
Salvaxe52. Segue a dar guerra da boa (e o que lle queda).

Entrevista final
Marcos
Karlotti, gustaríame facer un pequeno repaso sobre algún
dos temas que foron xurdindo ao longo da conversa. Por
exemplo, a túa visión das drogas.
Karlotti
Tiveron un papel na miña vida. As drogas pódense analizar
como mínimo desde dúas ópticas: por un lado estaría a
dimensión subxectiva, ou se o prefires filosófico-mística,
de sentir a unidade do mundo, a comuñón coa totalidade. Iso co LSD revélase perfectamente. A cultura do ácido
chegou aquí no ano 68 ou 69, pero xa nacera nos 50’ en

52 Ben, aí coa axuda do colosal poeta e performer Víctor Díez, todo hai que

dicilo.
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Na II Semana de Poesía Salvaxe de Ferrol.
Arriba, de esquerda a dereita:
Carlos Oroza, Coti Fojo, Marcos Lorenzo e Estevo Creus.
Abaixo:
Karlotti, Víctor Díez e Germán Coppini.

Estados Unidos. Por outra parte estaría o aspecto xeracional, colectivo. Tratábase de rachar coa orde establecida,
coas convencións burguesas, e para iso había que explorar
outros territorios, outras percepcións, formas de vida alternativas. Eramos unha mocidade crítica e rebelde. Era o
sino dos tempos.
Marcos
A propósito desa xeración de mozos, como resumirías
aqueles anos previos á Transición que tanto reivindicas?
Karlotti
Foron anos marabillosos, dun gran activismo social e moita fame de cultura. Os que estabamos na clandestinidade
eramos unha minoría exigua, non máis de douscentos en
todo Valladolid, pero puxemos a cidade patas arriba. Durante catro ou cinco anos conmovemos os cimentos da
cidade canto nos petou. Un pequeno núcleo de persoas
coas ideas claras pode incidir na realidade, sen necesidade
de ser unha gran masa (…). Ao contrario do que din os cronistas oficiais da Transición, entre os anos 67 ao 73 houbo
un período luminoso, de gran efervescencia, nada gris nin
escuro. Conseguiamos edicións de Rimbaud ou Machado
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que circulaban de man en man. Se lías un poema nunha
asemblea de Dereito ou se repartías papeliños con versos
de Alberti ou Marcos Ana, aquilo era unha bomba, tremía
todo. Comprobabas o poder de dicir as cousas, de tomar a
palabra, de facer uso da liberdade. Sempre nos sentimos
libres. Mesmo coa represión, ou coa tortura, ou aínda que
te detivesen cen veces. O peor de todo, o máis grave para
a nosa formación, non foi iso senón a falta de contacto coa
xeración anterior de republicanos.
Marcos
Unha visión moi particular da liberdade…
Karlotti
É que a liberdade non se pide. A liberdade está sempre incólume, baixo calquera circunstancia, sempre que
teñas claro quen es e que é o que queres. Non é ter claro
un ideario, senón unha actitude ante a vida. Iso pódeno
testemuñar calquera dos activistas da época. Ter un criterio, que logo pode modificarse ou ir cristalizando. Despois
estaría a liberdade física, estar no cárcere e todo iso, ou
as liberdades colectivas polas que loitas, pero a auténtica
liberdade é a íntima, a túa, a que tes que construír no día
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a día. A liberdade, a vida e o tempo son as túas posesións
últimas, do pouco teu que sempre podes dar. Son a medida da xenerosidade dun home. Hai amigos que se escudan
nos seus compromisos e hainos que se os chamas déixano todo e acoden. A xenerosidade é exercer a liberdade
mesmo a costa dela mesma.
Marcos
Fálame logo da xenerosidade, da capacidade de se dar.
Karlotti
Se algunha vez non me sentín libre foi por causa do amor
e da amizade. O amor é superior á liberdade. O amor, como
bondade, é o acto máximo da intelixencia. Os signos actuais da intelixencia, como facer cartos canto máis rápido
mellor, son algo penoso, patético. A un home realmente
intelixente abúrreno. Forma parte da ignorancia e a levedade na que nos movemos. Pola contra, charlar, amar,
facer calquera cousa dun xeito profundo… Todo iso é rico
e revolucionario porque cuestiona o que hai. Un acto tan
simple como esta conversa fainos sondar os límites da
existencia actual, as inercias nas que estamos mergullados (…). Hoxe o diálogo está en franco declive. Se hai cen
