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H ai algo enigmático no título
deste libro que nos conxura,

que axiña nos prende a unha multi-
tude de significacións que terman
con forza da nosa subxectividade. O
precipicio. Ningún. Precipicio. Estou
pensando na estrutura lingüística da
frase, na negación e no que iso
implica. Aínda non sabemos con
exactitude que cousa quere dicir o
precipicio, pero a renuncia que se
desprende do título semella que vén
falarnos dunha posición con respec-
to á escritura. Cal? 

Olalla Cociña chamoulle precipicio
e eu penso nos gregos poñéndolle
outro nome: Dionisos. O exceso. As
pulsións pouco saudables, non sei se
enfermizas, que atinxen nalgún
momento ao común dos mortais.
Podería pensarse que a autora refu-
gou dos procesos convulsos e se lan-
zou a bicar os pés de Apolo, talvez
pintando flores, poñéndolles cor ás ás
das bolboretas, pero non é iso. Porque
se negar significa en boa medida con-
vocar, traer de volta, daquela Ningún
precipicio é un título irónico: promete o
que non é. O precipicio está, malia que
se tente con brío resistir o seu emba-
te. A poeta, nunha decisión que fala de
lucidez, quixo situarse ao bordo do
cantil, no punto xusto que lle deixa ver
o abismo sen virse abaixo. Onde os
pés pisan a terra e hai boa vista. Nese
difícil equilibrio. 

En boa medida, esta obra articú-
lase como unha sucesión de
secuencias significativas tiradas da
filmografía dun bo director. A autora
manexa a cámara, marca o rumbo. É
boa facéndoo e un conecta axiña.
Son sempre episodios moi próximos,

aparentemente normais. Unha con-
versa cunha amiga, un paseo polo
alameda, un día calquera de praia.
Pero, ollo, isto non é poesía do
cotián, aquí non se busca sublimar o
común. O que sucede é que a poeta
non precisa de grandes escenarios
de conflito, fuxidas máis ou menos
tácitas a ambiente sublimes ou paté-
ticos, para ollar o precipicio. Bástalle
abrir a porta e saír da casa. Ou que-
dar dentro. Nesa paz tirante que a
obra tan ben retrata.

O libro desarticula a infancia
como espazo de consolo, quítalle o
caldo de azucre. Infancia e pureza
son sinónimos no imaxinario occi-
dental; logo facémonos grandes e
pervertémonos. Cociña érguese con-
tra esa idea. Ora, isto non quere dicir
que se retrate a infancia como unha
especie de sala das torturas porque
non é esta unha obra afectada en
ningún sentido. Acéptase a inocen-
cia, acóllese a tenrura, pero lembrar
a nenez sempre ten algo de aflición
porque unha agora pode compren-
der. E, efectivamente, o precipicio
estaba xa alí, asomando a pouta,
rabuñando un pouco. Facendo que a
cativa queira ser roubada. A poeta
explícao mellor cando fala dunha
“consciencia extrema que doe”. 

A esta obra eu poñeríalle unha
cita de Thomas Browne: “Dentro de
min hai outro home que está contra
min”. Cociña, que ten máis gusto,
optou por un anaco dunha canción
de El Hijo: “Me cuentan / que te vol-
viste atrás/ a las puertas de tu
Shangri-La”. Que cousa hai en nós
que nos nega a ventura? Por que
temos medo a abrirmos a porta? 
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POESÍA O libro desarticula a infancia como espazo de consolo, porque para a
poeta a nenez sempre ten algo de aflición.
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