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ao meu Y. que me bifurcas o camiño
ao meu U. que me mutas en universa
a mamá

a G., que pintando e lendo me irmandaches á vida
Con absoluto amor. In memoriam
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AURORA
[limiar]

Con-versar cunha iCona non é doado. Cómpre seguir a física e a metáfora de Newton e
subirse aos seus ombros de xiganta: da muller que se fai mundo, que se empoleira soa a
este planeta e ás súas xentes, ao seu cosmos e biodiversidade. Ombro con ombro. Arte con
ciencia. Unha von Humboldt surrealista coa sagaz nobreza do marxinal. Unha Zendal
après la lettre que portase unha vacina de librepensamento fronte o dogma. Unha
Tereshkova no seu momento xa futura. E unha artista eclipsada pola historia, malia o seu
carisma, ousadía, xenialidade.
A cabeza de Maruja Mallo observa e pinta en 1946 «Cabeza de Negra» como parte
dunha constelación de retratos bidimensionais. Velaí xeometría e humanidade, en fite,
diversos e con-versa. Unha conversa da ciencia + a arte.
75 anos despois viaxamos por esas neuronas a ceo aberto nunha plaquette cun
setestrelo de poemas e con ilustracións (a cargo de Miguel Robledo) e nunha creación
audiovisual dirixida por Lucía Estévez cuxa base poética é unha idea que agrela baixo a
Vía Láctea: ciencia, poesía, arte comunícanse dende sempre. O mesmo cultivo. A mesma
cultura. A revolución é cambiar de perspectiva.
Explorar máis que explotar.
75 anos despois recollemos a semente de Maruja, plantámola e dela espigan
constelacións, candeóns dedo a dedo. Collemos a serie de Cabezas Bidimensionais (de fronte
e perfil na súa meirande parte), así como os bosquexos que durante os anos 30, 40 e 50 do
s. XX saen da súa man. Algunhas delas translocen as súas lecturas de Matyla Ghyka sobre
a estética das proporcións na natureza, a xeometría na arte e o número de ouro.
*
«Xunguir fíos nebulosas foi dicir», é un dos versos de Xela Arias nos que coseu
denuncia, universo e palabra.
«una idea admirable, con la cual soñé siempre: la unidad de método en la ciencia y en el
arte», escribiu por carta Emilia Pardo Bazán, calcetando aí un soño co nobelo da ciencia e
a arte. Ambas voces, resoantes non só neste 2021, colleitan perspectivas de contundencia
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na literatura: a denuncia da inxustiza sistémica -mesmo na propia industria do libro e a
arte- e unha sede de hibridación entre disciplinas que adoitan considerarse por separado e
no entanto se trenzan: ciencia e humanidades. Tamén coordenadas do meu atlas poético.
**
Maruja Mallo nace na aurora do s. XX e falece no ocaso do século. Nese tempo de
abrentes e noites, luces artificiais, luscofuscos, raios verdes, auroras boreais e austrais,
mares de ardora e mediodías no exilio, esta muller brava bríndanos os froitos da súa
curiosidade, da súa capacidade de ver e medir beleza ao seu aire. Xeómetra e
antropómetra perdida, si, pero non menos cosmómetra, medidora do cosmos: as verbenas,
as mulleres e os animais, o campo e o mar, espiga e sardiña, as máscaras, a luz incidindo
nos ángulos do ollar, a «matemática vivinte do esqueleto», nos pómulos, nos queixelos,
tanto en labios maiores como menores, a luz nos corpos, as naturezas vivas e in vivo, as
uvas púbicas, buguinas e estrelas, viaxeira do éter...
Unha obra atrevida, unha descuberta para quitarse o sombreiro... e tan descoñecida, ata
para as propias galegas. Por que?
O efecto Mateo e o efecto Matilda remiten a un nesgo cognitivo non por inxusto menos
común: estamos dispostos a dar máis a quen máis ten e é máis visible, e a quitarlle todo a
quen apenas se ve. Pasa con homes que se atribuíron méritos e descubertas de mulleres
(efecto Matilda) ao longo da Historia, pero levo véndoo media vida no mundo no que me
movo: o da cultura, académica ou non.
Malia que entendo a cultura como unha cultura científica -co método crítico da ciencia
como unha baranda para non caer no borreguismo acrítico- sei que hai persoeiros que se
aproveitaron e aproveitan deste último: xente mediocre que trepa de primeira, xente que
ou ben vende unha imaxe de «pioneirismo inventado» ou ben se vitimiza mellor, e non
sempre con honestidade, xente que colle ideas de terceira man copiadas e vendidas como
propias... Maruja Mallo viviu nun mundo no que a muller era aínda considerada máis
musa que xenia e, se ben colleu ideas alleas - a creatividade é un termo a discutir, sempredesenvolveu un carácter artístico propio, baseado na súa vida, viaxes, fotos e, sobre todo,
na súa obra, pictórica e plástica.
Figura e xenia.
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Gustaríame agora dicirche isto, en confianza: o principio do universo non é como un
principio de páxina.
Non é parede de cova prehistórica nin lenzo en branco.
Non é un canto primeiro.
O principio do universo pode ser unha mutación inesperada, un cambio de perspectiva
na enerxía e na materia, no espazotempo que ata entón non existe. O principio do universo
non é unha idea nunha mente, pero esa metáfora durounos moito tempo e aínda dura.
Dalgunha maneira, metaforizamos o feito de ter ideas como explosións (esas bombillas
dos cómics), como cambios na dirección da nosa enerxía e a nosa materia neuronal, do
noso espazotempo. Metaforizamos as ideas como principios de universos.
Eu...un átomo no universo. Un universo feito de átomos, dicía Richard Feynman.
Mergullamos no «universo de Maruja Mallo». Sería ela por exemplo a pioneira en
pintar unha muller mirando por un telescopio? (en O Mago ou Pim, pam, pum, óleo de
1926). As ideas como as primeiras pinceladas dun rostro que non sabemos como nos ha
mirar. Muta ante nós e grazas a nós. Que saibamos, as ideas nacen no reino animal, e os
humanos tratamos -dende Olimpia a Maria e Metrópolis, dende Hal-9000 a Bender- de
recrealas na intelixencia artificial, nunha nova conciencia. Soños son e son deseños. Mentes
de xenias e corpos de musos e viceversa. Xeniomundas.
Maruja Mallo é unha «xeniomunda»: unha dona que deu xenio ver e unha artista que se
fixo ao mundo, percorreuno, tomoulle medidas, debuxouno e mesmo afirmou que «imos
cara á constelación de Hércules». O cal é astrofisicamente certo: o ápex solar, a dirección á
que se dirixe a nosa estrela, está nesa constelación.
Maruja é unha egua de Troia no panorama artístico do contexto peninsular e americano
do século XX. Como Remedios Varo, como Leonora Carrington, Frida Kahlo, Georgia
O'Keefe e tantas outras, supón un enxeño novo, unha ingenuity en Marte e tamén unha
perseveranza. O enxeño do cabalo de Troia preñado de ideas: dunha imaxe de
modernidade para a muller (as Sin- Sombrero, un movemento que Maruja Mallo inspirou)
e dunha insubornable independencia.
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***
Tería escrito todo isto moito antes, pero o futuro fíxome das súas. E, quizais coma ti e
coma moitos de nós a estas alturas do sapiens, pasei o pasado proxectando mañás:
bosquexos de libros, días libres en bosques, amor polo cyborg, vivacs entre un mantel de
flores e a Vía Láctea, coidados a fillos, ter fillos «contra natura» na idade de non ser xa nai,
cómo honrar a memoria dun irmán que xa non, seguir sendo irmá, coidados á nai que
perde a memoria... E logo veu ese trallazo global 2020 que nos fixo tomar distancia, falar
con máscara sobre máscara, re-avaliar a necesidade do apoio á investigación, a arte, a
palabra e a ciencia, a invención [«e que pasaría se...? E se entón...?»] preguntas que son a
marca da nosa especie. Como terceira cultura, cultura híbrida ou cultura única.
Grazas ao espazotempo que me brindan na exposición «Galicia Futura», podo escribir
todo isto e resignificar a Maruja Mallo como pegada con porvir, un debuxo que se constela
co ser galego: cabeza carismática e curiosa nun corpo independente, medio nómada, e creo
que sabéndose tan xenial como compañeiros artistas cos que coincidiu (Dalí, Picasso,
Lorca...) e dos que quedou inxustamtente á sombra. Como unha silhouette desas películas
mudas da alemá Lotte Reiniger. Ela interpretouse como un personaxe, como unha máscara
de si mesma, e a súa obra tamén merece a pena.
Maruja Mallo é unha cabeza rodeada de sementes e escamas, politicamente libertaria,
que ama o diverso ata a cerna, a «matemática vivinte do esqueleto». Así Marúnica, metade
xeómetra e metade marisco. Non perfecta, inventaria.
Estrelecida, lunática, descerebrada e lingoreteira. Quer dicir, sabia, cerebral, astrofísica
e estelar.
Chamámonos sapiens – así modestamente, sen rubor polo que pensen o teixugo ou a
cascuda, o polbo robot ou a pega rebordá, o lique ou a araña da nosa presunta sabedoríaporque fomos exploradores, curiosas antes que explotadores. Mutamos en futuro traendo
o ceo aquí a conversar canda nós. Con esa esperanza inxenua da ciencia-ficción: falando
do futuro cremos no poder de cambiar como especie, de mutarnos: somos trans.
Transversais, transxénicos, transhumantes, transhumanos, transdisciplinares,
translúcidas... e segue ti. Segue ti isto que comezou cuns puntos suspensivos sobre un
punto azul pálido e asómase ao futuro tras dous puntos:
Estíbaliz...Espinosa, xuño 2021
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[SETESTRELO DE CABEZAS]
Na astronomía non nos poñemos dacordo con Setestrelo -palabra patrimonial galega,
tamén portuguesa e brasileira-. Designa un asterismo [ou sexa un cachiño de constelación,
un gran hit] de, non hai sorpresas aquí, sete estrelas. Ben. Pero cal: será o Carro, asterismo
da Osa Maior visible todo o ano no hemisferio norte [sete estrelas, algunha dobre], ou
serán as Pléiades, asterismo de Tauro, ese enxame de sete irmás presente en ambos
hemisferios dende a antigüidade e dá pé a algunhas das historias máis vellas que se
coñecen, talvez de hai miles de anos? Se me preguntas, creo que encaixa mellor nesta
última. «Setestrelo» chama Méndez Ferrín ás Pléiades en Amor de Artur, e Sestestrelo é
como se coñecen no Brasil e Portugal. Pero podemos ter algunhas probas e, con todo,
manter as dúbidas.
Tampouco son sete. Hoxe en día vense a simple vista unhas 6, envoltas nunha nebulosa de
reflexión [en realidade é un cúmulo estelar de varios centos de estrelas moi novas e moi
azuis, coñecido como M45]: Maia, Celeno, Alcíone, Electra, Estérope, Taigete e Mérope.
Sete cabezas poden formar metaforicamente un setestrelo, pero Maruja Mallo pintou máis
de sete. Esta plaquette constela sete ilustracións e sete bloques de textos [máis un], así como
dúas «principias», inspirados nos retratos bidimensionais que pintou a artista nacida en
Viveiro nos anos 40 e 50 do século XX. Sete como número primo especial na matemática e
na astronomía. Sete porque neste lugar do mundo tamén somos moi de seteparroquias,
sete chorares e sete artellares, en xeral.
Cada un dos sete poemas principais vai presidido por unha das cabezas mutantes,
cosmonautas, xeómetras, emigrantes, botánicas... que o ilustrador Miguel Robledo
realizou para este proxecto. Cada poema/texto conversa, ademais, con un ou máis cadros
de Maruja Mallo. Créase así unha intersección a tres voces: a cabeza ilustrada por Robledo
co seu propio carisma, as cabeza/s bidimensionais aludidas de Maruja Mallo e a voz e
perspectiva do poema. Os sete textos e «cabezas» distribúense en certa simetría e a sección
central (IV) ocúpaa un poema en prosa adaptado a banda deseñada.
Así setestrelamos coa monstra de varias cabezas de Maruja, cranio privilexiado, achegando
Miguel e eu algunhas cacholas máis. Estás convidada/o a unirte. Oxalá che guste.
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PRINCIPIA

