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As edicións dos teus libros se
multiplican, non paras de escribir,
de publicar, de manter unha activi-
dade intelectual e política ince-
sante. Tomaches moi en serio
aquilo do pensamento para a
acción, que dicían os marxistas,
os existencialistas...
A acción é básica, no existencialismo,
no marxismo, no feminismo, onde
teño comentado como a teoría e a
praxe se necesitan, porque o feminis-
mo é unha teoría política e un move-
mento de liberación.  A teoría sen
acción tendo a relacionala coa con-
templación, co rezo relixioso, ou coa
meditación que está tan de moda en
ambientes esotéricos. Estrapolando
esta idea, xustifico a miña preferencia
estética polas fábricas.
Comprácenme máis que as catedrais.
Falo de estética, pero non está sepa-

rada da ética. Nas catedrais, as per-
soas, humilladas ante un poder irra-
cional, están inertes; nas fábricas hai
produción, vida, esforzo, capacidade
humana para os procesos de cambio.
Os filósofos presocráticos, materialis-
tas, deduciron os pensamentos dos
fenómenos físicos derivados dos pro-
pios oficios. As súas importantes
deducións foron empíricas. Viría des-
pois Platón a establecer o que eu
chamo en Recuperemos as mans, o
pensamento dos Sabios sentados. A
división entre os que saben e non
actúan e os que actúan e non saben.
Para o poder, é preferible que as per-
soas destinadas a traballar non sai-
ban. Así mantiveron as mulleres fóra
dos ambitos de coñecemento, para
facer delas seres mediohumanas,
recluídas na esfera privada, dedica-
das ao labor, o servicio e o coidado. 

Nese saber para non facer e nese
facer sen saber tivo moito que ver a
educación e a construcción da ideo-
loxía en determinadas institucións,
non si?
Con este criterio, o feminismo ten que
rexeitar á Igrexa, que humilla e natu-
raliza a muller como mamífera para
parir, e defende que un ovo na súa
matriz, creado por deus, ten dignida-
de humana, e a muller non é quen de
interromper a súa evolución. Debe
rexeitar o patriarcado, o sistema que a
oculta, despreza, infravalora e mata.
Mediante o discurso e a acción, as
mulleres integrámonos no mundo
como humanas. Porque actuar é
tomar unha iniciativa, poñerse en
movemento. A vida activa. O principio
da liberdade. 
E esoutro pensamento dos sabios
sentados, do que falabas?

Sen acción non hai liberdade

Manuel Forcadela Texto Miguel Riopa Fotos

María Xosé Queizán é unha das escritoras máis prolíficas da nosa tradición con-
temporánea. Aproveitando que a revista da que é fundadora e directora, Festa da
Palabra Silenciada, celebra o seu trinta aniversario, o coordinador de ProTexta man-
tivo con ela unha demorada entrevista. O resultado: un dos seus máis acaídos auto-
retratos, pois que non só se adentra nas interioridades do seu prolífico pensamen-
to, tamén nas que explican o seu compromiso na acción política e na loita a prol da
causa feminista. Unha muller de ideas e de acción, que utiliza tódolos rexistros -o
literario e o ensaístico, que ten no articulismo unha maneira de achegarse con ollos
críticos á actualidade máis rabiosa- para reivindicar e reivindicarse no mundo.
Como muller e como galega. 

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN
Escritora
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Canto aos Sabios sentados, non podo
evitar unha desconfianza das persoas
que viviron sen traballar, porque tiñan
servas/os. Pero en tempos recentes e
mesmo actuais, coñecín e coñezo
homes que non traballan coas mans.
Tamén escritores, intelectuais, incluso
susoditos marxistas, son inimigos da
tecnoloxía, das máquinas da produ-
ción. Os gregos, no seu período clasi-
co declararon que todo o campo das
artes e oficios, donde o home traballa
con instrumentos e fai algo, non no
seu propio beneficio, senón para pro-
ducir algo máis, era banáusico, pala-
bra que equivale a filisteo, é dicir, vul-
garidade de pensamento e actuación
de conveniencia. 

Velaí onde encontramos a ideolo-
xía de Vicente Risco, na que incluía
aos membros da Xeración Nós, en
Nós os inadaptados. El, Eles, eran
seres neumáticos, espirituais, relacio-
nados co aire, coas ideas. Eran os
pensadores. Dixera Platón: Se algun-
ha vez queremos saber algo plena-
mente, debemos estar libres de corpo
e contemplar a verdeira realidade so
coa visión da alma. Estase máis cerca
do coñecemento se evitamos o con-
tacto e a comunicación co corpo.
Filisteos, consideraba Risco, eran os
burgueses, que valoraban o traballo e
a riqueza que obtiñan, filisteo era o
Porco de Pé, un maragato ignorante
que chega a ser alcalde de Ourense,
pero é desprezable. Hai moito que a
ciencia mostrou que a humanidade
ampliou o cerebro e alcanzou inteli-
xencia porque tiña mans. A acción foi
necesaria para evolución natural e
segue sendo imprescindible para a
evolución cultural e tecnolóxica.  

