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Riveiro, de seguro que non nos sorprende a apari-
ción dun título como Corpos transitivos, que mereceu o
Premio de Poesía Avelina Valladares. A experimentación
da autora con diferentes linguaxes, códigos e suxeitos,
como a poesía infantil, a poesía erótica ou a creación mul-
timedia, convidan a intuír unha resistencia á acomodación
confirmada polo seu último poemario, que escolle o trán-
sito, isto é, a migración, como fío principal. O texto que o
abre ben podería servir de advertencia a respecto da
intencionalidade dun libro–artefacto concibido a xeito de
caixa de Pandora que, teñámolo presente, “desiste xa da
épica, resiste ao sieiro e persiste no motín”. Semellante
declaración de intencións non é máis que o primeiro
dunha serie de apuntamentos que ao longo da obra van
tecendo unha suxestiva reflexión metaliteraria, con
Szymborska, Teixeira Mendes e Gamoneda ao fondo. O
resorte, o estalido, o coágulo ou a vivisección son algun-
has das formas –as caras do poema– posíbeis para escri-
bir o éxodo nos “estertores dun tempo disonante”.

Na cerna do novo libro de Elvira Riveiro atópase
unha experiencia colectiva como é a perda do lugar, o
que o converte nun texto necesariamente político. A
expulsión conduce os corpos –a escolla léxica resulta
tamén significativa– ao exilio, á transterra, ao non lugar,
transformándoos en nómades, “desprazad@s / meta-
mórfic@s” nunha terra hostil. Os poemas adiciónanse
privados de calquera contexto que atenúe o seu des-
arraigo. Tampouco o fai a contundencia dalgúns versos
que reescriben a devastación: “o que pisamos non é un
territorio / é un extenso campo de concentración”. Ante a
experiencia extrema da perda a esperanza substitúese,
en canto estratexia, pola “decisión de vivir no motín”.

Alén das poderosas imaxes, construídas con léxico
biolóxico e por veces cun ar futurista, as ferramentas lin-
güísticas que Elvira Riveiro emprega para a escritura
deste libro teñen moito de lúdico, tanto no emprego dun
humor sutil e case sempre irónico, como nos numerosos
xogos que, en ocasións, botan man do pasatempo ou do
trabalinguas: “o territorio está desterritorializado / quen o
reterritorializará? / o reterritorializador ou reterritorializa-

dora / que o reterritorialice / bo reterritorializador ou boa
reterritorializadora será”. Semellantes brincadeiras afás-
tanse ao meu entender de calquera exhibición de virtuo-
sismo ou exercicio de estilo. Ao contrario, forman parte
da esencia do libro, ao ser a linguaxe adquirida de novo,
trabada, o único código posíbel na desposesión: “apren-
demos tatexando a fundar linguaxe”. A linguaxe é a un
tempo desarraigada e desobediente, pois “aquí / onde
nunca seremos / o que proxectaron que fósemos / tra-
mamos a linguaxe / esoutra / allea ao portavoz”.

Con Corpos transitivos Elvira Riveiro enmárcase en
dúas liñas que parecen clarificarse nas escrituras poéti-
cas contemporáneas. Unha é a política, a que evidencia
neste caso a exclusión de corpos, léase tamén individuos.
Outra a que explora opcións e limites da lingua, non tanto
nun plano estilístico, senón na escolla dos discursos que
quedan cando tan só é posíbel “recoñecernos na mudan-
za” e cando, como se anuncia no poema final, “a lingua-
xe vén de esgotar as súas capacidades” porque “só pode-
remos recoñecernos na mudanza”. Son estas as razóns
polas que considero Corpos transitivos un cumio na obra
poética de Elvira Riveiro.
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