Na película Contact baseada na novela de Carl Sagan, a astronauta Eleanor (Ellie) Arroway
é enviada á estrela Vega para contactar con posible vida alieníxena. Arroubada ante a
beleza do que ve e sente, só murmura They should have sent a poet.
Deberían ter traído a un poeta.
Este é o lugar do espazotempo onde, para nomear a unha estrela, ofrecemos o nome da
nosa poeta principal: Estrela Rosalía. E para o seu exoplaneta, un río-libro: RíoSar.
O lugar do mundo onde o himno vai do principio da curiosidade: unha pregunta.
Unha pregunta dun sapiens sobre o que din as árbores no vento.
Estamos á escoita. Á espreita estamos. Curiosa mente, universal e nosa.
Somos sospeitosos de libro, sospeitosos de poetas e iso tradúcese en que sabemos o que
vale a lingua, o que valen experimentación e tradición. Os puntos suspensivos que nos
fían ao que foi e ao que estamos por ser.
360º de ollada á terra e ao ceo.
E de que imos?
Aquí poetas nácennos das ondas do mar de Vigo para logo detectaren ondas
gravitacionais.
Imos de poetas en laboratorios e co ollo nun telescopio espacial.
Poetas da cerna e do CERN. Lendo o libro dos xenes, aí imos de poetas. Detrás da cámara,
unha wunderkammer de cabezas que inventan os sete inventares. Imos de lenzo e de danza.
Imos de castro e de astro. De cabeza e de carozo. Urdas no texto e no téxtil. Poetas indo e
vindo polo verso e pola ruta da emigración. Poetas de camiño, rara vez de volta.
Principiantes. Con principios.
Aquí hai poetas de dar e tomar, de explorar máis que de explotar.
Teñamos a conversa co diverso e un universo en cada célula.
Marujas de fotosíntese na marusía.
De aquí sairá talvez a primeira muller astronauta que pise a Lúa. Ou Marte.
O primeiro artista en patentar unha cor nova -a do raio verde, a da roibén na ría-, ou un
novo recendo: o da terra bebendo chuvia [petricor e xeosmina] o da marusía das algas que
comeredes, dimetilsulfuro. Dimetilfutura.
De aquí sairá un robot que entenderá o que é «ter o seu aquel».
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De aquí pode saír ese material futuro: reciclado de terra, mar e ceo.
Saíndo de aquí sen termos que saír de aquí. Cerebros sen fuga.
De aquí están por saír vacinas e xenomas, libros e peregrinas, soños e deseños.
Que de que imos? Imos de aquí a un alí, de nós a vós, de min a ti.
Imos dun novo relato no mundo,
unha principia mathematica
a ombros doutras xigantas e co noso aquel.
As neuronas conectan coas constelacións, imos de cosmonautas e poetas
de arquitectas e microbiólogos, facemos da placa de Petri unha pandeireta
do petróglifo un iris ao ceo, da moda un observatorio, do cromosoma un híbrido
e hasme oír cantar...
O que imos ser nunca se sabe. De que imos, xa ves.
Todo o que imos ser e o que nos queda: os sete artellares.
No fin da terra hai unha principia: ves os puntos da nova constelación?
Úneos. Que imos a punto de.
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[Hai dous velliños no fin da terra sabendo que é o principio do mundo.
Ela escribe na páxina escura do ceo, debuxa novos materiais cun nome riquiño, investiga,
mete o dedo e chucha o sabor, o saber. Volve ser nena.
El describe o amplo camiño dende Vía Láctea a un gran de trigo.
Imaxínanos en órbita e cos ollos desorbitados. A vista de dron e nanofármaco. Dende a
Estrela Rosalía dá co bico un cantar. Volve ser neno.
Ambos fan do texto un téxtil, da ollada un observatorio.
Fan da arte, artello: o que xungue ciencia e humanidade.
Todo o que estamos por ser. O que, unha vez hai miles de anos, estamos sendo.
Rexeneración tras rexeneración. Co noso aquel.
Coñecer o que somos, as ducias de fórmulas na terra, no mar e no ceo.
O noso lugar nun mundo fráxil con ideas fortes.
Os dous nenos abren os ollos, coma recén nacidos:
se «hai algo incrible que espera ser descuberto», por que non aquí?]
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I. VOZ PRETA: A CIENCIA DAS CABEZAS QUE MIGRAN

