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ando  me  ofreceron  este  convite  para 
falar  do  libro  do  meu  amigo  Mar-

cos,  visitei  esta  sala  e  comprobei  satisfeito
o  moi  aquelada  que  era  a  escenografía  na 
que  se  ía  celebrar  o  agardado  acto.  Nela 
conflúen,  cominados  por  unha  azarosa 
brincadeira  do  destino,  elementos  que  se 
acoplan de xeito case perfecto á poética que 
Marcos  Abalde  deixa  abrollar  neste  seu 
Canibalismo.  Estes  elementos  son  tres:  for-
migón armado, asentos para o respectábel e 
unha exposición de cadros de Baldo Ramos 
en  que  o  trazo  violento  da  caligrafía  se 
debate  entre  a  amabilidade  da  beleza  e  a 
violencia da verdade.

C

O formigón, gris e frío, agresivo e con-
tundente,  presenta  unhas  características 
naturais  que lles  son moi  acordes  á  mate-
ria  dramática  coa  que  Abalde  constrúe  a
súa  maquinaria  teatral.  As  personaxes  de 
Canibalismo móvense entre a comodidade do 
anonimato  e  a  crueldade  do  artificio.  O 
espazo urbano de Saraxevo en que ten lugar 
a acción de toda a peza está en ruínas e del 

só  fica  o  esquelete.  As  escenas  superpó-
ñense  unhas  ás  outras  con  ritmo  de 
rañaceos e han caer indefectibelmente sobre 
as  sombras  da  civilización.  Porque  Cani-
balismo fálanos da miseria da civi-lización, do 
ocaso de occidente, do accidente que acaso 
sexa  máis  habitual  do  que  pensamos,  da 
maldade coa que convivimos máis do que 
pensamos. 

Como  este  edificio  de  estrutura  á  vez 
ruda e sinxela, metade opacidade e metade 
transparencia  coa  súa  fachada  acristalada, 
Canibalismo conta a historia do que Europa 
aparenta ser e con iso está a contar asemade 
aquilo que Europa di non ser  e, con todo,
é.  Do mesmo xeito que o formigón deste 
edificio  garda  con  seguridade  un  caos,  o 
caos  clasificado  dos  libros  nos  andeis, 
Canibalismo agocha  no  máis  fondo  de  si 
mesmo  o  necesario  caos  organizado  tan 
propio  da  literatura  de  vangarda.  O  ferro 
que  sustenta  o  texto  foi  fundido co  lume 
dunha carraxe xeracional na mesma fragua 
na  que  se  cocen  as  ideas  máis  audaces  e 
delicadas. 

Outro  dos  elementos  presentes  a  un 
tempo  nesta  sala  e  dentro  do  libro  ne-
gro que tedes  nas  vosas  mans é o espazo 
preparado para  o público.  Neste  caso son 
cadeiras  de aspecto  minimalista  e  no caso
da  peza  ese  lugar  é  máis  virtual,  en  todo 
caso  ambos  espazos comparten unha fron-
talidade incómoda. Vós asistides a un acto 
preparado  no  que  non  se  sabe  o  que  vai 
pasar e Canibalismo lanza ás lectoras e espec-
tadoras  un acto  preparado en que non se 
sabe  o  que  vai  pasar.  Abalde  lánzase  á 
proclama  dadá  de  épater  les  bourgeouis xa 
desde  o  manifesto  previo  ao  comezo  da 
acción.  Ese  manifesto-máquina-artaud que  xa 
coñeciamos pero que Estaleiro  tivo a  ben 
publicar a xeito de poética persoalísima do 
autor. O seu non é o teatro burgués que nos 
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permite  satisfacer  o  noso  voyeurismo  ao
nos deixar mirar pola pechadura. O teatro-
-máquina de Marcos Abalde é unha fervenza 
de  linguaxe  mal  asentada,  linguaxe  que 
desconfía de si mesma e ten por forza que 
se servir do lema, a consigna, a proclama e
a  pintada.  Ao  final  este  contido  tráxico
de  Canibalismo enfróntanos a un destino do
que  non  podemos  escapar  mentres  conti-
nuemos  a  nos  comportar  de  xeito  tan 
civilizado.  Porque  Abalde  cúspenos  na
cara e nós agradecémosllo  e a «civilizaçom 
começa quando lhe cospes a alguém na cara 
e agradece-cho, quando lhe partes a cabeça a 
alguém e sorri,  quando mijas  por  cima de 
alguém e di que chove». Con todo, hai neste 
teatro  cruel  de  Abalde  unha  semente
que  escapa  á  destrución  completa.  O  seu 
carácter  espectacular,  no  que  a  forza  do 
berro  se  transforma  en  besbexo monu-
mental, imprímelle unha compoñente lúdica 
que poucas veces  poderemos volver atopar 
nun texto-catapulta coma este. Esta lucidez 
lúdica  achega un  aquel  de  esperanza 
fundamentada  na  existencia  necesaria  dun 
final.  Así  nolo  anuncia  o  manifesto  do 
prólogo, que Abalde conclúe cunha fórmula 
que lle é tan querida e a min tanto me soa. 
Aquilo de que o espectáculo debe comezar 
posto ao final dun poema permite ao pro-
pio  poema  facerse  corpóreo  ao  se  volver 
canción, un himno de cemento e cristal. E 
hai esperanza porque Abalde ten a sorte de 
non se ter  deixado atrapar polas  gadoupas 
do realismo. A el o realismo  chéiralle mal. 
Non cre en espellos que proxecten sombras. 
Sabe  que  os  vampiros  e  os  caníbales  non 
nos  reflectimos nos  espellos.  Abalde  che-
gou  a  este  mundo non para  repetir  vellos 
modelos que funcionan. Senón para se aven-
turar na experimentación do que aínda non 
hai. Teatro altermundista que só podería ser 
comparado  cun  cadro  de  Lugrís,  Caniba-

