inglesa, inglesa
Lema: Discantus
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Prólogo (tentando unha nursery rhyme)
O demo,
o demo,
o demofalainglés.
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Egham Hill
En Surreydetrásda casa vivían uns cervos.
Eu descubrinosun día de outono,e penseique estaríande paso,
peroaínda nos fixeroncompañíamáis dun ano.
Eran cinco, e unha mañáasomábasteá fiestrae víalos
fozandoporentrea maleza, metódicoscomaformigas,
ou, nos días en que se sentíanmenostímidos,
aventuradosata o mesmomediodo noso xardín.
Tiñan ollos no lombo, e abondáballesun xestonoso detrásdo cristalda ventá
parachoutarenen estampidaporentreas silveiras.
Un día desaparecerone só quedouo máis pequeno.
A ese víao, candoía dar paseosporcercada casa,
entrandoou saíndo das sebes, cruzandoa todo dar as estradassecundarias.
Como se a pesarde ser tan pequenoxa non lle fose dado acougar,
acougarxa máis.
Eu semprepensabaque acabaríaempotradocontraun coche
un día calquerano mediodaquellugarcuriosoe tranquiloque era Surrey.

British Museum. Diante dos Benin Bronzes.
O carteldicía que aquelasplacas viñando PalacioReal do Reino de Benin,
peronon explicabacomochegarancanda nós.
Batín as pálpebras,con perplexidade.De súpetoestabarodeadapor guerreiros.
Guerreirospequenos, de coxas poderosas,de labiosferoces
que marchabane marchabane marchaban
non contramin: dubidoque os seus ollos de terra
puidesenaínda verme.
Marchabana travésde min, e as plantasdos seus pés
levantaronunha poeiraque cegou nun momentoaquelsoto do British.
E seguironmarchandoa travésde min, dentrode min, caraao mar,
e aí quedeisoa acougando,sen folgos, fregandodos ollos o po:
non todosos días
pasan a travésde ti cincocentosvintee catroguerreirosdo Benin:
de certoé unha experienciaque, as primeirasveces, cansa.
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Entón non tivendúbida:
todosaquelesguerreirosde fígadode bronce
chegaraneles mesmos, marchandoe marchandoe marchando
desde as mesmasportasdo PalacioReal do Reino de Benin.

Fitzrovia
Fitzroviaera comoun mundodentrode Londres
e aquelrestauranteitaliano,que paramin xa non ten nome,
era comoun mundodentrode Fitzrovia.
Nas mesas non podiamos nin pousaros cóbados. O dono debía levar
trintaanos en Londres, peroo inglés
aínda lle era estrañocomoun animalfermoso.
E unha vez mesmotivemosque cear
co can do restaurantea carónnosa, apertadiñosno soto. Semprepoñían
os mesmosdiscos de músicaclásica, e sempreJohn –ou pode que Mattfacía os mesmoschistessobrea súa banalidade.
Por fórasupoñoque pareciamoso que éramos:un grupiñode estudantes
novos, privilexiados,caprichosos:
cinco ou seis habitantesdoutroslugaresque se sentíanmoi felices
de habitarporunhas horaso mundode mediasluces de Fitzrovia.

A lección de historia (Na National Portrait Gallery)
O museodos retratosera todo el unha cuestiónde
Yes, Sir, I know my English history
cada vez que alguénse me achegaba, cheo de boas intencións,e intentabaexplicarme
de quen era cada unha aquelascabezassen corpo
(queé a formaque teñenen Inglaterra
de decapitará xente).
I know my English history, Sir,
I really really do.
E deixábanmetranquila.Antes de pasará seguintecabeza
e adiviñarao chou de quen era
e sorrire repetirparamin: Oh yeah,
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my English history, I really really do.