para mamá, avoa de Y. e U.
O ollo que enfía unha agulla nas delicadas urdas do bordado,
igualmente poderá bisecar unha estrela coa arañeira do micrómetro
Maria Mitchell
O xenio é a suma de ciencia e conciencia que averigua o futuro
Maruja Mallo
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[texto inspirado Cabeza de negra, 1946, La cierva humana, 1948 e Cabeza de mujer, 1941]

Non hai foto do pasaporte da miña avoa. Cruzou o océano sen rostro.
Talvez no repertorio da evolución, os rostros repítense. E os ollos-alga da avoa están por
ver. Por abrirse.
Na placa de cultivo na que alguén vai ser, nese puño de flor Cosmos. Na horta. Noutra
horta. Euqué sei.
Non sei qué rostro se che vén á cabeza cando pensas nas primeiras migracións, en
Casiopea, raíña etíope. Cando imaxinas unha man sapiens cunha agulla de óso, un quipu,
botando contas á Lúa. Grávida e levitando. Dando coa palabra luz á especie toda. Unha
cabeza de negra, ese rostro.
Cervas no intre de ser debuxadas coas cores dunha aurora africana.
Hai unha trasavoa a bordar este verso no manto celeste cos ollos da túa Cabeza de Mujer,
Maruja.
Na primixenia Rodinia-na bisavoa Gondwana- na querida Panxea.
Cerebros nunha fuga en sol menor. En mar maior
a sol maior. Volvede a cabeza.
Non sei cómo encher o oco da 7ª pléiade, astro que xa non se ve, pero fica como rastro de
luz en historias de hai miles de anos. Agarra forte dese rastro, mamá!
Cruzaron o océano sen rostro
sen rastro.
Pero a ciencia das cabezas que migran
cose, co xenio da avoa,
as neuronas coas constelacións
[e déixame dicirche agora que Cecilia Payne, astrónoma,
bordou unha supernova de Casiopea, Cas- A, en punto escocés]
No repertorio da evolución, talvez os rostros
se repitan.
Así calquera delas
esas cabezas hieráticas, forenses
pode ser a túa neta
con esa voz preta que pregunta: e ti,
quen es
onde vas, ti?
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II. PERSPECTIVA XEÓMETRA: 23'5º inclínase o eixo da Terra

como 23 son os pares de cromosomas no núcleo das túas
células. É casualidade. A perspectiva xermola.

para Joana, Deborah, Marisa e Tatiana
... nunha aresta de po suspendida dunha raiola
Carl Sagan
Anhelo o norte, onde os ventos sen obstáculos puliríanme
até convertirme nunha lámina de óso […]
e recibo o sur como regalo
Annie Dillard
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[texto inspirado en Canto de las espigas, 1939]

