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Paloma Fernández Gomá es una poeta, escritora y crítica literaria que nació en Madrid en 

1953.  Consejero de Número del Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar. Fundadora y 

Directora de la revista Tres orillas-Dos Orillas (2002- hasta la fecha). Coordinó la antología 

ARRIBAR A LA BAHÍA, ENCUENTRO DE POETAS EN EL 2000. Miembro de honor de 

la AEMLE (Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española).  Pertenece al Club de 

Amigos de Marruecos en España. Asesora literaria del Instituto Transfronterizo del Estrecho 

de Gibraltar, hasta su cierre. Ha sido galardonada numerosas veces por su obra literaria e 

intercultural. No se presenta a premios literarios desde el año 2000. Su obra está recogida en 

distintas antologías y revistas de ámbito nacional e internacional y ha sido traducida al 

mallorquín, al árabe, al inglés, al francés, al italiano, al rumano y al portugués. Ha participado 

como ponente en conferencias, encuentros y seminarios. Tiene publicados numerosos 

artículos en prensa y revistas, estudios, ensayos y más de veinte libros de poesía y narrativa. 

Entre sus libros destacamos: El ocaso del girasol (1991), Calendas (1993), Senderos de Sirio 

(1999), Lucernas para Jericó (2003), Cáliz amaranto (2005), Ángeles del desierto (2007), 

Acercando orillas (2008), Espacios oblicuos (2015), Las edades del alma (2016), Iris (2017), 

Zéjeles de alborada. Versión bilingüe español-árabe (2019). Reside en Algeciras, Andalucía.

Η Παλόμα Φερνάντεθ Γκομά είναι μία Ισπανίδα ποιητής, συγγραφέας και κριτικός 

λογοτεχνίας, γεννημένη στη Μαδρίτη το 1953. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου 

Μελετών της Πεδιάδας του Γιβραλτάρ. Είναι ιδρυτής και διευθύντρια του περιοδικού Tres 

orillas-Dos Orillas (2002- σήμερα). Επιμελήθηκε την ανθολογία ΚΑΤΕΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ 

ΌΡΜΟ, ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΟΙΗΤΏΝ ΤΟ 2000 (ARRIBAR A LA BAHÍA, ENCUENTRO DE 

POETAS EN EL 2000). Επίτιμο μέλος του AEMLE (Σύλλογος Μαροκινών Συγγραφέων 

στην Ισπανική Γλώσσα). Ανήκει στο Κλαμπ των Φίλων του Μαρόκο της Ισπανίας. 

Λογοτεχνική αξιολογήτρια του Διασυνοριακού Ινστιτούτου της Διώρυγας του Γιβραλτάρ, 

μέχρι την λήξη της δράσης του. Από το 2000 δεν παρουσιάζεται στα λογοτεχνικά βραβεία. 

Το έργο της συμπεριλαμβάνεται σε πολλές ανθολογίες και περιοδικά εθνικού και 

παγκόσμιου επιπέδου, καθώς επίσης έχει μεταφραστεί στα μαροκινά αραβικά, στα αραβικά, 

στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα ρουμάνικα και στα πορτογαλικά. Έχει 

συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια. Έχει δημοσιεύσει 

πολυάριθμα άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, μελέτες, δοκίμια, και, ακόμη, πάνω από 

είκοσι βιβλία ποίησης και διηγημάτων. Ανάμεσα στα βιβλία της ξεχωρίζουμε τα: Το 

ηλιοβασίλεμα του Ηλίανθου [El ocaso del girasol (1991)], Ημερολόγια [Calendas (1993)], 



Τα μονοπάτια του Σείριου [Senderos de Sirio (1999)], Φεγγίτες για την Ιεριχώ [Lucernas 

para Jericó (2003)], Δισκοπότηρο αμάραντου [Cáliz amaranto (2005)], Άγγελοι της ερήμου 

[Ángeles del desierto (2007)], Πλησιάζοντας ακτές [Acercando orillas (2008)], Λοξοί χώροι 

[Espacios oblicuos (2015)], Οι Ηλικίες της Ψυχής [Las edades del alma (2016)], Ίρις [Iris 

(2017)], Ζέχελ1 της Αυγής. Δίγλωσση έκδοση ισπανικά-αραβικά [Zéjeles de alborada. 