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anos había unha dialéctica coa burguesía, hoxe apenas
queda nada.
Marcos
O que dis dáme que pensar. Déixame divagar. Por unha
parte falas da incomunicación de hoxe, do illamento ao
que estamos suxeitos en tanto que individuos. Até aí de
acordo. Por outra ligas o crecemento interior, persoal, ao
reencontro co outro e á posta en cuestión permanente
das formas de vida, da propia e das alleas (a revolución
constante de nós). Digo ben? O uso da palabra a todos os
niveis sería a chave mestra que abriría os cadeados que
nos impiden ser, e tamén a panca desde a que recuperar
un poder cidadán perdido.
Karlotti
Algo así. Hai tempo fomos desposuídos das vellas formas
de vida, dos saberes ancestrais, dos medios de supervivencia… Agora da palabra. A palabra é cada vez máis inocua. No franquismo sentíame atropelado pero a palabra
aínda tiña efecto. Hoxe hai un aparato ideolóxico e publicitario moi poderoso que dilúe a palabra pensada e sentida
por nós, por calquera. Un aparato de reciclaxe que recolle
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o que dis, aprópiase diso e devólvecho reconvertido en
algo distinto, perverso. Antes devolvíanlle ao obreiro parte
da mercancía que el producía, agora devólvenche os teus
conceptos e xa non os recoñeces como teus. A mercancía
saía das túas mans e isto sae do teu corazón e da túa cabeza, co cal o grao de alienación é terrible.
Marcos
A nova plusvalía do sentido, poderiámolo chamar… Cambiando de terzo, interésame a túa distinción entre pobreza
e miseria.
Karlotti
Volvemos ao mesmo, ao tema da liberdade. Un límite claro
á liberdade está nas necesidades básicas. Que che quiten
o pan é un sometemento peor que o cárcere. Un pobre que
estea lonxe deste sistema terá só un anaco de pan, unha
ovella, unha pedra para cocer, pero con iso ten un xeito de
estar na vida. Chega a multinacional, ponse ao seu carón,
dálle un traballo, fai que rache co seu, e de repente a empresa marcha e a el non lle queda absolutamente nada.
É a diferenza entre a pobreza e a miseria. Na aldea eramos pobres e viviamos cunha austeridade lóxica pero co
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sustento garantido. Por entón, para ter cartos había que
vender algo, como lles pasa hoxe aos inmigrantes. Se a
ti agora che quitan os cartos quedas no borde da cidade
miserable. Somos escravos da moeda. Aquel pobre da India que tiña unha ovella, unha casa de cartón, que recibía
aos amigos e recollía herbas polo campo era dono do seu
mundo. Na pobreza podes compartir un vaso de leite. Na
miseria non tes nin dignidade.
Marcos
Dicías antes, doutro xeito, que non somos libres se non
dispoñemos dun proxecto persoal, ou dunha actitude definida ante a vida (ética), ou se a nosa palabra é estéril.
Agora dis que a ausencia de pan ou de medios propios de
supervivencia limitan gravemente a nosa soberanía. Estaríamos diante daquela vella distinción de Erich Fromm
entre a “liberdade para” e a “liberdade de”, só que ti empregas as metáforas da palabra e o pan. Pan e palabra como
fronteiras da liberdade.
Karlotti
Amén.
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Marcos
E xa para rematar, lembro unha reflexión túa moi atinada sobre o proceso de modernización de Galicia e as eivas
que carrexou. É un tema que me interesa particularmente.
Poderías abundar un chisco ao respecto?
Karlotti
Fai pouco fixen unha viaxe a Portugal da que volvín encantado. Vin que a nova arquitectura é respectuosa co pasado, que a pesar da crise aínda hai moita vida no pequeno
comercio… que as súas reformas son comedidas. Para
min ese sentido cabal ten que ver coa supervivencia do
espírito campesiño. O moderno non está rifado co cariño
ás cousas propias. Ademais, o coidado do teu é o que che
dá capacidade para aceitar e apreciar ao outro. España,
por desgraza, é moi diferente. Aquí houbo unha obsesión
modernizadora que desprezaba todo o vello, todo o que
eramos e somos. É un problema de psicanálise colectiva.
Unha especie de furor exhibicionista de novo rico. Había
que mudalo todo.