Dende esta perspectiva dicimos que «ter cabeza» é a «se(r) mente», «abrir a man».
A nosa relación sapiens co terceiro planeta do Sol ás veces semella unha xeometría lírica na
que somos célula.
E isto foi pintado en 1939: non se nos vaia, non se esqueza.
Un canto do telurismo para o cosmos require moita cabeza [tamén un trazado harmónico
dos corpos que non vemos pero están aí. A artista pintaráos nun bosquexo].
Trazar unha poética de cada unha desas cabezas. É un canto eterno. E o canto canta:
Esa cabeza é nai solteira
dun embrión, vitral en nitróxeno líquido
a -196º. Coidar significa pensar ou a sospeita.
A raíz da curiosidade é a cura. A vida,
rara como é, non parece ter cura. O embrión espigarza
e ben que costou a sementeira.
A quen se parecerá este trigo, a quen
se parecerá?
Esa cabeza é bacteriana
multiplícase en cultivo, en placa de Petri.
Investiga, escarva deixándose a pel.
Invéntase o pan de cada día.
A quen se parecerá este cultivo, a quen
se parecerá?
Esa cabeza vén de descubrir 1 de 8 cometas.
É Caroline Herschel, irmá de William.
Entra soprando nos dedos, escarcha nocturna
cunha soa idea en chamas.
A ver, a quen se parecerá este cometa, a quen
se parecerá?
Esa cabeza é un allo.
Sábeas todas.
Desconfía do pensamento-en-pack, verso-en-pack
trenza e destrenza, marida, pica dentes moi finos.
Entre este poema e ti xa hai química: o aroma.
Porque esta cabeza é o aroma a hemisferio sur, ou será o norte.
Tanto ten dende unha perspectiva en órbita.
Copérnica, a esa cabeza chóvelle.
Aínda máis: névalle.
Vai á súa bóla total, esa cabeza.
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Egua de Troia, esa cabeza entra na túa
e pare a ceo aberto. Canto hai que non ves a Vía Láctea?
É o teu trasavó esa cabeza: el si vía a Vía Láctea.
Somos nós os primeiros en non vela:
100.000 millóns de sapiens para chegar a ti e..
a que se parecerá este ceo, a que
se parecerá?
É a túa avoa esa cabeza: coidado, esixe coidado.
A todas as avoas que mallaron
«o mundo trigal» que di Maruja
debémoslles un mundo de cabeza, testeira
testuda, testemuña.
Esa cabeza soña coa escrita no ceo dende nena.
Non pretendeu ser a guinda de todo evento
si poñer puntos suspensivos sobre os íes
de alí a aquí.
Remedios Varo, Leonora Carrington, Georgia O'Keefe.
Maruja, xenio dá verte, mallada no lugar onde debiches estar
irmá setestrela entre elas
e Frida, e Antonia, Henrietta.
Todo o que ías ser.
Esoutra cabeza é un cyborg
que é calquera de nós reconectado á vida.
Pasa páxinas para dar coa do debuxo.
A que se parecerá o voso mundo, a que
se parecerá?
Esa cabeza é a túa. Puido ser a miña, a de calquera.
Silenciada tanto tempo, Perséfone baixo terra
agrela sabéndose sabia, seiva que recandea.
Toca nos teus dedos coma nunha arpa.
Porque esa cabeza é un canto.
Dá coa palabra e sobe o pan.
A quen se parecerá este canto, a quen
se parecerá?
[Esa cabeza. Que alguén xire comigo esa cabeza.]
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III. ECUACIÓN BELEZA:
A ecuación máis bela disque é unha identidade, a de Euler,
eiπ +1=0, pero hai quen fala da de Dirac ou das ecuacións de
campo de Einstein. Existe unha ecuación da beleza?
Precisámola? Eterna?

para Alba e para Berta, no só por razón matemática
A matemática sostén ao canto. Non terá a
poesía tamén o seu trasmundo, o seu alén en que apoiarse,
a súa matemática?
María Zambrano
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[texto inspirado en Cabeza de mujer ( frente y perfil), Lapis sobre papel, 1947]

sobre a túa trenza a medio debuxar
a beleza bota contas:
de nariz a queixelo: todo canto dirás
de nariz a fronte: despéxate, enxeño
o enxeño queda á vista no bosquexo, nesa proto-linguaxe de programación:
son as notas a lapis o que me fascina [coma os trazados harmónicos].
Esas costuras do cálculo coma se eu fose editar este poema -é un poema?con todos os debuxos a lapis que o enfiaron ata aquí
ata este punto. Punto.
lerías entón na marxe, a lapis:
un cálculo do perfeccionismo que hai quen le como desleixo
a ecuación onde posibles fillos e irmáns perdidos forman parte da vida
e o trastorno da súa mente escribe a lapis neuronas de ouro
unha espiral logarítmica de coidados a seres fráxiles con ideas fortes
a parábola de quen se toma a medida, sabe o que vale e racha co lenzo
do silencio [de nariz a queixelo: todo canto dirás]
Maruja, ti saes dese bosque de número aúreo
desorbitada, as trenzas ao arte.
Chuchas o lapis nun serán de 1936:
existe unha ecuación da beleza?
Unha lingua haberá
capaz de igualar membro a membro?
Será un libro por abrirse, esa versión sintética
dun signo =?
Non sei se é verdade iso de que a existencia non parará/ ata dar coa beleza -isto último dío
Carson, Anne Carson, a canadianaPero que a beleza pode non ser verdade é o tema.
De feito, ecuacións máis belas hai moitas, as matemáticas non se poñen de acordo.
Mutan. Onde parar, logo?
En ti elevada a ti máis unha igual a que futuro?
En ti elevado a nós máis un igual a que?
Maruja Mallo, non sei se hai xustiza poética, moito menos cósmica.
Pero, e matemática?:
talvez despexar incógnitas das irresoltas en vida
as que non fan o que se espera na vida
as que son número e, o do medre exponencial e a arañeira,
elevado a unha ti imaxinaria, pola túa fazula e a órbita.
Esa xustiza pola nosa man.
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[de nariz a fronte: despéxate, enxeño]
Será esa identidade, beleza?
Serás ti, Maruja, unha eclipse que dá a luz?
Porque «todo o novo produce medo ou marabilla», di Cortázar.
Igual deches medo, igual esas máscaras, igual esas algas
igual os teus iguais non te viron como igual
ou fixeron coma que non.
Serás ti, dende ese non, un si?
Serás, Maruja e nosa, a beleza doutra identidade?
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IV. DESCUBERTA: OLLOS QUE MIRAN AO CEO
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para Antón P.
para Lucía
para Pablo e Branda
As naves teñen a forma da propia conciencia
a nosa conciencia é unha nave […]é a danza do mundo
e o canto do ceo
Jean Giraud Moebius
Aqueles que contemplan a beleza da Terra atopan reservas de forza
que durarán mentres lles dure a vida
Rachel Carson

O océano coa súa inmensidade/ magnitude de forza en remuíño/
é sublime beleza, /Sinfonía celestial/
Ritmo de Eternidade, / Inspiración/ e Fonte da Vida
Ángeles Alvariño
[texto inspirado en Retrato de hombre con escalas de colores, inacabado de 1947
e Joven negra, óleo de 1948 ]

