
U nha investigadora explicaba
que non era doado entender a

poesía contemporánea feminina sen
pensar na Festa da palabra silencia-
da. Celebrábase cada nova autora,
cada publicación, como se fosen
novas cordas da larinxe. Este brinde
puido derivar nunha teima protectora
que no seu momento xogou o seu
papel “ou todas ou ningunha”, cues-
tión de supervivencia. Tratábase  de
cumprir un dobre obxectivo: crear
unha armada invencible de autoras
que rompesen a entente patriarcal
que impedía ubicar as escritoras no
lugar que realmente lles correspon-
día. Cumpría afortalar colectivamente
as propias razóns poéticas, do silen-
cio e a indiferenza. A Festa compro-
meteuse a aloxar esa nova salvia
poética, mesturala, diluíla neste
espazo pensante, e retroalimentarse,
nun milagroso rito anual: a publica-
ción da revista. 

Con esa intención, FIGA organizou
o “I Encontro de poetas peninsulares e
das Illas” no ano 1996, en Vigo. Alí a
coñecín e alí soaron os versos da
poeta galega Yolanda Castaño. O seu
Elevar as pálpebras, podería ter cam-
biado a folla de rota da poesía galega;
algo realmente desconcertante tendo
en conta a súa calidade. Esta suxes-
tión apresurada, precisaría un longo
artigo que a avalara e  desentrañara
nos detalles máis precisos. 

“A negociación co discurso cultural
galego respondía cun si-pero pouqui-
ñas ou moderadiñas. Axiña se viu que
non eran tan controlábeis”, como
comenta Helena González, que alcu-
ma a Festa O dinner party galego, en
lembranza ao triángulo de Judy

Chicago, no que sentou as 39 mulle-
res arredor de Emily Dickinson e
Virginia Woolf. “Contra a cegueira ins-
titucional a Festa apuña a herstory e a
forza do corpo”.

A reconsideración do espazo pro-
pio dinamiza os ángulos da mirada,
autoriza, dispón cualifica, determina;
en definitiva, actúa desde si mesma e
non desde a outredade incapacitado-
ra. Tamén articulará o discurso poéti-
co-amoroso. Unha nova poética esta-
ba a acontecer facendo un quebro
radical contra as guías do canon hete-
ronormativo. Diríalle Lenin a Ines
Armand: “Aquela alusión á reivindica-
ción da liberdade amorosa, aconsello
que sexa suprimida”. Obviamente a
emancipación amolaba. Fóra do
canon, en plena controversia coas
metáforas retrógradas, obxectivizan-
tes e previsibles da poética patriarcal -
campo de batalla da crítica feminista-,
xordiron voces intensas, xenuínas,
contundentes, como as de Yolanda
Castaño. 

Pasaron sete anos desde a ante-
rior entrega poética de Yolanda, mais
a emoción da palabra repítese nesta
nova lectura como se non rematase
aínda a primeira. Con A Segunda
Lingua, entramos nunha terceira
dimensión poética. As formas dixitais
substitúen as analóxicas. Os recursos
sensibles dispáranse, a metáfora
sobrevoa o obxecto sensible e repou-
sa na materia prima poética, na cor-
poreidade da lingua, das linguas, da
escrita, e dos seus instrumentos;
tamén o soporte: “Portabilidade da
polpa, celo da celulosa./Non pode
haber talladas/ máis finas de significa-
do.” A poeta divírtese coa polisemia,
aproveita as posibilidades da “lingua”
entre conflitos orgánicos, semánticos,
articulatorios e interpretativos.
Lánzase á conquista da imaxe sono-
ra, do acto técnico da fala, nun coque-
teo alterno entre Searle e Saussure, e
Chomsky, filosofa co sentido das
“palabras como virus autoinmunes,
desde o seu propio interior”. 
Busca público áxil, desafíanos: como
se afirma negando; quen son eu,
quen es ti, esperta que non son da
xeración do 27, nin da Nós, son eu, a
do tridente poético. Hai que aprender:
“Deixa que as palabras remonten os
seus propios símbolos./Non intentes
traducir o son que fan as buguinas.”O
seu espazo poético está ben limpo de
obviedades. Destripemos a retórica,
impugnemos os vicios da lóxica apa-
rente. Poñamos  ao noso servizo a
mecánica lingual. Non perdamos o
tempo, miremos a través da lingua; a
metalingüisticarmos. “Hai linguas nas
que se fixo sangue./ Un anzol cravado
na cartilaxe larínxea.//

As posibilidades da lingua
Mónica Bar Cendón Texto
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