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H ai en Cesáreo Sánchez Iglesias
unha voz que emerxe dende os

profundos. Cando un se enfronta a un
texto seu experimenta a singular sen-
sación de descubrir un vello arcano,
como se nas sabas de mil anos do
tempo xeolóxico un tremor livián, case
imperceptible, tivese alterado o diapa-
són universal.

Ese arreguizo astral do que falaba
Risco é o que engueima a un cando
engala no Caderno do Nilo, o seu
máis recente poemario, froito das via-
xes que ao sagro Exipto fixo o autor
en setembro do 1989 e 2003 e xanei-
ro do 2007.

O poeta deixou anotado no seu
cartafol de viaxe as crecidas interio-
res, as marés fluviais que aquel
mundo matricial foi deitando na súa
ánima. Un darse dende o coñecido
ao descoñecido, un ir abrindo a den-
sidade estratificada do Tempo e as
areas para regresar á mandorla da
orixe, ao berce civilizacional e con-
templar, dende esa altura remota, o
non Tempo, a disolución da sucesión
cronolóxica, ata ancorar no lugar
dos lugares, na ucronía atemporal
definitiva: unha visión epifánica e
case extática.

Nas febras versais do Caderno do
Nilo —poemas esmerilados con can-
teado fino, sobriedade fulgurante, dic-
ción serena— vai a memoria dos
pasos que antes deron os abandeira-
dos; velaí, poño por caso, o sabio
Herodoto ou o carismático Flaubert,
mais tamén Pierre Loti, Alí Bay,
Edmond Jabès ou George de la Tour.

O Nilo, Río Pai, é a cicatriz acuáti-
ca dun territorio que o viu nacer todo.
Alí o xérmolo do que en non pequena

medida somos, a memoria pétrea dun
cosmos precedente que o dietario líri-
co de Sánchez Iglesias relembra para
nós: a Illa Elefantina, o templo de

Nefertiti, as canteiras de Yébel
Silsileh, Filae, a Illa Algikía, Qubbet al
Hawa, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor,
Karnac ou Gizeh.

E aí o é o poeta viaxeiro na súa
odisea circular, partindo das beiras
herculinas ata un Oriente lonxincuo e
asemade tan interiorizado para regre-
sar a unha Ítaca necesariamente
outra. Unha viaxe que por forza meta-
morfosea, reesencializa, reconfigura
ao que camiña a través dos ollos do
poema, bitácora testemuñal desa
transfiguración, ese despoxarse do
velro que atagallaba o ser para debro-
calo nunha outra dimensión, sabia
herdeira da vivencia comunicada polo
zarco nubio, a pedra desértica.

O gran bazar das emocións, os
recendos do sentimento, as falas dos
séculos habitan este titilar de estames
azafranados, a luz meridional dun ceo
intemporal que perpendiculariza os
templos, as esfinxes, as ribeiras ubé-
rrimas, as ruelas nas que todo se
merca e se vende.

Caderno do Nilo de Cesáreo
Sánchez Iglesias é un libro de madu-
rez incontestable, un toisón artesanal
que só pode orivearse cando moito
metal precioso se ten labrado antes.
Un título que ficará escintilando nunha
traxectoria autorial estesa e segura,
porque o poeta do Irixo sabe ben que
a escrita, como a vida, é sempre
“Denudarse. Beber do cáliz do incog-
noscíbel./ Desandar/ a luz que non foi
vivida./ Camiñar a irrealidade da reali-
dade./ Camiñar o aínda invisíbel./
Pensar de novo o que xa foi soñado e
aínda e só/ é pregunta./ En todo lugar
buscar algo que amar./ Facer da viaxe
morada”.
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POESÍA Viaxe dende as beiras herculinas ata un Oriente lonxíncuo, para regresar
a unha Ítaca necesariamente outra.
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