[…] cada vez que me entrego a escribir, teño na cabeza dúas imaxes: a man sapiens [ou
neandertal] en negativo que vin nunha cova cántabra, e eses deseños da Pioneer 10, da
Voyager 1, o disco dourado. Artello entrambas mensaxes primixenias, vermello e ouro,
poemas de primeirizas que se levan case 40.000 anos.
Nós somos elas e somos outras: puntos suspensivos entre parénteses. Saúdo ao futuro con
esa man en negativo, a unha nave [sonda Voyager] que deixa a Terra. Na procura do
diverso en vida, non só baseada no carbono [silicio, amoníaco, sulfuro de hidróxeno...].
Diversidade nalgún lugar do cosmos, non menos no oceáno do que saímos. Explorar non
coa mente de quen explota. Explorar coa mente de quen dá coa idea e se arrebata nela.
Sexa a vida o que sexa. Esa nave toma a forma da nosa mente. Curiosa mente universal e
nosa. Aquí emigrantes somos todas. E de emigrar, a nosa terra sabe un mundo. Sabe un
ceo, a ceo aberto. A libro aberto: ser, somos emigrantes de libro.
Entón a miña mente viaxa ata esas fotos de Maruja Mallo na Illa de Pascua, unha moai que
mira ao ceo vestida de algas, cochayuyos en quechua, coas que fan sopa en Chile.A especie
é Durvillaea antarctica, unha longuísima alga da mesma latitude do Very Large Telescope
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ou do ALMA en Atacama. Convértome -convertes- na telescópica Maruja marusía [o nome
lírico do cheiro a alga, do dimetilsulfuro], na Maruja molecular, folla verde e folla de libro,
fotosíntese de museo, antes xenia que musa. Urania das océanas. Convertemos en
conversas.
Muller que mira un home rodeado dunha paleta de cores. Muller madura a ollar unha
moza entre follas verdes. Criaturas por facer. Verde coma alieníxena, a vida comezou nas
algas unicelulares. Só un 15% da vida na Terra é pluricelular, visible ao noso ollo. A vida
mesma pode ser, disque, alieníxena. Catapultada en meteoros, viaxeira nas colas dun
cometa. Convertemos na Voyager que se xira a sacarnos unha foto, en febreiro de 1990, e
pérdese no interestelar.
Do observatorio de Trevinca ao de Chile, en Atacama. E de volta a ese observatorio de
pedra que é Rapa Nui= ollos ao ceo. Dende que abrimos os ollos ás estrelas non deixamos
de entender. De sabermos menos únicos. Marúnica ti, viaxeira que pintou a Voyager antes
de ser Voyager.
Dende a Estación Espacial Internacional, a 360 kms sobre nós teñen unha perspectiva 360º.
Galicia vese como un fractal. Un lugar matematicamente recursivo, esfiañado coma algas
ao vento, coma colas de cometa. Se o pensas ben, o teu pasado é un só camiño e o futuro
son ducias deles. Ducias de corredoiras, de raiceiras diante de ti. O futuro é unha
constelación que muta noutras, debuxos coma neuronas. O futuro é idea presente, un
condicional. A torsión do cerebro que pensa por vez primeira un condicional «E se
facemos...?» A idea-principia a mover o carrusel da ciencia, da arte, da literatura.
O futuro é unha constelación da lingua que artella a idea, un espazotempo intervido [nun
material novo, nunha arquitectura, nun lenzo, banda de Moebius que percorremos de
arriba abaixo, banda de deseños e soños]. Maruja, ti es esa cabeza multidimensional, esa
Hipatia ou Galilea Galilei, a sabia-seiva que nos sobe polas pólas e nos abre ollos que
miran ao ceo rodeada de mar e terra. Ti retornas a nós, como unha descuberta.
Temos a idea: se «nalgún lugar, algo incrible espera ser descuberto», por que non aquí?
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V. SEMENTES: PARA UN SOFTWARE FUTURO

para Mariña e para Xurxo
Lucrecio, a quen desagradaba a linguaxe técnica, decidiu non utilizar
o termo habitual empregado pola filosofía grega para designar esas partículas fundamentais,
os «átomos»,isto é, o que non pode dividirse. Recorría, pola contra, a diversas
expresións latinas de uso corrente: «primeiros elementos» […]
«corpos da materia», «as sementes das cousas» [...]
Oculto trala cosmovisión que recoñezo como miña está un poema
antigo que se perdeu, de maneira aparentemente irremediable, e logo volveu saír á luz.
Stephen Greenblatt, O xiro
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[texto inspirado en Cabezas y atletas, Tinta, lapis de cores e xiz branco sobre papel, c. 1945]

1
O teu cerebro e o meu aquí nesta liña
sendo case un só.
Ler é aceptar un enxerto. Un enxerto mental, coma se unha mente fose un pexegueiro e
outra unha abelaira. Ler é sermos implante. Por iso todos os textos son biónicos: anacos de
vida que entran no río doutra vida. Os enxertos do que levamos lido. Visto. Amado.
Comprendido.
2
En breve este poema será inquietante
como inquietantes son as olladas das cabezas:
a semente da natureza agrela en ti.
Do trazado harmónico do corpo pasas
ao harmónico do cosmos.
Do namoramento do Antropoceno,
vitrubia e leonarda,
pasas a protozoos, a plantas:
as formas de vida máis evidentes
para unha posible e improbable
intelixencia a vernos dende fóra.
Formas un cristal coa túa obra
un prisma vivinte, universal.
Tan nosa, Maruja, que por pouco
nin sabemos de ti. Por pouco.
3
Lenzo fértil
Cromosomas en flor
Parir a soas
4
Hai xente que ten a idade do día exacto en que a coñecemos. No momento non nos
decatamos. Non acontece nada especial, nada raro. Pero ese intre vai ficar atrapado no
ámbar mutante da nosa memoria con esa persoa, esa cabeza dentro.
Así me ha pasar contigo.
5
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Está ao caer algún tipo de libro
cun deseño do que xurda unha man
-realidade aumentada? holograma?que nos meta dentro
de cabeza
6
Se algunha vez nos atopamos e non nos coñecemos
eu son a que pregunta: «Canto hai que non ves a Vía Láctea?»
7
Muller atleta:
lanza a ollada en flor
que nos orbita
8. Celulite
Vinde amar amigas
o corpo que se adiviña:
versátil curva ou verso
célula torso terso
en formas, cores adversas
celulite enruga beleza
pencas canas trenzas
lunar de amor
dorso de enxerto
vinde amar amigas
onda gravitacional
cantiga de escarnio
de amor e neutróns
pregue no espazotempo
sensualidade e beizo
carne carbono carne
aperta furado negro
a 1300 millóns de anos-luz
vinde amar amigas
corpos que non son canon
cabeza fóra do canon
onda min amar Maruja
onda min
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9
Que tal o estamos facendo como antepasados?
Como fósiles, daremos bo perfil?
[Vista sobre o arquipiélago noruegués de Svalbard e zoom ao Banco Mundial de Sementes.
Vista sobre unha mina abandonada en Gifu, no Xapón, onde se aloxa o detector de
neutrinos, Super K, a un quilómetro baixo terra.
Vista sobre todas as cabezas, setestrelo e máis, que pinta unha muller da que ninguén sabe
no hemisferio sur, no norte, no sur, no norte.]
E se isto fose a prehistoria doutra historia?
10
ante Yayoi Kusama, Cosmic Nature
De como neste pétalo de Sol, os sapiens xermolan sistemas solares nos encéfalos.
Afloran.
Na audaz fraxilidade dun pétalo de cosmos.
11
En cada átomo de supernova fosforesce unha semente
que non lembra ter ardido como estrela
que escribe cada átomo do que ti es.
12
Ouh, habitar o hibridismo
dunha postal de aninovo
[dun aninovo soviético]
en pleno delirio espacial!
Ouh, habitar o palleirismo
dunha postal con serea e con guitarra:
Maruxaina de Maruja polo Nadal!
13
Emigrada do ventre das supernovas
entre as cabezas no lenzo e a Vía Láctea
explórame os sete amares, estreléceme
de sagacidade
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VI. SAGAS: POTENCIAS DE DEZ

mis ojos sin tus ojos no son ojos
Miguel Hernández
para as amigas de sempre
[texto inspirado no retrato Argentina, c. 1952 e no vídeo Potencias de Dez, de R. e Ch. Eames, 1977]