Versión bilingüe español-árabe (2019)]. Κατοικεί στην πόλη Αλγεθίρας, στην Ανδαλουσία. 

1 Ζέχελ ή Ζαχάλ (στα αραβικά  زجل, zajal): Παραδοσιακή φόρμα ποίησης της αραβικής λογοτεχνίας, που έχει 
τις ρίζες του στην Μεσογειακή κουλτούρα. Πρόκειται για ένα είδος ποίησης που συνδυάζει τον 
(ήμι)αυτοσχεδιασμό με το τραγούδι και απαγγέλλεται σαν μία μορφή συζήτησης ανάμεσα στους δύο ζαχαλίν 
(zajjalin), τους ποιητές, με άλλα λόγια, που αυτοσχεδιάζουν το στίχο. Η απαγγελία συνοδεύεται από μία 
ορχήστρα κρουστών οργάνων (και, άλλοτε, του νέι, ενός πνευστού οργάνου, όμοιο του φλάουτου, που έχει τις 
ρίζες του στην Μέση Ανατολή) και από έναν χορό που απαγγέλει κάποια αποσπάσματα του στίχου (ο χορός τα 
παλαιότερα χρόνια αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν και 
γυναίκες). Είναι ένα είδος που σήμερα είναι πολύ κοινό στις περιοχές του Λίβανου και της Αλγερίας. Τα πρώτα 
δείγμα του Ζαχάλ χρονολογούνται στον 12ο αιώνα. Ανάμεσα στους ζαχαλίν ποιητές ξεχωρίζουν οι Αιγύπτιοι 
Γιακούμπ Σάνου και Αχμέντ Φουάντ Νεγκμ και οι Λιβανέζοι Ασάαντ Σαίντ και Χαλίλ Ρουκόζ.



LA CASA

I

La casa siempre conservó su condición  

de habitabilidad,

vistió manteles y alfombras.

Un minúsculo temblor de fuego

se transmitía a diario

y circulaba entre las habitaciones.

Los dinteles de las puertas respiraban

la luz de la mañana,

que se colaba por las ventanas. 

 La cocina destilaba el olor del almíbar

mientras en el patio se perdían las hojas.

Todos los rincones percibían el aliento

de los leños. 

Un pretérito sin tiempo se unía en la sala

para decir que el pasado había sido su aliado

y que juntos esperarían nuevos tiempos.

No hay soledad cuando el aire se renueva

si el alma duerme en templanza

y la besana recibe el aliento de la tierra.

II



Se fue cumpliendo el organigrama:

la casa deshabitada no debe permanecer,

es necesario el hogar y la fuente

que riegue con su savia

el perímetro macerado

por horas de estancia,

la alacena abierta para la miel,

el pan caliente y la manos 

llenas de harina esperando 

el calor del horno.

Las casas mantienen siempre su aliento,

su olor intacto de años, 

las dimensiones de su propio pulso

que recorre la ropa de los armarios,

los libros avejentados o los cuadros

que relatan su propia historia.

Un eco fraternal se mueve por los pasillos

y la mirada se hace extensa, abierta

renovada cuando aspira la luz

que habita en la casa.



ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ι

Το σπίτι πάντα διατηρούσε την κατοικήσιμη

κατάστασή του,

ντύνονταν με τραπεζομάντηλα και χαλιά.

Το αμυδρό τρεμόπαιγμα μίας φλόγας

εκπέμπονταν καθημερινά

και ταξίδευε ανάμεσα στα δωμάτια.

Τα ανώφλια πάνω από τις πόρτες εισέπνεαν

το πρωινό φως

που γλιστρούσε μέσα από τα παράθυρα.

Από την κουζίνα αναδυόταν το άρωμα του σιροπιού,

ενώ στην αυλή τα φύλλα έπεφταν.

Από όλες τις γωνίες αντηχούσε η ανάσα

των δέντρων.

Ένα αέναος παρατατικός εμφανίστηκε στο καθιστικό

για να πει ότι το παρελθόν είχε υπάρξει σύμμαχος του

και ότι μαζί αδημονούσαν νέους καιρούς.

Δεν υπάρχει μοναξιά όταν ο αέρα αναζωογονείται

εάν η ψυχή κοιμάται εγκρατής

και το αυλάκι νιώθει την ανάσα της γης. 