Egham Hill (II)
Unha tardedesde a casa de EghamHill
fun pasearpolo Gran Parquede Windsor.
Creo que foi porquequeríaver cervos, cervosde verdade,
e non comoos que vivían detrásdo xardín.
Así que saín fóra.
E candoestabano mediodunhacostaempezoumea nevar.
Envolvinmeno impermeable,coa cabezadescuberta,e seguín subindo.
Ó finalda subida, o lago de VirginiaWater
estabataménsucumbindobaixo a neve.
VirginiaWatersempreme pareceraun lugarcurioso.
Un lugarcuriosoe victoriano,un gabinetede rarezas.
Ruínas romanas,unha fervenzaartificial,
un tótem que, dicía a inscrición,o viñeranpintaros kwakiuti
desde a BritishColumbia(quealguénme diga:
que formada nostalxia
experimentaun kwakiuticando o metennun barco,
candoo levanpolo Atlántico,candoo soltanen Surrey?).
O contoé que dei unha voltaó lago e non vin cervos.
Despoisquixenatallarparasaír do parquee perdinme.
Pasei o Savill Garden, CumberlandLodge
ata saír do Parquepor Bishopsgate.
Debaixoda neve todo parecíaépico e distinto:
a herba,as curvasdos camiños, as casetasdos gardabosques,
ata os cervosque aqueldía non vin.
Foi un paseolongoe laborioso,épico,
aquelsegundodía da primaverapolo Gran Parquede Windsor.

Saint Albans
En Saint Albans hai centosde anos falábasefrancés
e o inglésera só o idiomado pobo e das bestas.
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Iso foi todo o que puidenpensar,de pé no adro,
mentresunha francesachegadade Calais daba voltase voltasao Minsterde Saint Albans
chamandoao seu maridocomaunha tola na súa linguaridícula:tal é a mudablefortuna
dos homes, das cousas e das linguasdestemundo.

National Gallery. Diante d’A batallade San Romano, de Paolo Uccello
Percorríná carreiraa SainsburyWing
paradarmede fociñoscontraaquelUccello.
A batallade San Romano. E hai que sorprenderse
de que tantalanza en riste,
tantacor esmaltadae brillante,
tantotrazode debuxode cómic,
tanto excesoflorentinoou pisanoou senense
(nonsei de onde, peroese exceso, tantoexceso, inglés, inglésnon é),
tivesenexaltadoa fantasíados curadoresda National
ata o extremode colocalonaquellugartan principal?
A batallade San Romano. E, candosaín á praza,
aínda sentíaas pupilasdilatadase o sabora sanguena puntada lingua.

Brighton
Bightoné a única das partesde Londresque ten mar,
e por iso ás veces me esquezodela:
entretantopantano,lago artificial,río,
canle, reservorioe estanque
e diversasvariedadesde cada un deles, é fácilesquecer
que ás veces a auga é salgada
e que ven en cantidadesinabarcablesparao ollo humano.

Egham Hill (III)
E unha noitede finaisde outubro,
a neve volveusobreEghamHill parafacerseseñoradela.
Todo tremíae latexaba.
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Pero, ao día seguinte,
do señoríoda neve xa non había nin pegada.

Nocturno
E, nas noitesde insomniona Terra
(queperderao nomee por iso se chamabaxa só Terra),
a Mullerpensabano leiteque, moitasmillasao norte,
agreabaabertona neveira,
na súa neveirainglesa.

Haiku da Creación de Londres
Rénxemea pel
mentres,tombada,oio
cocero barro.

Dic ionario
Thespian, \θɛspiən\:
pode significar
“referidoa Tespis”
(quenqueraque sexa)
ou taménpode ser
a palabraque as estranxeirasusan cando non querenchamaraos comediantes“comediantes”
(ex. de uso: vas ser o meu \θɛspiən\esta noite?).
Tamén hai quen di que é a palabramáis fermosado /ɪŋglɪʃlæŋgwədʒ/.

Haiku de polas tardes
Refregoos ollos.
Non me gustanas tardes,
porqueson mornas.

