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“ O home é pluralidade e diálogo,sen cesar lembrándose e reuníndose consigo mesmo, 
mais tamén dividíndose”  son palabras do poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz, 
premio nobel de literatura no ano 1990.
A poesía por tantomáis que a busca do “Eu” é a procura dos “Outros”. A outredade sería 
a intuición simultánea de que somos outros sen deixar de ser o que somos. Ou noutras 
palabras máis sinxelas : o ser humano é un ser social, que adquire significado nun nós, 
no que radica a súa plenitude.
A procura da plenitude como ser humano é o alicerce fundamental deste poemario 
Ferrol e o queda por chover   .   Escrito en primeira persoa, ten como fío condutor e 
personaxe principal a Ferrol. Ferrol é o centro, o eixo sobre o que xira a viaxe do “eu 
poético” na busca dese nós que, finalmente o levará á consecución da plenitude.
O libro estrutúrase sobre unha viaxe, unha viaxe interna e externa, na liña empregada 
por Manuel Antonio no seu libro máis coñecido De catro a catro, porén a diferencia do 
rianxeiro ,o poeta ferrolán non marcha ilusionado, non procura só o coñecemento a 
través de novas experiencias –que tamén- neste caso a marcha prodúcese pola 
necesidade de escapar ,de fuxir dun entorno que o afoga e no que se sente 
incomprendido.
A viaxe é pois, unha fuxida, non exenta de reproche e dolor.Non hai ruptura, nin 
xenreira, só desexo de cambio físico, de lonxanía xeográfica nunca emocional. O poeta 
confesa o seu cansanzo interior, mais Ferrol vai con el porque forma parte da súa 
esencia.
                   “ Confeso sentirme lonxe
                      desta cidade de anos 
                      que esqueceu mirar por min

                  
                      no cansanzo  saberei mirar por ambos ...”

Ferrol é unha especie de cadro demasiado caótico, demasiado contraditorio do que hai 
que distanciarse para poder observar e así comprender mellor. Ferrol precisa ser 
interiorizado, espido de tópicos, sen prexuizos. O poeta é consciente desta necesidade, 
ao mesmo tempo que pon de manifesto que o libro no seu conxunto é froito desa 
distancia que xunto coa madurez, permítenlle apreciar o cadro na súa totalidade,con 
todas as tonalidades que presenta e, que pouco a pouco deixan de ser un obstáculo e 
pasan a se convertir nun referente individualizador positivo.

                           “Co tempo 
                            a distancia
                            e tal vez 
                            a madurez”
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A partir deste momento Ferrol vai convertíndose na memoria. O poeta lembrándose vai 
re-uníndose, vai re-compoñendo a súa esencia a través da esencia dun Ferrol contado e 
vivido.

                           “ Ferrol é memoria
                              é vida 
                              en esencia
                              e esencialmente”

Desde a lonxanía física comeza a consciencia dos outros , o poeta afonda na dolor que 
lle produce a distancia, de novo insiste no feito de que a marcha foi necesidade ,fuxida e 
dolor.
                           “traizoo as palabras
                            se digo que todo foi fermoso
                            se digo que non houbo dor
                            ningunha

                          “ marchei
                           como tantos outros
                           chamado pola necesidade de fuxir”

                          ... ... ... ... ... ... 
                         

                         “ e fuxín
                           sempre volvendo a vista
                           para divisar o que ía deixando

                       
                          pero con Ferrol
                          as distancias nunca son bastantes
                          sempre queda un pouso
                          que nos fai volver 
                          que nos sinala co seu estigma
                          a nosa máis intima personalidade.

                          Ferrol vai nas veas
                          ... ... ... .... ... ... ...
                          por completo
                          para non deixarnos nunca     
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O eu xa é nós, ademais Ferrol é “un pouso” coma  “o cravo” ou  “a sombra” de Rosalía, 
é algo ontolóxico ,consubstancial, aceptado e defendido como necesario e vital.

