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E n A distancia do tambor, libro
que sucede a esa tese maxistral

sobre a morte da nai que é A frecha
azul do teixo (2010), Eva Veiga procla-
ma outravolta á carencia como forza
que nos impele na busca da orixe, de
xeito que neste poemario –galardona-
do co Premio Fiz Vergara Vilariño na
súa XIII edición- o leitmotiv do eu é a
procura dese “non lugar” onde se ato-
pan as respostas que alivirían o que
Jenaro Talens definiu como a “memo-
ria acumulable sobre la superficie del
dolor”, é dicir, a falta dos que amamos
e as incertidumes da vida.

O recordo da proxenitora nos pri-
meiros textos convértese no detonante
dunha voraz fame de saber porque, de
igual modo que no principio do univer-
so foi a “escura crepitación do tempo”,
no principio do ser unicamente nos
crea a cadencia do corazón materno.
Xa que logo, a perda da nai abócanos
a un novo nacemento que non pode
darse xa desde o corpo -como suce-
deu no parto- senón que será necesa-
riamente metafísico. Pero isto non é
impedimento para que o eu persiga o
rastro da calor materna nas follas, na
madeira, na casa... e procure amplifi-
car sobre o entorno -e até o máximo
punto posible- a resonancia desta
enerxía roubada á morte. Asi, os ele-
mentos presocráticos mudan a súa
condición: a terra é sostén para o
corpo efémero, o vento convértese na
memoria, o lume faise luz inesgotable
e a auga (desde a súa tripla condición:
amniótica, subterránea e láctea) des-
vélase como materia visionaria, ollo
profundo onde mirarmos cara a cara
ao ignoto. E sucede que nos sobreco-
lle a pureza de “Un fragmento cúbico

de chuvia / bebendo naquel ollo máis
profundo / que se verte afora”, na peri-
feria de nós mesmos, ese punto cen-
tral que é meta arelada na viaxe intros-
pectiva do eu. 

A ávida fame de saber que “arriba
despois da morte / devorándoo todo”

impele ao eu na busca do “non lugar”
onde reside o sentido último da exis-
tencia aínda sendo consciente de que
reside “máis dentro que a luz / a pri-
meira sombra”, coa súa ameaza de
ruína impregnando de cicatrices a pel
das cousas, separando en hiato o
que sempre fora un, dificultando o
seu avance no coñecemento. De
forma paradóxica, o centro sitúase
nos bordos, na estremeira, alí onde o
abismo -custodio do inefable- exerce
unha atracción letal. Vibrando desde
a entraña do baleiro, o eu percibe a
voz dun tambor que, como eco do
corazón da nai xa perdida ou latexo
telúrico, provén da “non distancia”, do
“non ser”, da orixe. 

Este son percusivo espalla, a
modo de mantra, as mensaxes esen-
ciais que o eu arela posuír e anula co
seu pálpito a linealidade cronolóxica,
pois só dándose esta premisa será
posible o diálogo directo entre o ser e
a materia en estado puro. Aínda que o
eu non aprehende racionalmente a
mensaxe transmitida polo tambor,
pois descoñece o código no que está
cifrada, intúe que esta procede do
arcano xa que os instrumentos de
percusión, os primeiros construídos
polos seres prehistóricos, son inter-
mediarios entre o real e o descoñeci-
do, inducen a iluminación e a éxtase
e, como di Eva Veiga, baixo a súa
cadencia o ser “despréndese / de algo
enteiro” para, desfragmentado, inte-
grarse no cosmos. 

Segundo o antropólogo Wolfgang
Jilek, a frecuencia do tambor é a
mesma que a das ondas emitidas
polo cerebro cando este entra nos
estados de consciencia alterada (o

A espiñal urdime das palabras

Teresa Seara Texto

POESÍA Síntese perfecta entre beleza e mensaxe cando volvemos ao momento no
que a terra se contrae e pare unha sorte de magma capaz de tomar calquera forma.

A distancia do tambor
Eva Veiga
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soño, a meditación) por iso contén en
si o latexo da terra, ou, como intúe
Mircea Eliade, “a maxia do son”. De
feito, os indios mapuches e outros
pobos amerindios denomínano “ins-
trumento do eco” e perciben nel a sín-
tese do mundo e do universo.

A linguaxe para facer do poema
a biografía
Acompañado polo ritmo da percusión,
o eu progresa nun camiño que “é en si
/ o seu propio fin // non hai principio /
nin regreso” senón que estamos
sometidos á circularidade do eterno,
de aí que o tránsito sexa unha expe-
riencia tan transformadora que se
sente a necesidade de compartila.
Mais para verbalizar a esta vivencia de
forma fidedigna, a palabra debe ele-
varse até o summum volvendo á lin-
guaxe materia moldeable, xa que ela é
o medio máis directo para facer, como
quixo Luísa Villalta, do poema a bio-
grafía. Lograr que as palabras non
sexan simples elementos comunicati-
vos senón elevada materia para o
gozo, “espiñal urdime”, non é doado
pero Eva Veiga, como nela é habitual,
consegue en A distancia do tambor
unha síntese perfecta entre beleza e

mensaxe cando volvemos ao momen-
to no que a terra se contrae e pare
unha sorte de magma capaz de tomar
calquera forma ou asistimos á gravi-
dez do ser arrolado no ventre polo
latexo materno. 

De forma análoga compón a poeta
o verso, baixo o signo rítmico do tam-

bor, pois no acto da escrita todo
devén máxico e ritual mentres, de
fondo, subxace o son clarividente dun
instrumento que se desdobra no cora-
zón, golpeando no peito e nos dedos
tecleando palabras que non perten-
cen xa ao idiolecto do real ao seren
termos dunha lingua placentaria,
gutural, aínda en proceso de ser crea-
da. De certo, a lingua é, en si mesma,
un límite intraspasable por máis que a
poesía deveña, como nos ensinou
Miguel Anxo Fernán Vello, “acción
interior previa á aparición do universo
verbal” que, en A distancia do tambor,
brota entre o bosque nupcial (intre
cero da vida) e a aura da morte
(derradeiro sopro) alimentando a
voracidade dun saber que nos esgota
na súa ansia nunca satisfeita.

Segundo avanzamos na lectura
do poemario, asistimos ao proceso
de desposesión dun eu que chega
exhausto ao punto último do seu
periplo. Sen forzas para avanzar
máis na transgresión dos bordos,
escoita ese “son inaudible / das
voces que volven na súa primeira
vez / traspasar as infinitas habita-
cións do corpo / como un vento idén-
tico a outro vento / que con igual
forza o amainara”. Porque, contra o
que puideramos pensar, no final da
súa viaxe, o eu-Ulises non se atopa
coa nada, co baleiro, senón co amor
que, como unha nova Penélope, lle
tece unha crisálida de sal onde curar-
se dos embates crueis da vida que o
feriron profundamente. Chega pois
descarnado do “primeiro azar / e das
bágoas”, da culpa e da consolación,
pero renácese outro, máis sabio e
máis puro.

O recordo da
proxenitora nos
primeiros textos
convértese no
detonante dunha voraz
fame de saber porque,
de igual modo que no
principio do universo
foi a “escura
crepitación do tempo”,
no principio do ser
unicamente nos crea a
cadencia do corazón
materno.
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