Colindale
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A Colindalefun unha vez por semana–ás veces dúas–
duranteun ano –case dous.
Cabalgabaa NorthernLine e gustábameimaxinar
que eu era en realidadeunha viaxantechegadade lonxe
e á xentede Colindaleía venderllespolas portas,
non sei, colecciónsde poesía
ou lámpadaschinesasou reloxos
capacesde avanzarmáis aló do trintae un de decembrode mil novecentossesentae nove,
toda unha proezacompletamenteunheard of en Colindale.
Porqueo mundoen Colindaleaínda era
os pisos de moqueta,packed lunch, dinner at five,
fish and chips nas tardespreguiceirasdos sábados, Sunday roast os domingos,
e unha fotode MisterChurchillno salón: never so much
was owed by so many to so few.
E eu iría de portaen porta,petandocoas falanxesenluvadas,
Yes Sir, just six pounds a year,
and look how magnificent your poetry collection will be.
Yes Madam
really, how can an English home do without a Chinese lamp in this day and time.
É fácilser viaxanteporquena entrevistanon che preguntannada polas cen mil almas
que viven en Colindale, nin polas súas orixesagrícolas,
nin polos dous bombardeosda wye-wye-two;
só querenque sexas quen de camiñarpor un piso de moqueta,
que saibaso que dixo Churchill,comose preparao fish and chips.
Non pidenmáis e, en realidade,nada máis teñenque pedir.
Esquecíame:lévantena NorthernLine á boca do metro,á tardiña
e fanchemirarparaas casas e casas e casas,
suburbiose suburbiose suburbios,
vidas e vidas e vidas e vidas
e entón, antesde decidirse te contratan,analizancon precisióna túa docilidade
paracreras fábulasque algúndía alguénche contousobrea xenteque non é a túa.

Carta a quen fai o dicionario de inglés de Collins, quenquera que sexa
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Estimadoseñor:
que tirasendo seu dicionario
roborant, mansuetude,
oppugnant, agrestic, griseous,
parécemeata certopunto, normal.
Despoisde todo, xa se sabía que vostedesos bárbarosdo norte
sempretiverondificultadesparaapreciarcomose debe
a tensiónexactadas palabraslatinas–
and, believe me, no offence intended.
Tamén podo entendero de vaticinate
e o de vilipend, abstergent e periapt.
Pero eu escríbollesparapreguntarlles
por outradas súas palabrasmalqueridas:
muliebrity.
Dígame:
se xa non hai no dicionariounha palabraque en si conteña
o perfilrugosoda miñaexperienciasobreesta terra,
significaiso que son librede comezarunha nova vida
comocarrizo,comoraposo, comobolsiñade té?
Esperoque me respondanen cantopoidan.
Esperoa súa respostacon sumaimpaciencia.
Sinceramente,non vexo a horade comezara miñanova vida comobolsa de té.

Haiku da súa ausencia pensada desde Londres
Calo e óllote
comezara seitura
sobreo meu corpo.

Diante de Ivor Brock rescuing a lamb in a blizzard, fotografíade James Ravillious
No invernode 1978, Ivor Brock rescatouun año dunhatormentade neve.
Ivor Brock, de Milhams,no borough de Dolton, no condadode Devon,
rescatouda tormentade neve o últimoaño que lle nacera
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e James Ravilliousestivoaló pararetratalo
e así foi comoeu, trintaanos máis tarde,coñecín a Ivor Brock,
turrandodo bichiñocaraa arriba,coa neve polos xeonllos,
co abrigoatadono van cun cordel:parecíaSan Francisco.
Pero era Ivor Brock, de Milhams,en Dolton, en Devon.
A min dixéranmeunha vez, anos atrás, que non nevabanunca en Inglaterra
perosoubenque non era certoaqueldía, mirandoa Ivor Brock
mentresrescatabaa cría máis nova do seu rabañodunhanevada
comoteríanfeitoseu pai, seu avó e moitosmáis antes ca este
cada vez que nevabatantoen Milhams,en Dolton, en Devon
que desaparecíanas lindese os camiñose as pólas caían ao chan vencidaspolo peso.
Eu viraa moitosIvorsBrocks antes, desde o tren,
aguilloandonos rabañosde vacas, a menosde vintemillas
do centrode Londres,
e entónriradeles; non entendíaaínda
que Inglaterraé o país do millónde vacas, do millónde ovellas, do millónde bácoros
e do millónde pastoresque van trasdeles por unhas corredoiras
de trazadose distanciasque a min non me seránunca dado entender.
Do Ivor Brock de Milhams,en cambio, comorir?
Turrandopolo animaliño,por aquelboneco
de la e carneque a neve desmadeixara.
Nunca neva en Inglaterra.Na carade Ivor Brock si neva,
e nos ombreirosque fan forza, e na man apertadaen tornoá pata do cordeiro,
neva cada vez que alguéno ve, neva con todas as nevadasque nos anos caeron
en Milhams,no borough de Dolton, no condadode Devon.

A neta inglesa
Foi un mércoresde marzo, a unha das moitashoras
en que paraconseguirasentono tren
un ten que exercero seu coñecementoenciclopédico
da idiosincrasiainglesa.
Excuse me miss, may I sit here?
E non ía poder,e sentou
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e non lle chegueia verllea caraperoaxiña me decateide que era meu avó
o pasaxeirotan cortésque sentaracanda min.
Eu nunca souberade que el falaseinglésen vida, peronon importaba,
porquese eu podo ser inglesameu avó taménpode falaridiomasque nunca aprendeu.
Non quixenvolvera cara, miralode fronte,ver claramentequen era
porqueen Londresfaceriso é maleducado,peronon fixo falta
porquepolo menosdeumeparaver que, da fiestraparafóra,o túnelde Richmond
estabaa convertersepor momentosno túnelde Porto,
(o que un día todo o mundoabandonara).
E Isleworthfloreceuata ser Reme
e Felthamlevantouseata estartan alto
comoestá o Barrioda Puntía
e candochegamosa Hounslowdecateimede que, en realidade,
acabábamosde chegarao Fondrigo.
Eu semprecoa vistaá fronte,e el tamén,e eu non sabía se el o sabía
e quixenberrarlle
perotemínque el negasee dixese:
Equivócasevostede, miss, eu teño netas,
netasfermosas,listas, netas que escriben,netasque cantan;
netasque falanidiomase bordan.
Todas son as miñasnetas
e a todaslles queromoito,
pero entreas miñas netasnon teño
ningunhaneta
que sexa inglesa, miss,
I’m so sorry!
Baixouen Staines e aí soubenque non era el, porque
Staines non era a Veiga, Staines candoel baixousó era
Staines,
e Staines, comotodo o mundosabe,
é a cidademáis fea de Inglaterra.

A voz inglesa
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Ás veces cóntollesa descoñecidoscousas que os meus melloresamigosnon saben.
Non é difícil: consisteen
inclinarun pouco a cabezacaraá persoado lado, no trenou no metro,
creara atmosferaadecuadaparaunha confidencia,
comezarcon algunhaobservacióninsulsasobreo tempo,sobreo transporte,
sobreoh you're reading Houellebecq too, and what do you think about him?
e despoisfálollescoa miñavoz inglesa,
a voz inglesa, que, comotodos saben,
é un pouco máis baixa que a voz normal,taménmáis aguda
e infinitamentemáis self-conscious
(atao puntode que, ás veces, feels awkward).
E coa miñavoz inglesacontoaquelascousas das que os meus melloresamigosnon saben.
É catártico,non é difícil, só ten o inconveniente
de que agoramesmohai por Inglaterracen persoasque non coñezoe que me levanno peto
(comose eu fose un billetede metro,ou unha moedadunhalibra,
o cal tampoucoé un papeltan deshonrosoque cumpriren Inglaterra).
Non é difícil, aínda que pareceque si, non é difícil,
nada é difícilse se fai coa voz inglesa.
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