Maruja Mallo retorna dende o exilio levitando sobre a dorsal atlántica e montada en bici:
ás rodas médranlles algas, flores, protozoarios, canibalismo, a medida que entra neste
texto e fai del textura mordida para ser pintada. Úrdenlle o corpo as Noctiluca scintillans,
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uns dinoflaxelados: unha soa célula de alga bioluminescente por darse á ardora e porque
si.
Maruja Mallo á vista de todos faise fotosíntese
quita o escafandro de cosmonauta de mediana idade
e do escafandro arborescen estrelas mariñas, uvas, ourizos. Unha cabra.
Sorrí pintada coma un cadro e pinta a miña cara feita un poema.
Ese rostro da lámina Argentina que non se me parece
podería ser eu tras unha mala noite:
cinematográfica nesas cellas finas de humor negro
entre o colo branco de Sofonisba e o halo espello de Remedios
coma quen «non estou disposta ao angosto na vida»
coma quen coa boca pequena abrirei un ceo na boca
[labia maior e menor] campa de figos
do vermello violento do ramo de Luis Seoane.
Poderías ser ti tras unha mala noite
Podería ser ela fotografada mil e unha noites
dopo Roma, dopo casta diva, casta diva che inargenti
na libraría Ateneo Gran Splendid de Bos Aires, na Lello de Porto
buscándose a si mesma como texto, con esa desesperación
radiante de saberse texto
borracha de tinta e universo
babexando folla tras folla nova
por Shakespeare and Company ou nesa libraría estilo Escher
de Dujiangyang, na China ou na Nós, que é a nenez.
Con semellante peiteado entre Leia e leliadoura
sacerdotisa lunar: casta diva, Enheduanna:
primeira escritora en empuñar o láser do seu nome e urrar:
Que! E tamén son astrónoma!
Volvamos á lámina: baixo a firma de M. Mallo, hashtag ou torii flotante
- así me di que a ve Miguel RobledoMaruja doma os cabelos de Medusa – Miguel tráenos outra cos cabelos sen domar- e
debaixo
o cranio do que agroma un cúmulo estelar aberto, pléiades de neuronas do seu irmán
aínda vivo
todo o sapiens con gramos de neandertal, o púlsar tras cada poema, a procura sagaz dunha
saga de puntos que levitan […]
Non ten tamén algo contigo na introversión? No fascínio?
Dende Safo ata aquí, polo atlas titanio do verso
paréceseche como unha Carta Xeométrica a unha mariola
como unha Maga sen buscarte a un Paris, regarde les lumières, mon amour.
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Pero non mires as luces, mira o claroscuro
mira as estreliñas que só na sombra asombran.
Do planetario dese cranio saímos en zoom, potencias de dez,
e deixamos as trenzas aí, na Arxentina ou Viveiro,
en Roma ou Moscova ou Chicago
Caracas, Sidney, Berlín, Bamako
ozono e atmosfera
Deixamos esta rocha que orbita a 107.000 km./h o Sol
polo brazo de Orión deixamos o Sistema Solar que orbita
a 720.000 km./h a cerna da galaxia
a Vía Láctea
logo o disque «halo de materia escura»
o Grupo Local onde nos soa de vista Andrómeda
[por esa aperta que nos espera
en 4000 millóns de anos]
seguimos en zoom ata o Supercúmulo de Virgo
e Laniakea: os ceos inconmensurables
en lingua polinesia
e logo máis filamentos
de firmamentos
e firmamentos
de filamentos
até a matrioshka confín, oceánica:
o Complexo do Supercúmulo Pisces-Cetus. A Balea.
Zoom inverso agora até o rostro de Argentina. E segue dentro das súas células de prata,
moléculas, átomos, quarks encantados e...
Pouco viu a luz esta cabeza, Maruja,
pero... e o Raio Verde que só viron tres onte en Tierra de Fuego,
na illa de Pascua ou en Punta Herminia mañá?
Ou na Antártida, que ninguén viu?
Até a luz do Sol ten saídas sorprendentes, que pouca xente ve.
Maruja sae en bici deste texto, devórao e vóanos a cabeza, escéptica,
fermosísima coma o perfil que encabeza este poema
exacta ao enigma desoutra muller:
Argentina.
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VII. POSTAL EXOPLANETARIA

Cada paso que se dá cara ao coñecemento máis íntimo da Natureza, conduce á entrada de novos labirintos;
mais esta vaga intuición de tantos misterios por descubrir causa en nós [...] un asombro mesturado de
alegría
Alexander von Humboldt, Cosmos
non temas pola inmensidade do cosmos!/Pensa, imaxina, observa o ceo/ e terás unha sorpresa
Sandra Rodríguez Macia,
versos do poema que viaxou á estratosfera
no MarumaSat 2019 da Axencia NOSA
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[texto inspirado na Guía Postal de Lugo, 1929, La sorpresa del trigo, 1936 e Viajeros del Éter]

