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Nómades. Desprazados. Trashu-
mantes. Habitantes dun non lugar.
Así son os “nós” de ‘Corpos transi-
tivos’. En que nós pensabas?
Tiña en mente o que coñezo de
preto: nós galegas e galegos, pero
tamén creo que podería referirse a
outros moitos nós, por exemplo os
que ti citas. Algunhas das ideas arre-
dor das que foi xurdindo o libro foron
o tránsito, a mudanza, a expulsión, a
precariedade… dese nós múltiple,
diverso. Hai períodos en que me é
complicado achegarme ao documen-
to en branco sen que pairen sobre a
escrita as circunstancias socio-políti-
cas e económicas baixo as que me
(nos) toca vivir. Por dicilo dun xeito
máis visual, o clamor colectivo que
racha diariamente a abulia nas rúas
da cidade produce rozaduras nos
versos. E as rozaduras acaban por
provocar palabras en carne viva. Por
outra banda, o reflexo desas cir-
cunstancias socio-políticas e econó-
micas ás que me veño de referir

pode adquirir nos textos poéticos
diferentes rostros: podes facer pro-
clamas de ocasión ou tentar algo

máis sutil, onde prevaleza o artefac-
to literario fronte ás boas intencións.
Isto último é particularmente compli-

Afiar coitelas antes
de sucumbir á depresión

Manuel Forcadela Texto Montse Dopico Fotos

Nómades habitan un paisaxe de cascallos polos que ninguén terma. Un territorio des-
territorializado no que non fica lugar para a esperanza. Só para o desacato ao poder.
Para a “desobediencia a varrer”. Para a mutación duns corpos, sempre políticos, cara
a posicións inexploradas. Así é ‘Corpos transitivos’, o novo poemario de Elvira Riveiro,
co que gañou o Premio Avelina Valladares do 2013. 
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cado, penso. O nós no que penso
non é un todo aprehensible de vez,
senón unha heteroxeneidade de cor-
pos e, o que eu tento é, dalgún xeito,
escribir a carne viva e non un pas-
quín inflamado.
O libro remite como ao final dunha
etapa. En ‘Biografía da multitude’
atopamos unha multitude que se
nega a si mesma. En ‘Corpos tran-
sitivos’ o exterminio completouse.
Hai, entón, unha continuidade?
Se en algo se tocan estes dous libros
é en que ambos dan prioridade a un
suxeito colectivo. No primeiro, Silvia
Penas (coautora) e eu quixemos
reflectir a ruína -a visión desolada-
dun presente que, malia todo, deixaba
espazo para un futuro de redención.
En ‘Corpos’ ese nós que domina
como suxeito os textos móstrase na
súa toma de conciencia, en transfor-
mación, soltando os lastres do pasa-
do e avanzando “cara a unha beira
intransitada”. É certo que aquí tamén
se pode ver unha paisaxe de escom-
bros, pero apenas se trata dos casca-
llos dun edificio podre que xa non
pode, de ningunha maneira, ser res-
catado. Por dicilo doutra maneira,
vexo ‘Corpos’ como un libro esencial-
mente optimista, a pesar de renegar
da esperanza, a esperanza como un
sentimento que inmobiliza. Máis que
unha continuidade entre os dous
libros, eu atreveríame a afirmar que
son dúas olladas diferentes sobre
unha devastación semellante.
Despois do desastre, queda a pala-
bra. Invócase a “desobediencia a
varrer”. Nese sentido, a lectura
política é inevitable. En ‘Andar ao
leu’ asociabas xa palabra e rebel-

día. De que xeito quixeches ligalas
en ‘Corpos transitivos’? 
A palabra poética ou é rebelde ou é
submisa, non queda moito entreme-
dias (ou si?). En calquera caso, en
‘Corpos’ a rebeldía representa unha
posición activa diante da paisaxe de
caída que circunda o suxeito plural
que impera nos poemas. Desacato á
autoridade, iso sería. Afiar coitelas
antes de sucumbir ante a depresión
(posparty). Por outro lado, está o
tema da insuficiencia da palabra, da
linguaxe (aquí léase Chus Pato,
Daniel Salgado, Alexandre Teixeira
Mendes, por exemplo). A linguaxe
sería, canda o corpo, un campo de
batalla do político. Linguaxe expropia-
da, roubada, falseada para convertela
en mero rótulo publicitario. Linguaxe
que non logra dar conta do que o ollo
percibe, do que o corpo advirte.
Linguaxe esgotada e, de aí, a necesi-
dade dunha outra (allea ao portavoz).
As imaxes que utilizas (mutantes,
monstros bicéfalos…), aseméllan-
se ás que utilizaches noutros
libros. Remiten á idea de estar fóra
de nós… Cal é o motivo da mons-
trosidade?