187

188

Un poema crónico
…Los pájaros
levantan sus sonoros
mercadillos
en la copa tupida
de los viejos sueños.
Mientras las tórtolas
demuestran
en la pizarra del cielo
que el amor es múltiplo del aire.
Los maíces
juegan a dar miedo
corriendo como locos
por entre los maíces.
¿Quién contradice
su desprendida existencia?
Un pespunte de arroaces
deja lista la tarde
para su confección definitiva
¡qué elegante es la fatiga!
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Epílogo
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Confeso que para os meus adentros este primeiro volume de
VIVIDORES xa tería rematado. E sen embargo, despois dunha
lectura inicial, tanto o propio Karlotti coma Pedro Ferrández,
irmán de Guillermo e pai meu de acollida en Ferrol, convencéronme de que completase esta entrega cunhas reflexións
en primeira persoa. Sen pretensións ensaísticas de ningún
tipo, exporei pois un feixe de impresións e ideas inconexas
que foron agromando en min logo do repaso a contramán
dos capítulos anteriores.
En primeiro lugar, direi que en Karlotti vexo riscos propios da
súa xeración53 que contrastan grandemente coa miña. No
aspecto político, ou para sermos máis exactos da biopolítica,
eu destacaría o seu sistema de motivacións e inhibicións, tan

53 Conste que a xeración non se pode tomar como unidade de análise socio-

lóxica.
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disímil do noso. Para comezar chámame a atención a radical
liberdade do seu grupo de iguais ou pandilla54, a aparente
ausencia de medo, o seu atrevemento por experimentar e
remodelar a vida, a súa avidez por aprender, o compromiso derivado das súas convicións… Simplemente eran máis
ousados que nós. Por unha parte hai que lembrar que falamos da “xeración da política”55, persoas imbuídas da épica
revolucionaria, cun abano de mitos colectivos poderosos, en
aberta disonancia cunha nosa época individualista que máis
que mitos posúe sucedáneos mercantís, ideais leves. Para
eles o cambio social era unha posibilidade factible. Ademais
dispuñan dun inimigo evidente e tanxible, o franquismo, un
pai castrador cun perfil recoñecible ao que poder matar.
No aspecto demográfico estabamos diante dunha sociedade
nova, con altas taxas de natalidade e unha pirámide de poboación triangular, o que facilita un ton vibrante e contaxioso. O ambiente na rúa era distinto ao actual, non só porque o
crecemento da economía, froito da mundialización, facilitase
54 Empregamos este termo como un analizador xeracional, co mesmo

sentido que lle atribúe o sociólogo Manuel Pérez Rúa no seu imprescindible
ensaio Domingos de calcetíns brancos. Retrato do cambio social na xeración de
1950 (Editorial Galaxia, 2010).

55 Expresión de Pedro Ferrández.
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o ascenso social dunha nova clase media56 impregnada de
certo optimismo e enchida de confianza en si mesma, senón
porque había máis mozos e nenos, e iso sempre axuda. De
feito eu mesmo puiden gozar en Colombia doutra visión da
vida alegremente oposta á que impera na Galicia de hoxe,
con sorprendentes similitudes co descrito por Karlotti nalgunhas pasaxes. Grazas a iso podo entrever a que ánimo entusiasta te leva a onda, a que grao de atrevemento e plenitude.
E xa na esfera antropolóxica cómpre indicar que aínda existía a cultura tradicional, co seu particular humor e psicoloxía.
Dise con frecuencia (eu nalgunha ocasión) que os galegos, e
os europeos en xeral, formamos parte dunha vella cultura
que pesa como unha lousa, con fondas raíces e unha malla
consolidada de costumes, regras non escritas, directrices e
culpas que limitan severamente a autonomía persoal, que dificultan o despregue dos nosos desexos. E sen embargo esta
brutal xeneralización ten os seus peros, porque a cultura tradicional tamén tiña contrapesos e válvulas de escape, pode
que estritamente codificadas pero en todo caso existentes.
Non vamos idealizar aquilo, pero tampouco convén anate-

