
INTERVENCIÓN 1:

Ola...
Non sei se vos acordades de min: son Leip,... Hans Leip, poeta e soldado.
¿Quen me diría a min que aquela letra composta na noite do 3 de abril de 1915 inspiraría a 

Marta Sánchez para cantarlles a historia de Lili Marleen aos soldados españois que estaban na 
fragata Numancia, no Golfo Pérsico, alá polo Nadal de hai 25 anos?

Hai cen anos eu era un mozo que facía a instrución en Berlín para ir á guerra, sí, á Primeira 
Guerra Mundial. 

E estaba namorado dunha rapaza que vendía patacas, cervexa e verdura á beira do cuartel. 
Presentouma o meu compañeiro de habitación e eu soñaba con ela. Chamábase Lili, ou Betty 
-coido-; xa non me lembro moi ben.

Pero naqueles fríos días de inverno tocoume moitas noites facer garda na entrada lateral do 
cuartel... e sempre ollaba como, á luz intensa dunha farola, unha xove moi agraciada, vestidiña co 
seu traxe de enfermeira, esperaba o autobús que a levaría a facer o turno de noite ao hospital. 

Como son namoradizo, tamén aquela rapariga me fixo tilín... Nunca souben o seu nome, 
pero na miña imaxinación sempre foi Marleen...

E foi así que escribín aqueles versos que despois se convertirían nos versos da canción “Lili 
Marleen”. ¿Quen sabía que aqueles versos desesperados, cando eu estaba a punto de ser enviado á 
fronte -algo que me daba moito medo- se convertirían máis tarde na base da canción do século XX 
traducida a máis idiomas do mundo?

Para min era simplemente un poema máis, aquel que comezaba:
[vese proxección do texto]

A farola coñece os teus pasos,
o teu delicado andar.
Todas as noites se acende
pero a min esquenceume xa.
(…)

Eu contaba que aquel poema sería o da miña despedida do mundo: iríame á fronte, 
pegaríanme uns tiriños e xa está: Ninguén se acordaría de min nunca máis.

Pero resulta que non, resulta que fun á fronte, caín dunha ponte, mandáronme para a casa e a
miña vida continuou: aínda tiven oportunidade, ben máis tarde, de ver como aqueles versos 
(alterados, iso si) que se convertían nunha canción musicada por Norbert Schultze, que alentaba aos
soldados alemáns na Segunda Guerra Mundial, pero que tamén ía ser coreada polos soldados 
aliados.

Mira ti, ata lembrada por Marta Sánchez...

Por certo, meu padriño quería que fose MARIÑEIRO,... pero a min tocoume servir EN 
TERRA!



INTERVENCIÓN 2:

A finais dos anos 20 casei. Non casei nin con Lili, nin con Marleen, pero tiven a miña lúa de 
mel a bordo dun dos barcos máis luxosos do momento, aquel Cap Arcona, con case 30.000 
toneladas de peso e 3 inmensas chemineas pintadas de vermello e negro, que facía a ruta desde 
Hamburgo a Río de Janeiro e Bos Aires. Era o trasatlántico alemán máis luxoso!

Eu viaxei na cuberta superior, comía caviar, vestía de gala e bailaba valses case todas as 
noites.

Sen embargo, encantábame ás veces asomarme á cuberta de terceira, esa na que viaxaban 
moitos irlandeses que sempre tiñan o ritmo no corpo... Como en Titanic, ¿lembrades? 

Pois si, estes irlandeses fan estremecer o esquelete...

(INTERVENCIÓN 3)

INTERVENCIÓN 4:

“Despois disto pregúntome, como facía Robert Mussche, ¿que move realmente o mundo? …
Pois hei de dicírvolo cunha pregunta: ¿quizás o amor, …   quizás a revolución,...?”