Esa monstruosidade que aparece en
‘Corpos’ está relacionada cunha visión
desde o poder, desde o réxime, coa
estigmatización de quen é capaz de
arrepoñerse ou non encaixa dentro
dos parámetros desa (des)orde esta-
blecida. Daquela (do mesmo xeito que
os xudeus para os nazis), os monstros,
as alimarias, seriamos as galegofalan-
tes, os inmigrantes, os ateos, as que
abortamos, os homosexuais…
Efectivamente, fóra da humanidade,
pero para quen ten unha visión fascis-
ta do ser humano. Ao mesmo tempo,
ese recoñecerse como fóra levaría
consigo, non unha autodestrución,
senón unha toma de conciencia nece-
saria para a transformación. Diso vai
en parte o libro: dunha toma de con-
ciencia, dun proceso irreversible,
dunha mutación dos corpos que transi-
tan cara a posicións inexploradas.
Falas de corpos. E o corpo, un
corpo político, está presente en
todos os teus libros. E, moitas
veces, é un corpo de muller. Cal é a
relación deses corpos coa mitolo-
xía, coa idea convencional de deu-
sas da que, malia todo, te afastas
en ‘Corpos transitivos’?
O por que desa presenza constante
dos corpos parte de referencias que
me chegan por diferentes vías e que
me fan acreditar que toda representa-
ción do corpo é potencialmente políti-
ca ou que este é un campo de batalla
(lembro a Barbara Kruger) do político
(repítome). Isto implica, por un lado, a
indefensión fronte aos mecanismos
de forza e de control (gobernamental,
publicitario…) e, por outro, a resisten-
cia ante eses mesmos mecanismos. A
mudanza entraría en xogo como pro-
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ceso transformador necesario, o que
nos levaría a avanzar desde a resis-
tencia cara á subversión e, finalmen-
te, á liberación dos corpos (que máis
ca unha utopía viría sendo un desexo,
unha vontade de poder -din os filóso-
fos-). Os corpos transitivos de que
fala o libro están precisamente nun
tránsito, nun proceso, evolucionando
por mor dunhas circunstancias nas
que o control está a sufrir o seu propio
proceso de derruba. A respecto da
mitoloxía (cuxo nexo cos corpos
apunta en xeral a unha tentativa de
alterar os roles de xénero) , acúsome
de ter botado man dunha Pandora
neste último libro. Si, é certo; pero na
miña defensa direi que ten un papel
moi secundario. Póñome máis seria
para dicir que a reescrita dos mitos
femininos co fin de subverter o imaxi-
nario patriarcal que encheu destaca-
das páxinas da poesía dos 90 e dos
2000 (o bang! de saída dérao Xohana
Torres coa súa Penélope) paréceme
xa residual nestes violentos anos dez
e que outras son as vías que cómpre
explorar, toda vez que a revisión míti-
ca cumpriu o seu papel e recibiu
numerosas (e valiosas) achegas.
Insistir nesta estratexia ten o risco da
caída no ridículo ou mesmo de ser
albo do chiste fácil (revisando os
meus vellos poemas atopo a Ariadna,
Atalanta, Lisístrata, Xenebra e mesmo
unha Prometea!).
A crítica ten salientado a “sensuali-
dade” de parte da túa escrita. Tanto
a primeira parte de ‘Arxilosa’ como
segmentos de ‘Andar ao leu’ adian-
tan, neste sentido a ‘Carnia Haikai’
e as súas sexualidades non hetero-
normativas. Por que?

‘Carnia haikai’ responde a un programa
de escrita moi concreto: textos explíci-
tos que patentizan certas escollas e
prácticas sexuais non hexemónicas.
Nese programa non nego que poidan
ter o seu papel o desexo de desafiar a
moral católico-burguesa ou o de apos-
tar, efectivamente, pola práctica dunha
sexualidade sen trabas, tamén como
exercicio de liberdade. Talvez porque a
través do sexo -do exercicio da inde-
pendencia sexual- podemos aínda
acceder a cotas de emancipación
vedadas a outros ámbitos da nosa vida
(malia que isto ás veces sexa só un
espellismo, como sabemos -por algo
estamos a berrar “fóra rosarios dos
nosos ovarios”-). Asimesmo concibín o
libro (en boa medida) como un xoguete
erótico, coma un divertimento, case
como un pequeno enxeño de sex-shop,
onde coubesen toda unha serie de
ítems relacionados co xénero enfiados
no seu conxunto por unha temática e
unha forma comúns. Dar visibilidade
manifesta á sexualidade lésbica foi
outra pretensión non menor nin casual.
Aínda que admito que o primeiro que
me move é escribir poemas de calida-
de (e sen poder definir exactamente o
que é un poema “de calidade”), enten-
do que non está de máis amosar tipos
femininos contrarios aos do patriarca-

do, se ben o libro deu lugar a algunha
recensión crítica de cariz ben patriarcal
(léase a que publicou Vicente Araguas
baixo o título “Escribir haikus como
quen bota un quiqui”).
Tamén hai nos teus libros moitas
referencias á lingua. Que ten que
ver esta pegada co proceso que ti
mesma viviches de paso desde a
diglosia á recuperación e reivindi-
cación do idioma propio?
Non o vexo como unha cuestión per-
soal e si máis como un aspecto que me
afecta como parte dunha colectividade,
e que ten que ver concretamente coa
situación xeral anómala do propio idio-
ma. Todo o que pasa ao seu redor
aféctame, aféctanos e por veces vese
reflectido dun ou doutro xeito no que
escribo, en parte é case inevitable (vol-
vemos á carne viva). E con isto non
estou a dicir que sexa labor da poeta
converterse, a través da súa obra, en
altofalante dos conflitos do seu tempo,
nin ser abandeirada de ningunha
causa (nin serve de moito que sexa
así, francamente); pero como espéci-
me humano deste lugar e tempo perci-
bo a lingua como lugar de fricción, de
tensión non resolta, de relacións de
dominación e poder, de simulacro… e
todo isto, de vez en cando, cóase na
substancia do poema.
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