56 Acceso a novos obxectos de consumo e estándares de vida.
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mizalo nin moito menos desprezar os seus saberes. Parte da
alegría de vivir da cultura tradicional esvaecéusenos coa súa
desaparición. Só mencionaremos a perda irreparable da sorna e da retranca, obras mestras da cultura popular e hoxe en
franco declive a favor da stand up comedy e outras fórmulas
indixestas (por repetitivas) do humor pop.
Noutra orde, a supervivencia das culturas premodernas, non
só aquí senón no mundo enteiro, presupuña a existencia de
fronteiras (mentais) e agudos contrastes culturais, un verdadeiro tesouro nas mans de autodidactas como Karlotti.
Como dicía o poeta “a comparación é a primeira unidade de
información”. É dicir, que na viaxe, nun sinxelo transitar xeográfico, un podía abrir a mente e enriquecerse por efecto da
alteridade57. Hoxe a apisoadora da globalización foi diluíndo
a diversidade e estreitando as vías de aprendizaxe até abocarnos ao monopolio da escola. Ben, isto non é de todo certo,
sempre nos quedará o veciño e o barrio do lado, fontes de
diferenza e exotismo se os ollamos da maneira axeitada.
Aínda que non vén moito ao caso, permítanme un apunte ad
hoc. Cando a xeración de Karlotti facía das súas, poñamos
57 E as persoas aínda tiñan costume de falar entre si.
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que nos anos 70, un elenco de pensadores galegos de diversas disciplinas creaban o concepto de “remodelación análoga”. Tratábase de preservar aqueles elementos máis valiosos
ou potencialmente perdurables da cultura tradicional, de
forma que se puidesen adaptar e aplicar nos esquemas de
modernización de Galicia. Ao concreto eles traballaron no
campo do urbanismo pero podería ter sido no da sanidade,
na delimitación e usos dos espazos naturais ou en tantos
outros temas. Aprender do vello para entrar no novo desde
un modelo propio, rescatando os saberes útiles para o futuro: esa era a lóxica motriz. Ao meu ver aquel intento foi dos
poucos alicerces para construír un proxecto de país que nos
permitise ingresar na modernidade desde unha vía propia,
sen papanatismos, sen renunciar a todo vestixio do patrimonio anterior, de quen eramos. Unha proposta intelixente para
valorizar a nosa singularidade e así gañarmos en aprecio
colectivo. Unha solución práctica e ao tempo ecolóxica. Pois
ben, como é evidente daquilo nada quedou. As sucesivas camadas de políticos xa se ocuparon de administrar o existente
sen chegar a gobernalo. Ao fin pensar cansa e todo cambio é
por natureza arriscado. Sirva como exemplo da rica ebulición
intelectual da época e á vez como humilde homenaxe.
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Pero volvamos ao conto. Un dos elementos ao meu ver
máis curiosos no discurso de Karlotti é o da intermitencia do
medo entre xeracións, é dicir, as afinidades que atopa entre os avós republicanos e os netos insurxentes, aguerridos
ambos, e que nós poderiamos extrapolar ás quintas dos
seus pais e dos seus fillos (a miña), ambos timoratos e resignados. Entendemos que é algo puramente casual, froito
de avatares históricos, e que non dá para soster unha teoría
edípica do medo. Quen sabe se os ciclos económicos, que
adoitan acompañarse por ciclos bélicos, terán algo que ver
no asunto, pero certamente semella que a relación co medo
fose distinta ou similar segundo se trate de xeracións consecutivas ou alternas.
Por certo, o medo, que enorme tema e que escaso eco no
eido académico. Salvo un congreso monográfico ao que asistín en Medellín, non lembro agora outra referencia culta que
non sexa o libro de Leopoldo María Panero “Teoría del miedo”
ou aquela marabilla de Luis Rosales “Oigo el silencio universal del miedo”. Tiñan que ser os poetas58.