lismo somérxese  gozoso  nun  Mäelstrom 
noruegués e nada civilizado.  O verbo crea 
novas  realidades  porque  para  iso  está.  A 
perpetua  utopía  surrealista  de  a  palabra
ter  que  ter  semente  para crear.  Esta  peza
é un texto catapulta que non remata en si 
mesmo  senón  nese  exacto  intre  no  que
o pano comeza a se erguer. Até entón todo 
controlado,  despois  ninguén  sabe  o  que 
virá.  Viaxemos  pois  con  Baudelaire  «até
o  descoñecido  até  atopar  o  novo».  Ese  é
o  convite  que  Canibalismo fai.  A  mesma 
esperanza  que  encontramos  ao  final  da 
peza,  cando  unha  pregunta  sen  resposta
nos obriga  a  continuar.  Ou mellor  dito,  a 
comezar.

Mais non todo é rudeza e incomodidade 
nesta particular e modesta contribución para 
«renunciar  a  facer  xirar  a  roda  hidráu-
lica  dunha  cíclica  historia  universal  da 
infamia». Abalde tamén xoga coas palabras. 
Por suposto non se limita á rima grácil dun 
soneto  ni  se  rende ante  a  imposición  do 
vacuo calembur.  Por  contra,  xoga  co ver-
bo de  tal  xeito  que  este  se  retorza  e  que 
retoce exultante e admirado daquilo do que 
é  capaz.  Como estas  caligrafías  que  ador-
nan a parede da sala,  e  aquí  chegamos ao 
terceiro punto da comparación entre o lugar 
en que estamos e o lugar ao que o texto  
nos  ha  transportar,  Canibalismo fía  fino 
cando se trata das palabras. Hai neste texto 
unha presenza lúdica de raizame simbolista 
que se asemella tanto ao cinismo de Oscar 
Wilde,  modernista  e  acedo,  como  ao  de 
Heiner  Müller,  solemne  e  implacábel.  A 
comparación non é gratuíta. Vivindo noutra 
capital  de  Europa  como  o  foi  Roma, 
Marcos  tiña  colados  na  parede  da  cociña 
unhas fotocopias de fragmentos tirados do 
MaquinaHamlet de  Müller,  fragmentos  que 
nos  recitaba  Marcos  co  seu  habitual  en-
tusiasmo estético e vital. Máis tarde asistín 
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con el a un obradoiro de escrita dramática 
do mestre Manuel Lourenzo, do que Marcos 
se cadra sacou como mellor lección aquela 
de  a  desconfianza  da  linguaxe  se  poder 
contrarrestar  cunha  fe  cega  na  forza  da 
palabra como material creativo. Pois é Cani-
balismo ademais de todo o até  aquí dito un 
drama  simbolista.  E  cando  digo  simbo-
lismo  refírome  tanto  á  estaticidade  dos 
corpos, unha estaticidade que pretende sen 
dúbida  que  o  que  se  mova  sexa  o  lector-
-espectador, como a ese tecido do que está 
elaborada  cada  frase,  cada  réplica.  Pala-
bras precisas con ritmo musical que fan que 
o texto se poida recitar, e o teatro simbolista 
é  aquel  cuxa  fermosura  verbal  permite 
podérmolo recitar. E así, xogando a retorcer 
a  lingua,  Marcos  Abalde  convértese  no 
Manuel Antonio do teatro galego, pois que-
re facer deste presente un futuro e sabe que 
a poesía é quen de o acadar.  Non hai ou-
tro dramaturgo no teatro galego que faga da 
palabra  un  veleno  tan  perigoso.  Se  cadra,
si  haxa  algún.  Un  só.  Xesús  Pisón,  outro 
primo do Valadouro a cuxas lecturas (penso 
na  admiración  que  espertou  en  Marcos  a 
descuberta  do  lirismo  violento  de  Animal  
Vacío) debe tanto o noso novo escritor. Ao 
igual  que  aquel  ou  aqueloutro  ideograma 
que están pendurados na parede desta sala, o 
teatro  de  Abalde  é  quen  de  comezar  cun 
trazo  sutil  para  rematar  manchando  a 
páxina. Porque se hai algo que non debedes 
esquecer  é que remataredes  manchando as 
páxinas, e isto dígoo a modo de advertencia. 
Warning, warning: embarcarse na aventura de 
ler Canibalismo é mercar un billete para unha 
montaña  rusa,  mais  non  por  mero 
divertimento, senón para nos enfrontar con 
verdades  que  nos  custará  aceptar.  Marcos 
utilizará  todo o  seu  sarcasmo,  contra  nós. 
Aínda que no caso deste longueirón, os que 
o coñecen saben ao que me refiro, non hai 

palabra,  nin  cinismo,  nin  retranca,  nin 
ironía,  que  mellor  o  defina  que  mala  hos-
tia.  Cando Marcos che lanza dardos non é 
que vaian cargados de ironía. Non, van con 
mala hostia. Mesmo con mala leche, se se me 
permite utilizar a expresión foránea facendo 
gala  dun  uso  normalizado  da  diglosia.
Por isto mesmo, e xa remato, só me queda 
unha última proclama necesaria. Polo voso 
ben, non merquedes o libro. Con el Marcos 
quere abrirvos a cabeza e que aínda por riba 
lle  sorriades.  E  vós  non  sodes  tan  civi-
lizados. A que non?
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