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Polo que saíu publicado, semella
que ‘A segunda lingua’ é unha
defensa do galego. Mais se cadra é
máis ben unha reflexión sobre as
dificultades de enfrontarse á comu-
nicación nun idioma que non é o
propio, non si?
Si. A segunda lingua é a lingua do
outro, a que non é a túa. A lingua é o
filtro a través do que nos conectamos
co mundo. E ás veces temos que
botar man de linguas estranxeiras.
Entón aparecen as dificultades, os
conflitos que iso entraña. O libro é
unha metáfora diso, e das dificultades
que supón comunicarse, achegarse
aos outros, que ás veces é un quero e
non podo… É querer mostrarte como
es e non conseguilo porque non tes as
ferramentas. Son os malentendidos… 
Aínda que é un libro distinto dos
anteriores teus, algunha conexión
pode haber. O poema “Cousas que
comezan por Y” lembra o Libro da
egoísta, a súa achega á propia
identidade…

Ese era un libro sobre a propia identi-
dade, si. Un libro autocrítico tamén.
Cando somos novos falamos de nós
mesmos porque non sabemos nada do
mundo, nin da vida, é normal. Co
tempo, supoño que viñeron os cam-
bios. O poema que citas só compila
cousas que comezan por y. Se colles
un dicionario de galego e buscas a letra
y, verás que non deixei fóra do poema
moitas palabras que comezasen con
ela. Si que hai unha alusión ao tema da
miña inicial, mais non é un texto tan
autoreferencial como Libro da egoísta. 
Alén das linguas, o libro fala da
capacidade humana da linguaxe…
Si, e mesmo de aspectos filolóxicos
concretos: fonoloxía, lexicografía… A
idea era explorar desde o punto de
vista poético eses aspectos que
poden ser máis técnicos e non tan
centrais na linguaxe. O sentido xeral é
non precisamente emocionarme con
cousas grandiosas, senón poñer a
mirada no máis pequeno. En lugar de
atender a cousas máis tradicional-

mente poéticas, ollar un papel, un lin-
guado, un calamar… En vez de mirar
tanto a semántica, o significado, ollar
para a morfoloxía, a morfosintaxe… 
No medio de todo iso hai referen-
cias a cuestións sociais ou políti-
cas, como a desigualdade crecente. 
Si. Son chiscadelas a temas sociais
e políticos que, en vez de facelas o
centro do poemario, vou dando pis-
tas sobre elas, a través de pequenas
alusións. 
Dicías que o xurado non te recoñe-
ceu ata que abriu a plica. Mais hai
detalles que dan pistas, como a
presenza do corpo, do desexo…,
se cadra máis sutil. “Hai que mar-
turbar o abecedario/ ata que balbu-
za cousas/ aparentemente incone-
xas” é moi ti. 
É verdade!. Eses versos poderían
estar en Elevar as pálpebras, por
exemplo. O xurado non me recoñeceu
e iso foi o que máis ilusión me fixo.
Que valoren o traballo sen saber o
nome… É certo que neste libro hai un
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A beleza só debería sumar,
nunca restar

Montse Dopico Texto Pedro Castro Fotos

Yolanda Castaño acaba de recoller o premio de poesía Fundación Novacaixagalicia
por A segunda lingua, un poemario que amosa unha notable mudanza respecto das
súas obras anteriores. Aínda que a Yolanda de sempre segue a estar presente. Desta
volta, para reflexionar sobre a dificultade para comunicarnos, sobre todo cando o
facemos en linguas para nós estranxeiras. Entrevistámola por este libro. 
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cambio de discurso, un ton diferente.
Mais, claro, hai algo de min. Non sei
se máis sutil pero si distinto. 
Hai varios poemas seguidos que
rexeitan a visión tradicional das
relacións afectivas. 
Si, tamén está presente esa idea dun-
has relacións afectivas afastadas dos
roles esperados. E falar desde a dis-
tancia dos tópicos: non todo ten que
ser amor para sempre. É verdade, así,
que no libro hai un universo de rela-
cións persoais que subverten a orde
máis tradicional, que se nos impón. 
Cara ao final, en ‘A palabra Galicia’,
si se fala do conflito lingüístico
galego, de quen se avergoña da lin-
gua propia… 
Si. É unha das liñas do poemario,
pero só unha delas. Se cadra é que o
se espera polo título e polo meu perfil,
mais iso só é un dos aspectos do
libro. E é verdade que cara ao final
está presente a lingua galega e esas
cuestións máis sociolingüísticas: os
complexos, a diglosia… 

Escribiches o libro en Málaga.
Como foi?
Nun período de concentración e esta-
día en Málaga. Puiden estar soa unhas
semanas para concentrarme en escri-
bir. Moitas veces, o proceso de produ-
ción literaria parece non existir. Un libro
non se sabe de onde sae. Todo o
mundo entende que para a produción
audiovisual, ou plástica, ou a que sexa,
se precisa un tempo e un espazo. E un
libro sae do mesmo que calquera outro
tipo de produción artística, dun tempo
de esforzo e concentración. Non hai
apoios para a creación literaria, nese
sentido. Só hai apoios para os interme-
diarios, como os editores ou os librei-
ros, ou unha palmadiña no ombreiro,
cando o libro xa está escrito, en forma
de premio. Mais non hai apoios para a
elaboración do libro. E abondaría cun
mes, ou dous, ou os que sexan, para
poder concentrarte 24 horas na escrita,
que foi o que fixen en Málaga, porque
o que podemos facer é organizarnos
de maneira privada. Emprestáronme