58 Vaia, tamén os cineastas, pero algo escorados cara ao espectáculo do

terror.
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Non falo do medo obxectivo e razoable ante un perigo concreto, senón do medo como condición estrutural na mirada dos homes e mulleres de hoxe. O medo que bloquea a
vida, o medo que nos impide ser en todas as conxugacións
do verbo. O medo nas súas diversas variantes, sutilmente
inoculado por poderes públicos e privados: á doenza física,
ao desemprego e á pobreza, á fealdade ou á decrepitude, ás
catástrofes naturais, á violencia terrorista, ao inmigrante, ao
ridículo, ao fracaso, a non ser querido, ao futuro, a todo. O
medo como produción social, co seu reverso patolóxico da
obsesión pola seguridade e a súa perversa inculpación dos
individuos que se afasten das condutas asépticas promovidas polo Estado (tabaco, alcohol, sexo). Pequenos medos
que responden a razóns parciais pero que no seu conxunto compoñen unha estampa irracional. O medo ao medo,
o medo que se reproduce en espiral. A propaganda reparte
cada día entre a poboación a dose mínima recomendada, a
vacina que nos manteña calados, temerosos, anicados no
cárcere interior e prestos a executar o mandado da santa
produtividade, ou do consumo, ou do aforro, ou do que conveña a cada intre. Microfísica do medo. Que estraño, a época
de maior seguridade da historia (nos países centrais) coinci-
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de coa de maior psicose, ou sexa, de inseguridade psíquica.
Que fascinante, antes as culpas recaían todas no sistema,
ente fantasmagórico abofé, agora sobre os comportamentos
das persoas. Pero neste lapso de tempo non deixou de existir a industria enerxética, do armamento, alimentaria ou do
automóbil, para ruína da nosa saúde e da biodiversidade no
planeta. Quen logrou entón reverter a carga da culpa? Como
se perpetrou esa pirueta mortal? Fose quen fose, a Menciña,
a Publicidade, o Terrorismo59 ou a Economía (en maiúsculas,
ao gusto de Agustín García Calvo) foron os seus arietes ideolóxicos. Por certo, a culpa segue a ter a mesma eficacia de
sempre no adestramento das masas, como corresponde á
milenaria civilización xudeocristiá.
Acaso a principal conquista do home e da muller contemporánea sexa que o medo non aniñe no noso interior. Defendérmonos dunha persuasión masiva que intenta60 a toda
59 Máis que o terrorismo, a terrorífica ameaza de ser tachado de violento.
60 Non personalizo o mal en tal gobernante ou en tales corporacións, como

adoita facer Noam Chomsky co seu gusto por escuras conspiracións no
cumio que determinan o devir da terra. Non acredito niso. Non creo que maquiavélicos plans para o control da humanidade, soño de enxeñeiros sociais,
teñan a menor garantía de éxito (iso si, poden causar moito sufrimento). Eu
máis ben falo de inercias históricas e macrosociolóxicas, de regras do xogo
implícitas que arrastran ás maiorías. Polo demais, teño unha fe infinita na
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costa que non florezamos. Porque un cidadán libre, verdadeiramente libre que diría Karlotti (eu teño reticencias metafísicas co termo liberdade) é aos ollos das xerarquías sinónimo de caos e disturbio. Como antídoto para ese veleno do
diaño toca advertir, con Joan Melé61, que vamos morrer. Que
mentres vivamos na ficción publicitaria dunha vida sen morte, mácula ou enfermidade, eternamente novos e radiantes,
non haberá vida. O medo aos riscos da vida faranos zombis,
mortos en vida. Como dicía un mestre sufí:
“Tes medo á morte,
por iso o teu corazón encolle,
para esconderse dela.
Coidado,
de se engruñar de máis
deixará de bombear vida”. 62

Hai que rachar co tabú capitalista da morte e as súas derivadas (toda forma de decadencia), e interiorizar de vez que
morreremos, que con sorte nos faremos vellos, e que é moi
trapallada, na improvisación e no azar como pauta imperante en calquera
instancia da vida social.
61 Director de Triodos Bank en Catalunya.
62 Tradución libre.
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probable que enfermemos de gravidade. Máis estraño sería
que finásemos de fame, pero poderíase dar. En todo caso,
nunca vamos controlar todas as variables do noso futuro,
nin a meirande parte, nin apenas nada63. A frase “toda prevención é pouca”, alentada por compañías aseguradoras, é
dunha falsidade interesada. O misterio agarda á volta da
esquina. A vida é fráxil e fugaz, e a razón non a controla.
Só desde esa radical aceptación, sen subterfuxios infantís,
poderemos acollela con gozo sereno e así apreixar, mal que
ben, as rendas da nosa existencia.
Aproveitando que me estou a poñer transcendental, vou pegar un xiro en seco e falar sobre o obxecto deste libro, con
todo o rigor do que sexa capaz. Non podo resumir a Juan Carlos Valle nun lote de consideracións sociolóxicas sobre a súa
xeración. Porque Karlotti, como todos nós, é un caso único.
Ou peor aínda, un caso múltiple e mutante64. Ao falar desde
min, ao non ser eu el, debo recorrer a teorías que me sirvan

63 Con isto non avogo por abandonarse, senón moi ao contrario por recupe-

rar certa mesura perdida.