para Borja, nas súas Postais Planetarias
para Óscar
para Bibiana e Marcos
Queridas vós, quen sexades. Compostos baseados ou non no carbono, xenomas de virus e
cables, luz e claroscuro da miña vida, minha senhor...
Estoume sendo interestelar metida nun dos cadros de Maruja geonauta
Estoume nesa primeira sorpresa que teño á man
a man en negativo rupestre que di ola!:
Saúdo ás violentas seivas (o seu ascenso, quen o ha deter!), á velocidade de escape sen
brida
Saúdo á que dende o futuro volve os ollos a esta postal para dicirse: palabra que estou aí.
Saúdo aos fósiles que seremos, ás Pléiades deixando de ser setestrelo no ceo.
Saúdo ás xenias eclipsadas polos seus, ás emigrantas que, volvendo a cabeza, son o sal, o
pan da vida.
Á posteridade non buscada, esa obra de xenio asilvestrada. Que se deixa caer.
Como unha alga lúcida no cerebro.
É a beleza unha bioluminescencia? Tanizaki, éo?
Saúdo ás feras que, sen domear, seguen correndo por esta man arriba e mentres corren
florecen na Sternkarte des südlichen Himmels, sementan en capítulos e coágulos e cometas
polo ceos do sur. Saúdo ás que, baixo o ceo do norte, reescriben a Guía Postal de Lugo, de
1929. Ás que foxen da creatividade baixo control.
Saúdo ás cabeciñas que collen o pau que lles meten nas rodas, sácanlle a punta dun lapis e
mórdeno ata o diamante
Saúdo a ’Oumuamua, o asteroide que, como a balea 52Hz, ninguén entende de todo
Ás formas de vida que nos esperan [oh, ecuación de Drake!]
Aos habitantes de Baroña, ás fillas dos meus fillos: igual foi nos castros que, como especie,
comezamos a poñernos parvos e interestelares.
Á curiosidade arteira saúdo; ás indicacións de carácter nas obras de Erik Satie: mystérieux
et tendre
Saúdo á evolución, por non dicir nunca: vou determe neste simio, que me presta moito
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Saúdo á radioactividade, á galaxia M51, Remuíño, e ao monstro Sag A* da cerna desta
galaxia
Saúdo ás células eucariotas e ás procariotas tamén, que diaños
Saúdo ao exoplaneta Proxima B na constelación do Centauro, dende o cal o Sol é unha
estrela en Casiopea, tal e como vin en Trevinca
e ás mitocondrias que igual viñeron de polizóns nesta viaxe
e ás neandertais que van de polizóns no xenoma
e á princesa de Ukok coa súa pel lenzo para os cervos
Aos que volven do suicidio e pasman coa vida coma quen ve Saturno por vez primeira
nunha noite preta dos Ancares
ás neuronas que tanto o intentan tras un ictus, digo adeus e ola
ao vento sobre Marte, lisgairo, ola
e adeus, adeus que me vou [axito aquela man da cova: a 30.000 primaveras de nós]
De Exeria a Maruja, cantos miles de millóns de pasos non dariamos polo mundo? De Lucy
a australopithecus á cerva dunha cantiga, cantos? Das primeiras migracións a ti, que tan
mar-única te sentes? Camiño-Kumano Kodo-Montaña de Sorte-María Lionza-SciViasGalaktos kyklos-Compostela
Despídese Exeria hai 1600 anos: «Señoras miñas, luz da miña vida, dignádevos terme na
vosa memoria, tanto se sigo no meu corpo como...» e eu escribo: como se me converto en
voz ou fraseo nunha postal planetaria; no diverso dos corpos, en viaxeira ou voyager,
peregrina mutante futura.
Polo amor gravitacional dos billóns de exoplanetas.
Todo o que imos ser é un ser que vai ao todo:
armonie celestium revelationum
Favus distillans
Ursula virgo fuit, que
Agnum Dei amplecti desideravit,
mel et lac sub lingua eius:
Unde in nobilissima aurora
gaude
Hildegarda von Bingen
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7+1=UN INFINITO POSTO EN PÉ
PRINCIPIA CULTURA: CURIOSA MENTE UNIVERSAL E NOSA
A vista de ave, dron ou dende a Estación Espacial Internacional
esta terra é un fractal aberto á arte de dar vida.
Como toda obra en construción, curiosa a ciencia certa:
unha cabeza de Maruja que dá xenio ver, unha xenia suma de ciencia
e conciencia.
Ten a cultura algo de cultivo, non?: universal e nosa,
o cromosoma híbrido do saber, amor meu, meu amigo.
Así cantaron antes ca nós os teus avós e miñas avoas,
canta risa nas fiadas
baixo as constelacións do agro, coas neuronas do mar,
ardora e Vía Láctea, espigas e enxertos.
Así abriron camiño, corga e corredoira:
souberon que había que mover os marcos e moito por sachar,
activaron sinapses na gran neurona que nos conecta
ao ceo, á terra, ao mar. Da Carta Xeométrica de Fontán
á sorpresa e ao canto, ás figueiriñas que has plantar.
Así cantaron as emigradas
que todo canto existe emigrou do ventre dunha supernova
e leva o biodiverso, mulata que muta, como selo.
O noso relato no mundo comeza cando?: non sei se isto é Weltanschaunng
ou só «o noso xeito e aquel de sermos cosmos»
pero o noso relato ten ducias de miles de anos
pintando puntos en covas, ou na aurora do milenio coas cartas dunha peregrina.
Ou onte mesmo, cando un virus inédito
ponnos a experimentar co ARN mensaxeiro nun mundo en silencio
escoitando aves cantar como nunca antes, vendo cervas onde nunca na vida.
A cultura fíase e desfíase, faise e desfaise
futura e desfutura, mestura e sutura. Cura, procura e turra
de nós a vós.
Vai a ombros de xigantas
con tanta curiosidade por xente como por ideas.
Isto que escribo, escríbimolo un pouco a medias.
Estamos na mesma páxina
palabra e ciencia, pasando páxina.
Seiche un pouco cyborg con recandeas nas mans e oes...
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onte, sentiches onte o vento sobre Marte?
Era un vento lizgairo, i eres a estrela que brilla
eres o vento que zoa sobre un corazón nos Ancares
Está por soprar o vento que moverá
as follas palpitantes de Emilia
ou o «carreiro exacto das estrelas» de Xela.
O espazotempo cúrvase coma unha vieira e o futuro
dá a volta alí onde no cranio se aloxa o subxuntivo.
Somos principiantes absolutos na arte do cosmos
na ciencia da súa fala.
Pero a peito descuberto, a idea descuberta
sargadelamos e mondarizamos
biovalvos perdidos, a formigón e algoritmo
lugrisiamos un hortus conclusus e damos co ouro na pedra,
coma tizón queimado
falamos con outras intelixencias, lemos en alto no libro dos xenes
debuxamos a cuántica, como Feynman, nun nanofármaco
fotografamos sestestrelos e a nós mesmas
grávidas baixo unha galaxia que xa case nin vemos.
Bestas que rapamos, liño para os robots que enxeñamos.
Medimos as nosas mulleres e homes
somos XX XY X... antropómetras,
e poñémolos no seu sitio, non só nun Museo
[Museo vén de musa: a novena das musas
é Urania: poesía e ciencia dos astros]
senón no universo, animal e terrestre,
entre a peliqueira materia que nos toca e a materia escura
entre o que hai dous mil anos fomos e o que imos ser
pioneiras e primeirizas que somos.
No fin da terra haiche unha principia:
ves os puntos da constelación? Úneos,
que estamos a punto de.
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BONUS TRACK: TEXTO DO VIDEOPOEMA

NEURONAS A CEO ABERTO
gravado no solsticio de verán
no Centro Astronómico de Trevinca
baixo a dirección de Lucía Estévez
e a produción de OlloVivo

NEURONAS A CEO ABERTO: A 168.000 anos-luz dos teus
sentidos un astro explota na SUPERNOVA 1987A e dáche
sentido
[texto inspirado na Cabeza de Negra, Maruja Mallo, 1946]