                           “Defendo o meu estigma
                             dun Ferrol aditivo”

Así comeza un longo poema no que está presente o Ferrol vivido. Un Ferrol que non é 
só a cidade de portas para dentro tamén é Caaveiro, Lago, Seselle, Chanteiro... ... ... non 
é só un lugar, é un tempo : a adolescencia.
O Ferrol contado ten espazo propio e destacado, os poemas máis intensos están 
protagonizados polo Ferrol da guerra civil española, o proletario, o da reconversión 
naval, o marxinal, o dos prexuizos, o cultural , o clasista, o libertario.... 
O Ferrol vivido e o Ferrol contado son o centro do poemario, os dous reflectidos nús, 
espidos de estereotipos, en dialógo co poeta, fundidos nel. A medida que a fusión se vai 
facendo maís e maís intensa o cansanzo inicial vai transformándose en forza, en 
esperanza, en desexo de cambiar a realidade; unha realidade da que non gosta per oda 
xa non foxe, enfronta.

                            “ eis a caridade con Ferrol
                              que fixo esquecer esoutras horas
                              de suor sobre o asfalto
                              de sangue
                              en longas demostracións 
                              de que Ferrol era posible
                              é posible
                              porque está con nós
                              e entre nós
                              aínda no exilio”

O poeta dividíndose, atópase formando parte dese nós que o impulsa como ser social 
non só a cantar senón a participar na transformación da sociedade na que vive. En 
definitiva non a cantar á Patria, máis ca iso a participar na súa fundación.

                               “ Levo comigo a memoria
                                 da represión vivida na pel de todos os corpos
                                  porque son en esencia os nome todos
                                  dos que souberon mirar alén das propias fronteiras”  

Parella á transformación do eu nun nós, Ferrol tamén  deixa  de existir como algo 
individual para adquirir substancia colectiva, nunha palabra Ferrol é a Patria e a Patria é 
Galiza.
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                              “Ferrol é a ola dos resistentes
                                na que se coceron os ingredientes
                               da forza do país todo
                                Ferrol é a inxuria
                                o rudo encono
                                o fogar de Breogán”   

                        

Como Ulises  inicia o regreso cheo de coñecemento e coa madurez precisa para 
principiar o camiño transformador porque sabe que é posible, porque hai alicerces sobre 
os que asentar os piares dun futuro do que desterrar a palabra exilio.

                             “Volvo sobre os pasos para dicir
                               que existe o futuro
                               a esperanza
                               compartida con Carvahho Calero
                               existe “Terra e Tempo”
                               memoria ... ... ... Existirá a victoria sempre”

Acadada a plenitude, o adolescente fuxidío, tímido, inseguro, desencantado, regresa 
adulto firme, coñecedor do pasado e disposto a enfrontar o presente para conformar o 
futuro,non só desde a utopía –tamén necesaria- senón desde o convencemento que lle da 
a análise reflexiva da realidade.Maduro, libre de pre-conceptos e de falsas mitificacións,
Séntese preparado para iniciar o “camiño longo” cheo de “veredas tortas” que diría 
Ramón Cabanillas  mais co pulo suficiente para :

                            “retomar os azos da historia”
E non desiste do empeño de:
                             “ reconverter unha reconversión lapidaria”

Ao longo desta viaxe interna e externa os fíos da historia individual anóanse cos da 
historia colectiva formando un novelo totalmente compacto. 
O que era Eu--------------------------------------- -Nós           
                 Individuo--------------------------------Pobo
                 Ferrol------------------------------------Galiza----------------Patria

De ter que definir este libro diría que é  Pura Esencia, e como tal debe ser degustado a 
grolos lentos porque cada palabra esconde múltiples imaxes todas reais e non sempre 
idílicas. Todo é/foi verdade/ memoria.
É un libro fresco ,lonxe de barroquismos innecesarios no que a palabra flúe limpa , 
precisa e concisa. É un libro intenso no que o significado denotativo das palabras vese 
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intensificado pola connotación dos espazos en branco, recurso que lle da ao poemario 
un matiz vangardista no seu aspecto formal.

Denotación e connotación  presentes en versos dunha plasticidade tan evidente que 
mesmo quen non coñeza Ferrol  pode imaxinalo.

                                 “Ferrol ten forma de pirámide
                                   de montaña de Sísifo
                                   de escultura de mármore esvaradío
                                   de agulla hipodérmica”

                                 “ Ferrol ten nome de minúscula prisión
                                   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... 
                                   O mar que se intúe sen ser visto”
“ Ferrol ten alma de poeta”  afirma Alberte nun verso de Ferrol e o queda por chover

Iso é fermoso mais non é certo : Ferrol convértese en materia poética por obra da alma 
de poeta de Alberte Momán.

                                                       Melba Couto Pedreira
                                  

   

       

                         

                                


