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C omo Teresa Moure, creo que
“as escritoras que aspiran a

ser escritores con corpo de muller
están a aceptar un modelo un tanto
inxenuo dos produtos culturais, un
modelo onde a virtude sempre vence
e quen realizar un bo traballo será
respectado por todos”. Concordo
igualmente con ela niso de que “o
canon dominante estabelece como
modélicas as culturas occidentais
–sobre todo en lingua inglesa ou
francesa– e os valores burgueses da
clase media e masculina”. Este
canon constrúe unha guía de autores
elaborada nunhas determinadas
coordenadas políticas, sociais e eco-
nómicas que se presenta como “neu-
tro”. Todo o que sucede nos arredo-
res da literatura, esa fenomenoloxía
erótica tecida moi cool-mente na ara-
ñeira das industrias culturais faise
ben pouco interesante. 

Daquela, partindo do desintere-
se polo “efectismo” do mercado lite-
rario, gustaríame situar o último
libro de Teresa Moure, Eu violei o
lobo feroz, fóra dese devandito
“efectismo”, mais vai ser isto imposí-
bel, dado o propio título que intenta
ser unha provocación cuxo obxecti-
vo é duplo, na medida en que busca
xerar expectación ao redor da
muller, en tanto que suxeito político
negado que, ademais, emprega
unha lingua minorizada, fóra da nor-
mativa vixente proposta –ou impos-
ta?– pola RAG, e sacar a colación
outro tema candente: a situación
das presas políticas. 

A pornoterrorista ofrece un relato
escrito en verso que, nalgúns
momentos é poesía, mais noutros

resulta un conto atroz e incómodo
que nos revela, con mordaz ironía
–aí está a Moure ensaísta– como é

que o corpo da muller foi institucio-
nalizado en calidade de recipiente,
daquela susceptíbel de ser ocupado
e que, consecuentemente, non sem-
pre acada a categoría de interlocu-
tor, dada a pasividade que se lle pre-
supón e para a que foi aleccionado.
Así, neste libro, o devandito corpo
feminino vai ligado á guerra invisí-
bel, na medida en que pode ser
máquina de combate coa que facer
fronte a unha civilización que agoni-
za. Deste xeito, fará explícito no pri-
meiro poema que o seu libro “nasce
duma ferida/ carnosa e suave/ que
ciclicamente sangra e que levo aber-
ta/ entre as pernas”.

Xa que logo, a partir dese obxec-
tivo duplo, denuncia a lectura parcial
do que sucede. Non acredita na invi-
sibilidade do visíbel. Sabe que iso de
non ver o que hai constitúe unica-
mente unha escusa: a farsa asumí-
bel para poder mirar cara a outro
lado e medrarmos na escala de valo-
ración sistémica. En definitiva, que
todas podemos ser lobos en deter-
minadas condicións atmosféricas.
Ou que se pensaba, que co lobo
Moure se limitaría á metáfora espe-
rábel do home machista? En absolu-
to. A figura deste animal representa
unha realidade complexa que, dende
o punto de vista formal, contribúe á
cohesión do texto. 

Estamos ante un libro queer.
Pretender que encaixe nalgún xénero
significaría non comprender nada. O
menos interesante? Eses xogos de
contrarios, un chisco manidos, entre
Galiza-Penélope e Ulíses-Estado.
Tamén o Post-Scriptum, con aclara-
cións, ao meu ver, innecesarias.

Teresa feroz

O propio título intenta
ser unha unha

provocación cuxo
obxectivo é duplo, na

medida en que busca
xerar expectación ao
redor da muller, en
tanto que suxeito

político negado que,
ademais, emprega

unha lingua
minorizada, e sacar a
colación outro tema

candente: a situación
das presas políticas.

Eu violei o lobo feroz
Teresa Moure
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ENSAIO Estamos ante un libro que busca xerar expectación ao redor da muller,
pero tamén ante un libro queer.
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