64 “Los flujos atraviesan los sujetos. Los sujetos son hipótesis. A los flujos

no queremos verlos. Hagamos una ontología de los flujos”. Liquidación de
Existencias (Vid. nota 23).
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de ponte imaxinaria para conectar co seu universo. Por iso a
análise social. Sen embargo a aspiración totalitaria da ciencia (explicar ao outro, reducilo a palabras ou cifras) está condenada ao fracaso. Porque o obxecto de investigación non
para de se mover, ten as súas propias ideas (cambiantes) e
mostra unha cara ou outra en función de quen sabe que. E
co investigador pasa outro tanto. Só se pode dar o milagre
dun chispazo de simpatía entre ambos e o acordo tácito de
deixalo aquí e non seguir mareando. Ou sexa, unha negociación encuberta. O resto é a fútil esperanza de comprender,
obxectivo inasequible a teor das palabras de Fernando Pessoa: “Ninguém compreende outro…”. Sobre a natureza frustrante da comunicación tamén eu tiña escrito:
“La comunicación es un desahogo de incertidumbres, un vínculo
(aparente) entre dos bolsas de sentido, una catarsis que cancela un
desencuentro potencial. La aparencia del vínculo, urdida en la voluntad
de confluencia, es el cénit de la comunicación.”

Por tanto, unha forma de simulacro sustentada se acaso na
mellor das vontades. É máis, para min non só é misión imposible coñecer ao outro senón a un mesmo:
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“En cierto modo, uno no puede conocerse sin a la vez cambiarse.
Si adoptamos el enfoque del médico, ya somos otro. Un otro el que
observa, un otro quien se muestra. El médico atiende a un campo
acotado de fenómenos, el paciente se comporta como tal.”

Non existe pois a comprensión pura pero existe a esperanza
de comprender, como esperanza de sentido, e finalmente de
descanso65. Para iso construímos metáforas e teorías, para
ordenar a cabeza e irmos tirando, aínda que sexa en precario.
Por outra parte cómpre advertir que toda metáfora ou teoría
é unha obra colectiva. Tamén o relato de Karlotti sobre a súa
vida, sexa o histórico e lineal ou sexa o ético e lateral, é unha
obra colectiva, ou para sermos máis precisos unha ficción
colectiva. Como o é a memoria. O enxame de ficcións que
se entrecruzan en cada un de nós conforma o que convimos
en denominar como “realidade”. É xustamente esa ficción do
amigo, ou mellor dito un atributo desa ficción, aquilo que deixa de dicir, o que nos induce a saber un chisco máis.
“Adhire máis a unha narración o non dito que o explícito.
O compartimento oco é colmado polo intérprete desde os seus propios
referentes, e así percorre a metade do camiño, e crea novos ocos”.
65 Con isto non postulamos a imposibilidade do entendemento, senón tan só

o seu carácter aproximativo e borroso.
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O misterio esencial da comunicación, a saber, o da inexactitude da comprensión, é o que nos empurra ao outro, o que
fai atractiva a súa ficción66. Trátase da vertixe da sedución:
“La seducción es el principal mecanismo de producción de realidad.
Su materia prima es el misterio”.

Unha vez fascinados polo relato, inquedos pola mordedura
da serpe, tentamos interpretar o escoitado e pechar o interrogante, para quedar en paz, para manter a raia á incerteza, e facémolo, como non, desde o noso eu.
“Pero se isto xa é de seu un problema irresoluble, non o é menos
a constatación de que a miña intelixencia única e exclusivamente
poderá xerar variacións sustentadas na súa propia estrutura,
quedando fóra do seu alcance os centos de millóns que seguramente
xurdirían de estruturas diferentes da miña” 67.

Entón creamos unha nova ficción (a nosa interpretación) que
se enlaza en equilibrio inestable á ficción anterior (a memoria de Karlotti) até configurar unha nova realidade. En consecuencia, podemos dicir que o propósito da serie VIVIDORES

66 O desaxuste como enerxía potencial. Así como nas placas tectónicas.
67 Estevo Creus en O libro dos cans (Franouren ediciones, 2010).
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non é tanto aprender das vidas alleas nun sentido estrito,
lineal e mimético, cousa imposible, como recibir un input
de impresións que han modificar o noso relato vital (e de
paso certas prácticas), quen sabe en que dirección. O que si
sabemos é que ao final do proceso seremos outros, neste
caso outro Karlotti e outro Marcos, e que agardamos que
ese cambio sexa para mellor.
Chegados a este punto, creo que toca saír do agocho das divagacións e facer fronte de vez ao encargo de Pedro, é dicir,
falar de min, da miña particular visión de Karlotti, de como
creo que me cambiou coñecer a ese homiño. Karlotti é para
min unha presenza benigna e moi querida, benigna pero á
vez inquietante porque interpela o meu modo de vida e as
miñas convicións. Non porque el pretenda exercer sobre min
influencia algunha, nin porque axuíce quen son eu, cousa que
nunca fai. Simplemente é que na tesitura de me comparar
con el non podo evitar pensar que nunca serei tan libre como
el se mostra68. As circunstancias levaron a Karlotti a unha