Un día, indo con Federico e Buñuel, a Margarita Manso, outra estudante, e a min, ocorréusenos quitar o
sombreiro. E ao atravesar a Puerta del Sol apedreáronnos, como se fixésemos unha descuberta. Como
Copérnico ou Galileo
Maruja Mallo
When black holes collide, they make a sound.
Janna Levin
Tunc ego, ut sum satis curiosa, requirere coepi
[Pero eu, como son un tanto curiosa, comecei a preguntar]
Exeria, s. IV

...que é unha idea?
Entre a sospeita do carbono, en plena Vía Láctea,
como fai contacto coa túa curiosidade?
Poñamos puntos suspensivos, logo dous puntos:
de onde vén, a que neuronas vai...
Dirán que todo vén do ventre dun astro morto pero
unha idea ábrese paso por este verso, oxalá de repente
un río
como esas colisións de altas enerxías baixo lagoas mentais de Europa
ata esta costa fractal, fin ou principio terrae: a idea muta a linguaxe,
matemática ou non. Vén bailar eureka comigo
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ao iris negro da singularidade. Ao punto azul e apunta:
dar coa idea=dar coa palabra. Espiral logarítmica, zoom dunha galaxia ao teu puño:
estamos a vernos, escribirnos, cantarnos dende fóra.
unha Cabeza universal de Negra orbítanos dende 1946.
Perplexa. Nai primeira. Corpo que levita. Corpus negra.
Non concibe outra rebelión que non sexa a da mente.
e se estamos no mesmo lenzo, desafiantes,
sen sombreiro e con ideas
a pintora eclipsada + a precisa xeometría que irradia
+ a cabeza, mente ou sexa corpo
+ ti, que ves todo iso incluso a min
neste cuarto propio, amarelo, de Maio
dime: de que depende ser ou non significados en vida?
A perspectiva será cosmonauta ou non será:
ter diante unha cabeza para facer voar a nosa.
a 7ª estrela das Pléiades, hoxe invisible,
é parte dunha constelación que muta noutras:
ofrecín a miña cabeza ao teu cкафандр, oh Valentina, oh Alvariño, oh Zendal
fillas de algas, «travestis in/versas», coa sorpresa da ciencia
a espigar no tentáculo. Constelándoos crin facer visible a idea,
esa femme fractale: arte e poema teñen algo de nai soa
paríndolle fillos á ciencia. Pero que sei eu. Así se desordena un cosmos:
con sintaxe. They should have sent a poet.
Hai entropía neste verso que, desxeando,
volve á vida e volve en chamas.
[Dende A Veiga ata Atacama
de observatorio en observatorio:
Maruja non extrae, rexenera,
mira adiante e atrás, cabeza de Xano, xanela
unha peregrinaxe ás sementes e aos candeóns,
aos afters
aos ollos desorbitados da noite nova
360º universal e nosa]
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e se estamos na mesma páxina, na mesma interface
ti, biface lendo isto e á vez quen o escribe
dans toutes les langues that emigrate, que tal pasarmos páxina?
Tes diante a avoa da especie pintando un disco vermello na cova
hai 30.000 anos, perdendo de vista o disco dourado da Voyager:
é a que irá de cabeza á Lúa
[ese paso monu-mental para a humanidade].
Tes diante un ramo vermello, un puñal de antenas
castros e ouros contidos nunha man sapiens e
a man biónica que aloumiñará ao teu avó:
home infindo da etiqueta de Mondariz
bebendo auga fresca en dedos de perovskiña.
Hai pasos violentos entre unha estrela e outra
como entre unha idea e outra mellor.
e se estamos na mesma conta áurea, no mesmo canto
ás namoradas entre enerxía escura e un mantel de flores
hasme oír cantar este algoritmo: dragonfly out in the sun you know what I mean
stars when you shine you know how I feel
it´s a new dawn, it's a new day, it's a new life
bailaremos remuíños, bailaremos en remuíños...
Hai unha lonxitude de onda no teu pelo
que me trae de cabeza, negra:
idea, casco, pube, montaña, corazón ou astronomia nova
sinapses a libro aberto, unha descuberta:
a ciencia explota en poema, o poema hibrida en ti, ti que lerás isto
cos pés na horta e a cabeza nas estrelas
…
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Relación de cabezas, bosquexos e «retratos bidimensionales», obra de Maruja Mallo,
mencionados nos poemas:
Cabeza de Negra, 1946 https://twitter.com/marujamalloofic/status/1200716306846277633
http://www.museo.depo.gal/coleccion/seculo.xx/ga.03060003.html

La cierva humana, 1948 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2019/01/07/ciervahumana-maruja-mallo-vuelve-maravillar-buenos-aires/00031546855475495308899.htm

Cabeza de mujer, 1941 https://twitter.com/marujamalloofic/status/933435015542792193

Canto de las espigas, 1939 https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cantoespigas

Cabeza de mujer de frente y perfil, 1947
https://twitter.com/marujamalloofic/status/1150300158485323778

40

Retrato de hombre con escalas de colores, 1947 https://historia-arte.com/obras/retrato-dehombre-con-escala-de-colores

Joven negra, 1948 https://www.hoyesarte.com/evento/los-mundos-plasticos-de-marujamallo/attachment/maruja-mallo-joven-negra-1948/

Cabezas y atletas, 1945 https://www.hoyesarte.com/evento/los-mundos-plasticos-demaruja-mallo/attachment/maruja-mallo-cabezas-y-atletas-1945/

Argentina, c. 1952, https://twitter.com/marujamalloofic/status/965141375720349696

Guía Postal de Lugo, 1929, http://onososon.espaciorojo.com/guia-postal-de-lugo-marujamallo-museo-provincial-de-lugo/
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La sorpresa del trigo,1936
https://twitter.com/MarujaMalloOfic/status/1020216898833854465
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[Créditos]
Idea e textos: Estíbaliz Espinosa
Ilustracións e banda deseñada: Miguel Robledo
Audiolibro gravado no estudo de Miramemira
Técnico de son: Fran Rodríguez e Susana Sóñora
Música: Vento lisgairo, obra de Ramón Otero Moreira, 2018
(movementos II. Noite e III. Rompente)
Interpretado ao piano por Carlos Marín Rayo
Sonificación da NASA do Centro Galáctico recollido polo Observatorio de
Raios X Chandra
Sonificación da NASA da Galaxia Remuíño M51, na banda de luz visible
Sonificación da NASA da Galaxia Remuíño M51, na banda de infravermello
Sonificación da NASA da Galaxia Remuíño M51
Sonificación da NASA do Campo Profundo Sur de Chandra
Gravación de audios sobre Marte do rover Perseverance en febreiro de 2021
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Gravado un 6 de xullo
114 anos logo de que M. Carmen Frida Kahlo Calderón vise a luz
ao outro lado do Atlántico
cabeza irmá, cabeza maruja
que escribirá en Coyoacán:
«¿Quién diría que las manchas viven
y ayudan a vivir?
Tinta, sangre, olor (…)
¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?»

Por todas as mulleres-eclipse
que se constelan e mutan
en nosoutras
noutros
segue ti
.
.
.
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