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C aía unha tarde doce de verán,
desas aínda longas, cando

Suso Bahamonde amarrou con
Expansión no porto do Bou Eva, ese
remanso de cultura e loita que resiste
no Terzo de Fóra vigués. Estabamos
convocados alí para asistir á presen-
tación desa aposta persoal que é
Expansión, un poemario que Suso
publicou polos seus medios sen darlle
tempo a ver as caixas de correo das
editoriais, porque, como todos sabe-
mos, é tan difícil mandar ao prelo poe-
sía en Galicia que se cada día que un
pasa agardando a que lle contesten
dunha editora mete un euro nun peto,
pode xuntar o necesario para autoedi-
tarse antes de que chegue a primeira
carta de volta. 

Así que Suso non o pensou dúas
veces  e, en abril deste ano, sacou á
luz un poemario precioso e emocio-
nante. Moi emocionante. Como xa
dixen aquela tarde, Expansión é unha
reflexión sobre a fráxil e azarosa exis-
tencia nun universo cheo de diminu-
tos latexos de vida, un canto ao amor
que se esgaza e volve recomporse,
un verso nacido do colapso, da nece-
sidade de estoupar. É un poemario de
amor, si, pero non só. Un bo libro que
merece a pena ler, pero, sobre todo,
escoitar como Suso o le. 

E a iso iamos. Non fomos moitos
os que nos xuntamos á porta da noite
para presenciar o recital que, nesa
ocasión, levaba música en directo de
Mig Seoane, músico con clara debili-
dade polos poetas. E tanta, pois foi o
músico máis repetidor dos Poetas da
Hostia, colaborador sospeitosamente
habitual de Aldaolado e unha das
cabezas pensantes de Igmig, ese trío

que conseguiu facer dun poema de
Celsiño Fernández Sanmartín un
temazo reventapistas como é “Marcho
para a selva”. A combinación non
podía ser mellor. 

De madriña do evento actuaba
unha servidora. As razóns, para quen
coñeza a traxectoria literaria de Suso,
son evidentes. Suso e eu empezamos
nos versos xuntos, alá polos anos 90,
da man daquel arroutado Batallón
Literario da Costa da Morte. O futbolín
do Makondo, garito que rexentaba

Modesto Fraga, tivo a culpa de todo:
non valía furar, pero podíanse facer
cadáveres exquisitos entre cañas e os
irmáns Villar (Rafa e Miro), podíase
ler poesía en alto, ou molestar a
Modesto mentres contaba as sílabas
dos sonetos coas xemas dos dedos
batendo sobre barra, algo que Suso e
eu só viramos facer  ás profesoras de
literatura do insti e con motivacións
máis ben prosaicas.

O Batallón Literario ensinounos
a escribir, a recitar, a conducir por
Galicia adiante e pagar a gasolina a
escote,  a faltar a clase para ler poe-
sía no palco dunha festa. É por eles
que amamos recitar sobre todas as
cousas e, en certa medida, é por eles
tamén que o primeiro libro de Suso,
Óxido nas flores da tarde, e o meu pri-
meiro libro, A primeira visión, apare-
ceron na colección Letras de Cal. A
nosa amizade xa é cousa nosa, pero
o noso presente de poetas é todo
culpa dun futbolín e unha ducia de
escritores habituais da mesma barra.

Unha fermosa velada de xullo
Así, aquela tarde de xullo, mentres a
noite acendía unha lúa que ía a menos,
Expansión xuntou no Bou un público
reducido pero acolledor -nada moi dife-
rente do que ocorre na maior parte dos
recitais de poesía deste país-, e, entre
eles, unha boa escolma de poetas que
daba case para unha antoloxía. Era a
única presentación de Expansión na
cidade olívica, porque despois de case
tres meses de recitais constantes e
moita estrada, Suso apenas tiña exem-
plares da súa modesta, pero ben coi-
dada, tirada. Modesta porque non
excede os 200 exemplares, e coidada
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porque é unha autoedición feita con
gusto e elegancia. Destaca, xa de
entrada, a imaxe da capa, feita polo
fotógrafo de Cée, Roi DaSaraiba: no
escuro, unha man feminina que seme-
lla doutro tempo e unha man masculina
tentan achegárense, tomada no intre
xusto antes de tocárense,  o que cons-
titúe un exemplo pouco habitual no
noso sistema literario de portada que
traduce á perfección a idea central do
libro, creando ao mesmo tempo unha
metáfora visual moi ben levada.

