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L er a Teresa Moure, para min, é ser
transportada nun flash back a aque-

les tempos onde as e os intelectuais prac-
ticaban a sospeita e non o conformismo,
buscaban as voltas ás estratexias do
poder para desenmascarar os intereses
ocultos detrás de aparencias intachables.
Parece que ese tempo ten pasado. