
Presentes  (da guatemalteca Guisela López)

Chegamos aquí  con présa…
Viñemos,
convocadas por un soño.

As mulleres
percorremos as prazas do mundo
despregando palabras.

Chegamos de todas partes
unhas tristes,
outras alegres,
algunhas rotas.

Trazando  arcos da vella
coas nosas cores de pel,
constelacións
coas nosas miradas.

Atopámonos
proclamando a soberanía dos nosos corpos,
defendendo a liberdade dos nosos pasos.

Facendo resoar a nosa voz.
de continente a continente.



Transgredindo mandatos,
construíndo metáforas amables
coa forza dos nosos desexos.

Enlazándonos,
máis aló da nosa idade
e as nosas nacionalidades.

Carrexando esperanzas
na desesperanza.

Tecendo redes,
laboriosas arañas.

Construíndo cidadanía
centímetro a centímetro.

Transformando a realidade
con nosos camiñares,
incursionando o vento
vestidas de cometas,
despeiteadas de flores,
deliberadas,
presentes,
nesta marcha pola vida.



É necesario 
(tamén da guatemalteca Guisela López)

É necesario
reverter o feitizo.

Ese,
que borra ás mulleres
dos libros de historia,
das esferas de poder,
das antoloxías.

Ese,
que as encerra
entre catro paredes,
con só
colocarlles un anel.



Se todas as mans, mulleres, quixésedes enlazarvos
(da senegalesa Comba)

Se todas as mans, mulleres, quixésedes enlazarvos
para formar un cinto que o Universo abrace;
se todas as voces, mulleres,  cataruxásedes o mesmo aire,
para disipar a prostración e celebrar a liberdade;
se todos os corazóns, mulleres, latexasen ao mesmo ritmo
para reanimar o vello mundo, polo mal afogado;
se soamente todas as mulleres o quixeran;
nacería no vello mundo un corazón novo,
cheo de amor e de vida,
que impulsase sen parar felicidade a esgalla.



Somos as feministas dos 70 
(da barcelonesa Elena Barrio)

Somos as feministas dos 70,
encerradas nun bucle infinito.
Somos as feministas dos 70,
coas mesmas ideas, a mesma rabia,
a mesma forza. pelexando
polo control do noso corpo,
do noso sexo, do noso desexo.
Somos as feministas dos 70,
con soldos inferiores, con carne pública,
con sangrados silenciosos, con medo ao compañeiro,
á escravitude do fogar.

Nada cambia e
temos medo ao ver que
somos as feministas dos 70
no ano 2018.



Aos homes non lles gustan as mulleres rotas 
(da venezolana Oriette D'Angelo)

Ninguén sabe que maltrata
ata que rompe un óso
e aínda así
os morados da pel non saben de perdóns
as feridas  disecadas só contan unha historia

Todo corpo  supura infernos
todo corpo admite queixa
exilio

Ninguén sabe que maltrata
ata que asasina

Ninguén sabe que ten forza
ata que aperta unha garganta
logo abandona
sae correndo
bota culpas
xustifica puños
e cheira a sangue

Todo corpo odia a esgazadura
toda ausencia é un primeiro auxilio

Ninguén sabe que é pouco home
ata que toca a unha muller

para rompela.



Coraxe (da polaca Anna Swirszczynska) 

Non serei escrava de ningún amor.
A ninguén
devolverei o sentido da súa vida,
o seu dereito ao crecemento constante
ata o último alento.

Coas mans atadas polo escuro instinto
da maternidade,
sedenta de tenrura como o  asmático
de aire,
con que empeño constrúo en min
o fermoso egoísmo humano,
reservado desde hai séculos
para o home.

Contra min
están todas as civilizacións do mundo,
todos os libros santos da humanidade
escritos por anxos místicos
coa expresiva pluma do lóstrego.
Dez  Mahomas
en dez  elegantemente  balorecidas
linguas
ameázanme coa condenación
na terra e no ceo eterno.

Contra min
está o meu propio corazón.
exercitado por milenios
na cruel virtude da vítima.



Xustiza poética (da sevillana Rosa Berbel)

Quero coñecer a todas as miñas nais
reconstruír a miña liñaxe e a miña conciencia
a partir dos versos, as renuncias,
as pegadas de todas as mulleres
que fun ao mesmo tempo.

Quero unha longa estirpe de mulleres valentes
que escribiron poemas
despois de facer a cea
e viviron o exilio
dentro do dormitorio.
Recoñecelas libres brillantes e caóticas
retratando monarcas
sublevando as formas
compoñendo  sonetos
nunha Europa en chamas.

Quero soportar a carga da historia
converterme en substitución
nomealas
sen esforzo.
Pronunciar con propiedade
o termo familia.



Elas (da bonaerense Cecilia Afonso Esteves)

Isto é o que se conta delas.

Elas viven no fondo.
No fondo do bosque,
da montaña,
do deserto,
do río.

Cada unha ten 
o nome do que leva:

Auga leva auga.
Terra leva terra.
Lume leva lume.
Aire leva aire.

Elas escoitan os pedidos elementais.

A que enfía colares
prepara o barro nai.

A que coce o pan
acende as luminarias.

A que xira a flor do ceo
baixa coma a choiva.



A que canta 
e conta

move a herba
e os muíños.

En todas as estacións e guiadas pola Lúa...

Ás veces choran, 
ás veces arrolan,
ás veces berran...

Sempre levan. 
   



de Poema á Muller Galega  
(do outeirao Manuel María)
(...)
Galiza é unha muller.
Galiza, néboa imprecisa,
río ao que nunca se lle ve o fondo,
dor que nos manca,
casa de cantería tan velliña,
ten nome feminino,
un nome moi fermoso de muller.
Galiza, nosa nai,
nosa dona,
nosa irmá,
nosa amiga.
Galiza noso desacougo
e nosa vida.
Todas as nosas mulleres son Galiza:
voz que nos chama e nos arrola,
luz que nos aluma,
amor que nos alcende;
tenrura que anceiamos
e nos cómpre.
¡Esperanza ergueita
cara un futuro limpo,
noso, 
que agardamos!



Muller (do ferrolán Ricardo Carvalho Calero)

A vida non es ti soa,
muller de ondulantes formas;

cabezal de tenra grasa
onde o meu sangue relanza;

doce copa cristaiña
na que ferve en viño a vida;

boián no que Deus deitóu
bálsamo consolador;

xerro de barro frorido
onde o amor bríndase ao bico.

A vida non es ti soa,
fráxil lama garimosa.

Só un signo es, caligrafía, 
no hieroglifo da vida.

A vida é tamén a estrela,
a fror, a pomba e a pérola;

a loba de brancos dentes,
a ovella de ollos de sede.



Mais ti tes de fror i estrela,
de pomba, loba e ovella.

Eu bebo a luz dos teus ollos
i en sangue de astros me mollo.

A túa gorxa, se a aloumiño,
arrolos de pomba arrinco.

O teu recendo carnal
os meus pulmóns enche de ar. 

E co riso dos teus dentes
trábasme na entrana doente.

Ou lirio antre neve, balas
pol-o meu lume alapada.

Microcosmos, logaritmo,
pitagórico sostido

da música das esferas,
bincha que o cosmos encerra.

Como o universo redonda,
mesta esencia, enxebre forma.



Cínxote cos brazos eu
como cinxe o cosmos Deus.

Como na esfera do todo,
lume é pedra, Deus é cosmos,

ti i eu completa substancia:
ti o meu corpo, eu a túa i-alma.

A vida non es ti soa.
Mais no recendo está a rosa.