Ti, como che dicía, ben podes ser
un exemplo dese pensamento para
a acción...
Tamén é certo que son moi activa e
isto xa cómpre relacionalo co carácter.
Tocar as campás e ir na procesión son
actos dos que non podo prescindir.
Desde que me xubilei teño máis tempo
para escribir. O problema é que debo
compartilo con outras moitas activida-
des. Dirixo a Festa da Palabra, vai
comigo cando viaxo por se xorde algo
de interese. Formo parte do CMM,
Consello Municipal da Muller, asisto ás
xuntanzas, apúntome nos grupos de
traballo, encontros, accións, escri-
tos…Tamén formo parte do Consello
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Social da Lingua. Asisto a presenta-
cións de libros, actos culturais diver-
sos, homenaxe a amigas/os escrito-
ras, recitais de poesía. Non aprendín a
dicir que non. Manteño un blog en
wordpress onde escribo o que penso e
me apetece. Tamén teño textos na
páxina de FIGA e da Festa da Palabra
que leva Mónica Bar, ou en Sermos
Galiza. O artigo, a opinión sobre a
actualidade, resúltame necesaria.
Boto en falta ter unha columna  nun
xornal como tiven noutro tempo. As
miñas opinións molestan en determi-
nados círculos ideolóxicos. As miñas
críticas á Igrexa son mal aceptadas.
Espero, sempre o digo e non o fago, ir
deixando lastre, para dedicar máis
tempo á miña literatura. Teño moitos
libros agardando quenda. Espero
seguir con folgos para escribilos.
A escritora é, daquela, unha neutra-
lización da oposición entre a muller
de acción e a muller de pensamento.
Aínda que tamén es moi viaxeira...
Escribir é un pracer e unha necesida-
de. Gozo moito inventando e investi-
gando, descubrindo seres, lugares,
circunstancias. Acostuma a ser todo
extrapolable. Por exemplo, para escri-
bir Carolina Otero, a liberdade arro-
gante, escrita hai máis dun ano e que
vén de ser publicada, tiven que pasar
revista aos grandes magnates, e man-

gantes de hai un século, reis, zares,
kaiser, unha troupe de mandatarios
europeos emparentados, que lle fixe-
ron as beiras a Carolina. Hai un sécu-
lo, pasaron do cabaret ao campo de
batalla, e organizaron a 1ª Guerra
mundial como antes as ceas no
Maxims, coa Belle Otero. A visión que
poida ter agora da Guerra do 14 é dife-
rente da que tiña antes de coñecer a
inconsciencia dos participantes en
aspectos máis personais. Tamén é
diferente a comprensión de Darwin,
despois de viaxar a Terra de “Fuego”,
descubrir a existencia dos yemenes,
unha tribo que lle abriu ao científico
unha vía para decatarse da evolución
humana. Como investigo previamente
para escribir e acostumo a viaxar aos
lugares onde se producen feitos ou
accións determinantes nas historias,
teño moitas anécdotas gratificantes e,
mesmo insólitas. A orella no buraco
comeza en París confabulada coa
cidade e co Nouveau Roman.
Amantia levoume a Exipto por onde
andivo Exeria. Así fun unindo a teoría
e a praxe tamén na literatura, de forma
que descubrín por min mesma, ou
fíxose realidade o que fora antes crea-
do, estaba no pensamento. De forma
que escribir tamén é unha aventura. 
Unha aventura xeral da vida e do
coñecemento...

Saber, coñecer, ler e escri-
bir son actos de felicidade.
Nalgunhas ocasións unha
conversación tamén pode
satisfacerme grandemente.
A paisaxe ofréceme
momentos sublimes. A ría
de Vigo é sempre unha
fonte de moitos deses