unha casa no mes de agosto e alí pui-
den escribir. Cheguei co libro feito
pouco antes de que se acabase o
prazo para presentarse ao premio. 
É un libro máis directo, no seu esti-
lo, que os anteriores.
Ten unha liña máis clara, menos orna-
mentada. É diferente, si, tamén niso.
Son épocas, simplemente. Non signi-
fica que non lle vaia dar a volta outra
vez, non sei. O que si é seguro é que
estou moi contenta co libro. Paseino
moi ben escribindo. 
No teu libro Profundidade de
Campo atopamos unha reflexión
sobre como a imaxe eclipsa á per-
soa. Por que cres, visto agora
desde a distancia, que “neste clube
non admiten as rapazas que levan
os beizos pintados de vermello”? 
Creo que o verdadeiro avance sería
que cada quen puidésemos ter o
aspecto que decidamos libremente
(dentro do que cabe decidir) sen ser
xulgadas por iso, senón polo noso tra-
ballo. Os patróns, mesmo estéticos,
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seguen a funcionar para moitos ofi-
cios, clases e mesmo categorías de
persoas, e en canto saes minimamen-
te do esquema, irritas e provocas des-
confianza e descrédito. Semella ás
veces que, para que o noso aspecto
non desvíe a atención do noso traba-
llo, debemos renunciar a el ou adoptar
un o suficientemente plano, mesmo
se este traizoa a nosa personalidade.
O avance debe pasar pola conviven-
cia, o respecto, a diversidade e o
matiz. Ademais, quen mira ten unha
responsabilidade sobre a súa mirada.
Teño que disfrazarme, taparme? O
corpo da muller é fonte de conflito,
como se o problema fose do propio
corpo, e non de quen mira.
‘O vicio da beleza‘ chamábase o teu
traballo con Antón Sobral. En
Profundidade de campo dis “A
beleza corrompe“. A estética é,
para ti, unha actitude non só artísti-
ca senón vital (díxoo alguha crítica
túa). A busca da beleza. Por que é
tan importante?
A beleza en todas as súas formas
como procura vital na arte, na paisa-
xe, no aspecto persoal, ou ata na
cociña, é un valor que vén de moi anti-
go, de feito é un dos grandes valores
clásicos e inicialmente positivo. Pero,
quizais a través da historia, a sociali-
zación da beleza enturbou o seu valor
con cuestións máis de tipo moral,
enfocándoo dun errado xeito. Por
exemplo, nos ámbitos académicos ou

intelectuais, a beleza física tradicio-
nalmente contribúe a frivolizar, eclip-
sar ou desacreditar as producións
intelectuais do seus donos e sobre
todo donas. A beleza só debería
sumar, pero nunca restar. Non debe-
ría utilizarse como arma arreboladiza.
En Profundidade de campo hai
outro tema que xa trataras, (no
Libro da egoísta por exemplo, ou
en Delicia): a mentira. A máscara.
Por que?
Efectivamente, interésame moito a
construción da identidade, a relación
entre quen nós sentimos que somos e
o ‘eu’ que os demais van construíndo
de nós, a nosa relación coa realidade
e o relato que dela facemos. E cada
vez a relación coa realidade, nestes
tempos, se vai facendo máis tensa,
complexa e multiforme.
No Libro da egoísta, Yolanda dialo-
ga coas distintas Yolandas que é. É
un libro sobre quen somos? A
autocrítica está presente. Como a
soidade, (tamén por exemplo en
Delicia), “Son a egoísta porque
está soa” ou a ausencia... Por que?
Claro que son obras sobre a identida-
de, sobre as nosas posicións no
mundo e ante os demais (se ben
Profundidade de campo se centra máis
nas problemáticas da ‘representación’
desa identidade). O libro da egoísta é o
meu libro máis autocrítico, como cando
unha se contempla espida no espello e
enfróntase a todos os defectos tanto

coma aos puntos fortes. Todos e todas
somos varias, temos claroscuros e
momentos altos e baixos.
E chegamos ós tres primeiros poe-
marios, presentes en Erofanía e en
Edénica. En ‘Vivimos no ciclo das
erofanías’ hai un auténtico estalido
dos versos, unha reivindicación da
sexualidade libre e da Vida, con
maiúsculas. É así?
Uns libros que responderon a unha
época vital tan moza, efervescente e
enérxica (logo diso, todo se ralentizou
enormemente, tamén o proceso crea-
tivo... desgrazadamente!) por supos-
to que implicaban unha rabiosa afir-
mación da liberdade persoal que
comezaba a saborear, do corpo e da
corporalidade, da paixón e, en defini-
tiva, da Vida.
Nos teus poemarios hai ironía, e
xogo nos personaxes que creas, no
xeito de escribir: os silencios, a
variedade (poemas, prosa poética, o
diario, o teatro.... ou a performance,
a música..). Se cadra contribúen a
quitarlle “ferro” á poesía. É a idea?
O xogo relaciónase coa arte, co que se
fai por puro pracer e á vez estimula o
enxeño. E a ironía paréceme absoluta-
mente contemporánea, un xeito un
tanto acedo de rir das cousas crueis.
Ademais, e como ben interpretas, con-
tribúe a un sentido –igual de actual- de
tratar de trocar a proxección social da
escrita e dos escritores ou escritoras
sacándolles ‘ferro’, é dicir, solemnida-
de, gravidade e transcendencia. A
escrita é só un oficio das persoas, que
pode resultar atractivo e interesante
pero non é superior ao dun profesor ou
unha carpinteira. E crer o contrario só
nos pode traer males.
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