68 Lémbrame á alegría virxinal do lumpen en Pier Paolo Pasolini, fronte

ao estrito control das formas nos poderosos (as represións freudianas do
burgués). Seguindo ao amigo Bieito Iglesias, unha actualización máis do mito
do bo salvaxe de Jean Jacques Rousseau.
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forma de vida afastada de boa parte das convencións e estándares do cidadán medio, mentres que eu, coas miñas excentricidades, cumpro a grandes riscos co que se espera dun
suxeito da miña condición. Son cumpridor e guiadiño. Podería dicir que non me dou desprendido da rémora de mandados que o meu superego encirra con evidente suceso. Pero
se cadra é que nin sequera o desexo, porque cheguei a un
equilibrio sensato e porque non creo en paraísos alternativos. Ao fin, toda vida ten cargas e contradicións. E superegos
sempre vai haber (salvo psicopatías), só queda contemporizar con eles para que non amolen de máis. E incluso non
é descartable que a comparación (quen é máis libre69) non
sexa en si máis que un monumento á idiocia, unha absurda
dicotomía.
De calquera forma, o meu vínculo con Karlotti non foi nunca
de envexa competitiva senón ao contrario: de admiración,
aceptación e alegría polo tempo compartido. O exemplo de
Karlotti é estimulante ao evidenciar que outra vida é posible
e ao nos lembrar que un sempre pode ser algo máis libre,
69 Non todas as acepcións de liberdade me parecen liberadoras. A liberdade

platónica, como ideal puro, é a mitoloxía que sostén a occidente e a súa
concepción do progreso. Un amargo equívoco.
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sobre todo dos propios medos. Trabar amizade con Karlotti
fíxome un pouco máis lixeiro, alterou o meu relato a mellor,
ampliou o meu repertorio de destrezas vitalistas. Alixeirarse
non co afán vacuo do home actual de zafar de todo compromiso e ancoraxe, de flotar no aire, senón ao contrario, como
capacidade de se dar e de renunciar a lastres inútiles (por
exemplo o ego ou a queixa crónica70) para celebrar a vida e,
como el diría, preparar a morte con sabedoría.
Un dos temas no que diferimos, e que espero sexa motivo de eterna e grata conversa, é na nosa posición dispar
ante a militancia social e política. Non é infrecuente atopar
a Karlotti enrabiado, furibundo, fondamente indignado co
decorrer do mundo e as súas inxustizas. A súa querenza polas arengas panfletarias e o chamamento á toma das rúas
amosa a un home posuído por unha misión, partícipe dun
proxecto emancipador de longo alento histórico. Un home
que conserva a fe na redención da humanidade a través da
mobilización social. No meu caso, ese fervor activista encóntrase hoxe moi atenuado ¿Estarei posuído polo cinismo,

70 “El infierno soy yo mismo”, dicía Gonzalo Torrente Ballester, na súa obra xa

citada, en aparente réplica a Jean Paul Sartre.
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ou esta distancia irónica miña é unha forma de protección
(non abrigar demasiada esperanza) para tempos de resistencia? Estarei instalado nunha visión pequeno burguesa ou
é que considero que non se dan as “condicións obxectivas”?
Será cousa de pertencer a outra xeración cunha distinta percepción do Home, da Historia e demais insignes persoeiros?
Será por vivir nunha Galicia con escaso pulo cívico? Claro,
un non se ten por un nihilista desalmado. Máis ben, quizás,
se trate da descrenza ante as grandes palabras71, ante os
discursos monolíticos, ante os vellos métodos desgastados.
Será que desconfío de canto mal pode aniñar no ben absoluto, será que non descarto que todo poida ir a peor. Tal
vez, dito en positivo, sexa que un está afeito a traballar con
obxectivos máis achegados e factibles, mediante accións
modestas, desprovistas de épica, pero con efectos reais sobre persoas e colectivos concretos.
Ou tal vez un sexa militante na dúbida e o humor72, nos discursos que dubidan e rin de si mesmos, da súa íntima condición grandilocuente. Porque un dos principios que me guían,

