
Ler é un agasal lo sen cance las. Ou unha alfaia 
para le var prendida ol los a dentro, bul igando polas 
t r ipas; ent re as dedas, un formigo. Unha corza a 
carre ira aberta da área de Broca á área de 
Wernicke . Esa corza int répida pola se lva cerebral . 
Fulgurante . Intacta . Talvez é ler un diamante de 
mi l caras, un mar sen varandas. Sen dúbida, vén 
sendo algo así coma unha hucha ou ichavo da 
fertuna . Ler. Unha t ransmutación . O don de quen 
abr iu a hucha e segue un rast ro de f rangul las ou 
pedr iñas. Pedr iñas da ventura . O don e a dádi va . Do 
saber, as f rangul las. Ler é de certo unha x iganta, o 
seu sorr iso, a súa gargal lada, o seu pranto e a súa 
fascinación arbórea . Unha area que non e scorre 
entre os dedos, que f ica aí, ace sa . Aí, prendida na 
gorxa, na glo te, g logloglo… mais non dá impo. Fica . 
No hemisfer io e squerdo, nas e sferas ente iras, nas 
fascias. Fe l icís ima. Unha hucha de doas 
innumerábe is, a ladas. Sen varandas nin cance las. 
Porta sen cadeado, xane la sen carav i l la, pox igo 
sen tarabe la, e ira sen zarrume . Dentro, nos ol los . 
A corza que volve, de a cabalo da x iganta, 
bul igando, sen martabe la que coute, a carre ira 
aberta . Diamantes e f rangul las. Todo l le col le no 
papo. Unha alfaia de agasal lo. G logloglo… Le . 
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Agradecemos á escritora Elvira Ribeiro o seu texto sobre o 
libro e a lectura, un agasallo para as Bibliotecas Escolares 
de Galicia no Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor/
2021. 
As imaxes son unha colaboración, así mesmo, de Cristina 
Novoa. 
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