
 1 

  

 

  

ESPECIAL NÚMERO 1,  FEBREIRO 2014                                                                                 http://cenporcenmaleducadas.blogspot.com.es/ 

 

 

OBELISCO 

 

A 
túa 

estatura 

estaba inscrita no proxecto 

da Cidade compacta 

Os edificios medran cada día 

Faltan por agromar aínda 

Os máis altos de todos 

Por cima 

sen media visíbel 

as antenas atentas 

prolongan o vacío 

até algún centros 

afastados dispersos 

polas rúas de algúns 

outros     continentes 

Por aquí pasan decote 

os    viandantes    pontuais 

mostrando a orgullosa hora 

de candanseu obelisco interior 

 

 
Luísa Villalta. En concreto. Espiral Maior, 2004 
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De catro a catro é o 

primeiro poemario 

integramente vangardista, 

en concreto creacionista, da 

nosa literatura. Por mor 

disto, converteuse nun fito 

literario pois achega unha 

poética diferente 

daqueloutra que 

consagraba as formas e 

contidos tradicionais, 

marcando un antes e un 

despois na historia da 

literatura galega. 
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Talvez non todos os alumnos e alumnas de Luísa a visen así,mais para min foi un privilexio 

que Luísa fora a miña “profe” de galego en 3º de BUP e COU. Non creo que a ensinanza fose 

a súa vocación: Luísa vivía instalada nun piso compartido coa música e a literatura, e, así e 

todo, conseguiu saírse dese espazo para amosarnos dende o seu propio prisma a escrita 

contemporánea na nosa lingua, a poesía de vangarda, con Manuel Antonio á cabeza, aquela 

confidencia sobre un amigo poeta que escribira “taxi” nun dos seus versos e padecía, para 

hilaridade de Luísa, cargo de conciencia, a fe de Cunqueiro na imaxinación literaria como 

outras persoas cren nos dogmas da relixión (por que non crer que pode aparecer unha ponte 

da nada para que o heroe escape cruzando o río e consiga así eludir aos inimigos?). E a 

Canle, revista de creación do alumnado e administrada con liberdade por nós mesmos, coa 

guía case invisible da Luísa profesora.  

A última vez que a vin, coincidimos nunha manifestación poucos meses antes de que 

falecera. Falamos un pouco. Preguntoume como me ía a vida. “Son bibliotecaria”, díxenlle. 

Ela asentiu, compracida e soñadora: “Debe ser fermoso traballar entre libros”. Éo, abofé que 

si, diríalle agora. Case tanto coma vivilos. Estou de pé, alzo a vista cara o alto do Obelisco 

coruñés. Na man teño un libro titulado En concreto que o debuxa a base de versos. 

Que os libros te acompañen, Luísa,alá onde esteas. 

Vanesa Santiago Vázquez, alias Dúas Lúas 
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