71 Hoxe o revolucionario é pouco máis ca unha máquina de barbear ou unha

crema antiengurras.
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xunto ao meu paisano Carlos Negro, é o do galeguísimo “dubito, ergo sum”. Porque da man de Boris Vian, Dario Fo e tantos outros acredito no humor como fonte de liberación, cun
valor de seu contra toda forma de afectación, solemnidade e
sectarismo73 e como base firme para a construción de felicidade. “O humor como a elegancia do escéptico”.
Até é posible que un partille algo do pensamento débil de
Gianni Vattimo, aínda que non secunde o seu correlato político (terceiras vías e demais), aínda que polo xeral prefira as
mensaxes claras e tanxibles de Karlotti á verborrea críptica
e as imposturas divinas dalgúns postmodernos. Para fonduras existenciais xa teño aos poetas místicos. “O que non é
tradición é plaxio”, lémbrame cada ano Carlos Oroza, citando
de memoria a Eugeni D’Ors.
Este cúmulo de obxeccións e de distancias posicionais, lévanme a ollar con sorna disolvente algunhas das aseveracións de Karlotti. Non é por soberbia intelectual, quero crer,
senón máis ben como parapeto ante a locuacidade apaixo-

72 Ben, non en calquera clase de humor. Hainos que están ao servizo do

fanatismo maniqueo e da crueldade.

73 E por tanto contra as ínfulas de calquera poder, incluído o propio.
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nada do meu amigo, como refuxio ante a súa catarata de
certezas. Hai veces en que me chega a dar reparo a frivolidade das miñas réplicas ante unha persoa coa súa enteireza.
Outras penso que non tomármonos demasiado en serio, que
rir un co outro e tirarlle proveito a unha boa chanza, é a forma
de nos querer e de salvar as diferenzas. Faltarse ao respecto
(dentro dunha orde) como estadio superior da confianza74.
Tamén hai ocasións en que me sinto en desvantaxe pola
miña dificultade para as convicións fortes, pola miña perplexidade esencial, pero esa sensación adoita durarme pouco75.
En todo caso, o seu ánimo incendiario fronte ao meu arqueo
de cella representa unha inversión de papeis en toda regra:
el é o rapaz, eu o conservador de volta e media, avellentado. E obviamente nada diso é certo: ambos nos situamos
no pensamento social libertario, aínda que desde ángulos
distintos76. Pero o conto é que acontece. Quen sabe, simple
74 Unha caricaturización amable do amigo é tamén unha vía de terapia,

como ben saben e practican algúns psicólogos. Ir a favor dos complexos do
doente para quitarlles dramatismo, para normalizar a relación con eles, para
desactivalos.
75 Por que… Que carallo son as convicións fortes? As verdades ríxidas e

inmutables, sen matiz?

76 El desde a oposición frontal, eu desde o posibilismo e a sospeita ante

algúns “antipoderes”.
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reparto de roles (teatralidade), crianzas en épocas distintas,
tanto ten. En todo caso únenos a poesía, o afán de decencia,
a risa e o compromiso coa vida. É dicir, o amor.

Salmo final para Pedro
Non somos donos das nosas vidas, pai. O contexto decide
por nós. Nós somos contexto. O contexto non é un bloque
de formigón. O contexto é unha metáfora do inaprensible.
O noso coñecemento é limitado. As áreas do non saber son
máis mestas. Así será por sempre. As áreas do saber están collidas por paradoxos. Non queda outra que convivir co
misterio, coa cota de incerteza que as nosas mentes poidan
tolerar. O misterio non é necesariamente mao nin doloroso.
Pero unha fusión mística co misterio non abonda. O soño
non nega a vixilia. A primacía do mar non empequenece a
terra. Debemos abstraernos da abstracción. Porque no plano
histórico tamén hai que apostar. Para non esvaecérmonos,
para ser alguén, para afirmar a vida. Porque é irremediable.
Entón que facer, pai? Non hai receitas.

76 El desde a oposición frontal, eu desde o posibilismo e a sospeita ante

algúns “antipoderes”.
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No seguinte tomo de VIVIDORES mudaremos o formato
para dar cabida a unha galería de personaxes. No primeiro
dos retratos abordaremos a vida asombrosa dunha mociña
práctica, prosaica, de mirada clara e fulminante. Non só herdou dos pais a riqueza, senón tamén unha elegancia resolta.
Ollos verdes, metro setenta, pel moi branca. De momento
non adiantaremos máis detalles.
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