momentos. Outras veces son as viaxes
as que me dan esa posibilidade. O sur
de Chile e de Arxentina, deixoume
unhas impresións marabillosas e dife-
rentes. Ou unha viaxe por Rusia, per-
correndo os ríos e os grandes lagos do
norte. Moi diferentes das terras amazó-
nicas, os percorridos en barquiñas pola
selva alucinante, con árbores inusita-
das, e animais exóticos, lugares onde
sobra a auga. Noutros escasea e a
terra faise deserto, as cores imitan as
tonalidades do lume.  Citaba diferentes
paisaxes e o que gratifican, pero acos-
tuman ser as cidades, a arquitectura,
as que me interesan para mobilizarme.
Nova York, Berlin, Shangay, Hongkong
con arquitectura moderna fixéronme
gozar moitísimo, as dúas últimas reflec-
tidas no rios…Son unha apaixonada
dos rañaceus. Tamén debezo pola
arquitectura industrial. Alemania deume
moitas satisfaccións nese aspecto. 
E como unha muller coma ti non se
entregou a outra causa que non
fose a da literatura? 
Penso que, de non ser escritora, hou-
bese querido ser arquitecta. É unha
arte que me fascina, me complementa
e ademais, a considero a máis social.
Está aí, a vista, para ser contemplada
por toda a cidadanía, cumpre un
obxectivo social. En ocasións valoro
máis o edificio, o continente dun
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museo, que o contido. Non
sei se tería capacidade
para a arquitectura. Tíñaa
para a música. Fino oído
musical, sentido do ritmo.
Non tiven posibilidade de
seguir unha aprendizaxe
que comecei de nena. A
música requería uns
medios dos que non dispuña.
Limítome a gozar escoitando, cantan-
do e bailando. O jazz é o preferido para
escoitar e o rock and roll, swin, bugui e
ritmos afroamericanos para bailar. A
miña filla Cristal herdou o oído musical
Vilas, escoitou desde nena boa música
na casa e puido dedicarlle máis estu-
dos, adquirir máis coñecementos e tra-
ballar a voz. Prodúceme gran satisfac-
ción que puidese facelo.  
E unha intensa vida social, no
mellor sentido da palabra, compro-
metida con moitas causas..
No relativo a acción está a “movida”.
Tomar viños e falar coas amizades, é
algo que fixen toda a vida e sigo
facendo. Saio moito. Son trouleanta,
como o era a miña nai. A noite segue
atraéndome. Unha señora da miña
idade non debía retirarse tan tarde.
Non son consciente da miña idade
cando estou nos ambientes onde tal
vez son a única. Síntome ben. Se
alguén me mira con estrañeza, dígolle
que teño a mesma idade que Tina
Turner. É ben certo.
Trinta anos xa da Festa da Palabra
Silenciada, unha publicación capi-
tal na historia do feminismo galego
contemporáneo...
Non son eu a indicada para dicir a
importancia que tivo a Festa da
Palabra Silenciada. Ter tivo, ter tería,

pero segue sendo silenciada maior-
mente nos círculos intelectuais deste
“pequeno” país. Con iso e todo, che-
gou aos 30 anos. Estou moi agradee-
cida á xente que colaborou e fixo posi-
ble unha revista que, para que poñer-
se modesta, fixo un labor magnífico,
tanto a nivel cultural, literario, feminis-
ta, científico, artístico, etc… Tal vez é
valorada máis fóra que na casa. Pero
pertence á casa.  E conforma un pen-
samento. A cultura é como a agua,
escorre, busca as súas canles, pode
filtrarse por corpos porosos ou pétre-
os, e molla, alimenta mesmo a padais
groseiros, traspasa a recepción máis
desabrida. Estou contenta de teimar e
de ofrecer unha publicación tan bonita
e interesante á xente do meu país e
de que o representase polo mundo. 
O proceso xeral de liberación da
muller invita ou non ao optimismo?
As mulleres seguen infravaloradas,
desprestixiadas, usadas como merca-
doría, prostituídas, violadas, maltrata-
das, obrigadas a traballar nun traballo
escravo, gratuíto, asasinadas polos
amos ou os que non queren deixar de
selo. Isto é así. Máis que nos anos 60
ou 70. Nos anos nos que un goberno
socialista, con moitas mulleres na polí-
tica, favoreceu a muller, decretou unha
Lei de Igualdade, contra a Violencia de
xénero, parecía que se ía notar un

cambio na sociedade. Non foi así. As
leis non saíron do papel, non se difun-
diron nin se levaron a cabo. O PP
recorreunas. Non se pronunciou a
xustiza, de momento. Tampouco é
necesario. Ninguén pretende facelas
valer. Os medios de comunicación de
masas, a Tele, internet, fixo da muller
un obxecto publicitario, carne para
vender calquera produto. 
Que é o que máis te alporiza?
Un dos aspectos que non so me alpo-
riza, senón que me doe é o incremen-
to da introdución das nenas no mer-
cado sexual. As criaturas apenas
teñen infancia. Son sometidas ao
coito desde moi cedo e non só lle anu-
lan a personalidade, senón que as
espoñen a moitas enfermidades. De
seguir isto así, a prostitución intentará
normalizarse na sociedade e na vida
das mulleres. Non quero nin pensalo!
En xeral, o xénero masculino foi moi
favorecido no último século. As mulle-
res, sen abandonar a esfera privada e
facerse cargo dela, traballan na esfe-
ra pública. Ademais teñen máis dispo-
nibilidade sexual. O abuso é enorme,
a mortandade non diminúe, a publici-
dade e os medios colaboran. Podería
estenderme moito, pero é preciso
simplificar. Como ves, non son moi
optimista no relativo á situación das
mulleres neste país.
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