ΙΙ

Το οργανόγραμμα ολοκληρώνονταν:

το σπίτι ακατοίκητο δεν έπρεπε να μείνει,

είναι απαραίτητη η οικία και η πηγή

που αρδεύει με την ψυχή της

την περίμετρο μουσκεμένη

από τις ώρες διαμονής,

το ανοιχτό κελάρι για το μέλι,

το ζεστό ψωμί και τα αλευρωμένα

χέρια που αναμένουν

τη ζεστασιά του φούρνου.

Τα σπίτια πάντα διατηρούν την πνοή τους,

την απαράλλακτη με τα χρόνια μυρωδιά τους,

τις διαστάσεις του σφυγμού τους

που περιφέρεται ανάμεσα στα ρούχα των συρταριών,

ανάμεσα στα παλαιωμένα βιβλία ή στα δωμάτια

που διηγούνται τη δική τους ιστορία.

Μία αδελφική ηχώ κινείται ανάμεσα στους διαδρόμους

και η ματιά διευρύνεται, ανοίγει,

αναγεννιέται όταν εισπνέει το φως

που κατοικεί στο σπίτι.



PALABRA

Una paz de anchos límites envuelve

la mirada de los entornos

buscando hallar la savia antigua

de los árboles

y un caudal de signos

para el lecho vacío de los arroyos,

donde los poetas firman sus epílogos

y el mensaje de los labios

anula el dolor de la distancia.

Una luz imposible acompaña

a las hojas en su caída.

La palabra tiene la libertad

de explorar nuevos territorios

y abrir todas las puertas.

Sólo ella lleva el germen de los mitos 

y la última verdad que ocultamos 

en la almohada, 

cuando el sueño empapa la nuca 

y no hallamos el tren de aterrizaje

porque las metas han sido borradas.

A veces el gran árbol de la tarde

oculta el horizonte, dejando 

signos marchitos e indescifrables



ante los ojos.

Una hojarasca imprevista envuelve 

el eco vacío de los patios

y van pasando horas apacibles

por el breve entramado de los instantes:  

la mirada sobre la tarde se mantiene intacta.

Zahoríes de mayo o sombras chinescas

atienden la llamada de los meteoritos

para guiar el ocio de la noche

hacia derroteros insospechados

donde el dictamen del tiempo traza

sus sendas con la mano firme

del segador, que recoge la espiga.



ΛΕΞΗ

Μία γαλήνη ευρέων ορίων τυλίγει

τη ματιά του περιβάλλοντος

που αναζητά την αρχαία σοφία

των δέντρων

και μία αλληλουχία οιωνών

της άδειας κοίτης των ρευμάτων

όπου οι ποιητές υπογράφουν τους επιλόγους τους

και το μήνυμα των χειλιών

ακυρώνει τον πόνο της απόστασης.

Ένα απίθανο φως συνοδεύει

τα φύλλα κατά την πτώση τους.

Η λέξη έχει την ελευθερία

να εξερευνήσει νέα εδάφη

και να ανοίξει όλες τις πόρτες.

Μόνο εκείνη κουβαλάει τον σπόρο των μύθων

και την τελευταία αλήθεια που κρύβουμε

στο μαξιλάρι

όταν ο ύπνος εμποτίζει τον αυχένα

και δεν βρίσκουμε τον εξοπλισμό προσγείωσης,

γιατί οι ενδείξεις έχουν σβηστεί.

Κάποιες φορές το μεγάλο δέντρο της νύκτας

κρύβει τον ορίζοντα, αφήνοντας



μαραμένους και δυσανάγνωστους οιωνούς

ανάμεσα στα μάτια.

Ένα απρόσμενο ανεμοσκόρπισμα τυλίγει

την κενή ηχώ των αυλών

και φιλήσυχες ώρες περνούν

μέσα από το φευγαλέο υφάδι των στιγμών:

η ματιά μέσα στη νύχτα παραμένει άθικτη.

Μαγιόξυλα και θέατρα σκιών

απαντούν στο κάλεσμα των μετεωριτών

για να οδηγήσουν την ψυχαγωγία της νυκτός

μέσα από ανυποψίαστα ρότα

όπου η κρίση του χρόνου χαράσσει

με σταθερό χέρι τα μονοπάτια

του θεριστή που δρέπει τα στάχια. 