A cita foi, sen dúbida, unha fer-
mosa velada. O ambiente sonoro
que Mig creou coa súa guitarra, e os
poemas escollidos polo autor para
falar do libro, conseguiron transpor-
tar ao auditorio a ese ambiente tan
cinematográfico e hipnótico que ten
a obra. Porque Expansión está cheo
de imaxes que semellan escenas
sacadas dun filme: xardíns noctur-
nos de parellas que semellan felices,
roupa ao vento entre a que corren os
nenos, o fume dos clubs de jazz, un
bosque enmarcado nunha fiestra,
infusións xeadas baixo unha noite de
pleno agosto, no lugar familiar onde
antes habitaron especies hoxe extin-
tas. E un ceo onmipresente, que no
libro se ve dende a terra ou dende
máis alá, dende un espazo que é
metáfora dalgún lugar máis aló da
vida na Terra. 

A capacidade de Suso para crear
escenarios evocadores é marabillosa,
como tamén o é a súa habilidade
narrativa, co que nos dá a sensación
de que cada poema constitúe unha
escena da historia total que Expansión
é. Pois o libro non é unha selección de
poemas inconexos, senón unha narra-
ción longa que nos sorprenderá ao
falar do amor en termos que, en oca-
sións, teñen máis de científicos que de
líricos. Os títulos das tres partes nas
que se divide o libro xa dan unha pista

sobre isto: “Orixe”, “Expansión” e
“Extinción”. Esa noite do Bou Eva,
como xa fixera Suso noutras noites
pola xeografía galega adiante, o públi-
co puido tocar coa punta dos dedos
todo ese universo poético que fai
deste un libro único e altamente reco-
mendable, entrevendo a través dos
cinco poemas escollidos para a lectu-
ra, algunhas das escenas do filme que
o poeta escribiu en Expansión. 

Ao remate, o ambiente no Bou era
agradable e suave, como a brisa que
murmura nas trandeiras ao encetar o
verán. As conversas entretecíanse á
porta e entre as mesas mentres Suso
remataba de asinar exemplares,
algúns a amigos que viñeron dende
lonxe no tempo e outros a descoñeci-
dos que acudiron a unha cita a cegas
e marchaban encantados. E tamén
moitos a poetas aos que Suso coñe-
cía como se coñecen os escritores
que se len na cama. Foi un éxito,
comentaba Suso, que xuntara esa
xente nunha cidade estraña como lle
é a el Vigo, e que vendera tantos
exemplares, cousas que un mira
cando o prelo sae do seu peto perso-
al. Pero, máis que iso foi unha visita
inolvidable. 

Xa na casa, nun silencio de grilos
e mirando as estrelas que en Coruxo
son máis brillantes que o alumeado
público, Suso bendicía o día no que
tomou a decisión de que Expansión
vise a luz e atopase o seu público.
Porque este é un libro que queda co
lector nos directos, nas lecturas,
escoitando a voz da man que o escri-
biu. É unha expansión silandeira pero
imparable, coma os movementos dos
astros no escuro do ceo.

A cita foi, sen dúbida,
unha fermosa velada.
O ambiente sonoro que
Mig creou coa súa
guitarra, e os poemas
escollidos polo autor
para falar do libro,
conseguiron
transportar ao auditorio
a ese ambiente tan
cinematográfico e
hipnótico que ten a
obra.
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