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R ei Ballesteros dáse a coñecer a
finais dos anos setenta cunha

novela que achegaría aires de renova-
ción a unha escrita que se estaba deba-
tendo entre o continuísmo da Nova
Narrativa Galega, certamente politizada
e que procuraba ocupar un espazo dos
posibles no nacionalismo literario, ou no
realismo literario ligado ora ao folclore
ora ao mito clásico. Dos anxos de dos
mortos (1977) establece unha marca dis-
tintiva do que se ía entender como reno-
vación da narrativa na Transición, pois
parte do bildungsroman para chegar ao
nihilismo dunha xeración que asume o
poder do novo neste período. Após pre-
sentar esta obra, retomaría a edición con
Loaira (1992), texto que completa a
novela anterior e que a crítica esperaba
como o  gran revulsivo do xénero, aínda
que non acabara de penetrar no canon.
A principios de século tira do prelo Non
sei cando nos veremos (2005). Neste
caso muda a temática xeracional e apos-
ta por unha novela de tese na que afon-
da na filosofía a través de ideoloxemas
como a soidade ou o amor. Nesta liña
regresa cunha obra póstuma titulada A
noite do Moucho (2009) e na que, a par-
tir dunha historia centrada na Guerra
Civil, incide en conceptos como a memo-
ria, a figura autorial ou a soidade, xa pre-
sentes no seu macrotexto.

A partir do falecemento en 2008 de
Rei Ballesteros, agroman textos que o
propio autor tiña nas súas mans no
xusto momento do seu pasamento e
cos que aínda estaba traballando. Ao
igual que A noite dos Moucho, publí-
case agora Presenza dunha ausencia,
obra que podemos considerar básica
á hora de entender o proceso creativo
por parte deste autor. Este ensaio ten

como cerna unha interpretación perso-
al da obra de Maurice Blanchot, para
xustificar o proceso creativo do propio
Rei Ballesteros. 

Nestas páxinas atopámonos cunha
reflexión plural sobre aspectos propios
dun discurso metaliterario. Desta manei-
ra, conceptos como orixe, museo, lite-
ratura, pai, nai, literatura oral, poesía,
tradución, lectura, figura autorial, etc.
son sometidos a análise e cotexo. As
fontes manexadas, como xa indicamos
antes, son na súa maioría vindas da
obra de Blanchot, mais tamén repara na
escola filosófica francesa que parte da
Segunda Guerra Mundial: M. Foucault,
R. Barthes, G. Deleuze ou G. Bataille e
que teñen en común a súa construción
a partir da lectura crítica de M. Heideg-
ger, xa analizado por P. Bourdieu.

A tese central do libro é a análise
da ausencia da figura autorial e lectora
no proceso de creación literaria. Mais
consideramos que esta é unha escu-
sa por parte de Ballesteros para trazar
as liñas de traballo tanxenciais coa obra
literaria de seu. Este volume ten un
peso especial á hora de afondar e pre-

sentar claves metaliterarias que se
plasman no macrotexto de seu. En
cadanseu apartado detectamos exem-
plos, como a desaparición da entidade
narradora. Isto último practícase na súa
derradeira novela, a través do illamen-
to de Aurelio ou co esvaecemento do
personaxe que serve de voz narradora
da súa historia. Tamén se reflexiona a
respecto do macrotexto, ao afirmar que
“Cada libro resulta ser a suma de cau-
sas e consecuencia -efecto- doutro
libro”, polo cal entendemos a liña que
conecta Dos anxos e dos mortos con
Loaira e a posterior obra narrativa. 

Noutra orde de cousas, atopamos
referencias a conceptos e ideas moi
actuais tal como a defensa dunha lite-
ratura ecolóxica (“o libro da natureza”)
−hoxe  plasmada en narrativas de auto-
res/as moi novas que dialogan coa terra
dunha forma recíproca−, a rede a tra-
vés da metáfora do “museo imaxina-
rio” ou a imposibilidade dunha lectura
hermenéutica: “o autor non é un eu que
queira comunicar nada”.

Con Presenza dunha ausencia Axóu-
xere editora aposta por unha edición de
autor modesta e anovadora no campo.
Como paratexto do volume preséntase
un prólogo que incide na orixe da escri-
ta de Ballesteros, mais non establece o
modelo heurístico que se vai seguir. Así,
tamén se engade un aparello crítico
baseado en notas a rodapé que dan
conta das referencias que suscita o pro-
pio texto e un apéndice no que se reflic-
te un fragmento do documento orixinal
manuscrito. Desta forma, facilítanlles aos
lectores/as un volume que afonda nunha
outra concepción do feito literario e artís-
tico, por parte dun autor que aínda fica
por analizar con máis demora.
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ENSAIO Unha interpretación da obra de Maurice Blanchot para xustificar o proce-
so creativo do propio Rei Ballesteros.
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