
 
 

            Poema do maltratador 
 
I 
 
A foto ben grande, que os vexan. 
O vestido da noiva, longo, bonito e caro. 
A familia toda risoña, simulando felicidade 
ou ignorando atrancos e dificultades. 
É día para aparentar, traxe, camisa, gravata; 
peiteados, longos vestidos, xoias, escotes... 
Toda a familia e amizades, todos 
na foto, con o altar de testemuña. 
 
Máis tarde, reportaxe fotográfico. 
O convite, a festa, comida e música, 
viño e marisco; champaña ou cava, que non falte. 
Irmáns, amigos, tíos, o patrón e encargado. 
O cuñado rico, de padriño, co peor regalo... 
Esa mesma noite..., se levanta o telón: 
¡empeza o teatro!. 
 
A normalidade dos días. 
As obrigas do traballo.  
A frescura xuvenil. 
Os amigos, a tasca do barrio. 
Compromisos. 
Falando, falando..., barato.                                                 
Unha copa tras outra. 
Fútbol, a partida do café. 
Prostíbulo. 
Bebendo, bebendo, ¡borracho!. 
Prata, ouro, herdanzas... 
¡Preciso cartos!. 
¿Fillos?, ¡non, grazas!. 
Sacan o sono, o meu descanso. 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
                          II 

 
¿De onde veño..., non cho dixen?. 
¡Xa estás ti pensando mal!. 
¡Non podo faltar á palabra que din!. 
¡Pois aguanta..., ou vaite xunto da túa nai!. 
¡Cala..., ou che dou un par de ostias!. 
¡Puta..., que xa vin coma mirabas ó Xan!. 
¡Non me fagas perder os nervios 
que son capaz de torcerche o pescozo!. 
¡Mira que guapa é a filla da Dora, 
ten uns peitos ben feitiños oh!. 
¡Vou xogar a partida cos amigos, 
e logo, plánchame a roupa pra ir ó fútbol!. 
Se non che chegan os cartos, ¡aguanta!. 
¿Que queres, que roube?. 
¡Me cagho en Deus...,  
se sighes falándome así, fúndoche a testa!. 
¡Non me turres do xenio, non me turres do xenio!. 
¡Voume a tomar unhas copas, e de paso..., 
a ver se atopo alghunha ghicha  
que me quente mellor do que ti o fas!. 
¿Os fillos?. ¡Aténdeos ti..., pra iso os tiveches! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         III 
 

¿Psicoloxía da intimidación?. 
Golpes e máis golpes..., 
nas portas, nas mesas.  
Patadas, furia, ademáns..., 
¡gritos, carallos e conas!. 
 
¿Onde a preocupación, o respecto.                                  
Algo do que nun tempo 
timidamente ensinou?. 
 
Machismo cego que non pensa. 
Ínfulas do ser superior. 
Paranoia do sexo 
sen respecto para o amor.                                                            
 
Farfallán na calle, no bar, cos amigos. 
Inepto pra a conversa seria. 
Ignorante do ser feminino.                 
Do mundo creativo da esposa, da nai, 
da muller, do que nos da a vida. 
Todo, todo..., dentro das catro paredes. 
Que non se vexa, que non se saiba..., 
¡a túa covardía!. 
 

                         O teu mundo é este: 
Catro paredes, 
unha muller, 
sexo asegurado, 
obediencia, 
explotación, 
servilismo, 
instrumentalización,  
soños do erótico, 
soños do económico, 
problemas que ti mesmo creas, 
solucións que non sabes atopar, 
evasións na procura de esquecer, 
responsabilidades, 
¡que non es quen de enfrontar!. 
 
 



 
 
 
 
 
 

                          IV 
 
Un home che fala... 
A ti que pegas, 
que insultas, 
que non respectas... 
A ti me dirixo... 
Con rabia, con noxo. 
Ca palabra,  
que non é de taberna. 
Cun corazón, 
que non é de pedra. 
Ca razón de home, 
¡que á muller respecta!. 
 

                         Eu sei o teu xogo, 
eu sei o que pensas, 
eu sei o que es, 
eu sei das túas promesas, 
eu sei da túa impotencia, 
eu sei que non es un home, 
eu sei que es unha besta, 
eu sei que creas medo. 
Deso mamón...,  
¡te alimentas!. 
En Estocolmo nos vemos..., 
¡cabrón!. 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V 
 
¿Sabes o que fai, 
a que ti desconsideras?. 
¿Sabes das cousas pequenas, 
nas que ti non pensas?. 
¿Sabes das preocupacións, 
do xantar na mesa?. 
¿Sabes da túa hixiene, 
roupas que ti non lavas, 
nin planchas, nin aseas?. 
¿Sabes das flores, 
tempos de amores, 
regalos e alegrías 
que ti esquecías? 

 
Non abandones o sentimento 
¡pensa!. 
Da marcha atrás, 
suaviza a tensión, 
respecta. 
Un home chora..., 
¡ca impotencia da razón!. 
Mais é, infinitamente mellor 
que maltratar, 
que matar, 
que insultar, 
que faltar... 
¡Unha muller te espera!. 

                          Un home che fala... 
¡Pensa!. 
 
Cando o ser feminino 
está sempre indefenso, digo: 
¿Que cara porá hoxe a mentira?, 
¿que corpo usará a cobiza?, 
¿que teatro nos representará a xustiza?, 
¿que argalladas nos ocultará a política?.  

 
 

 


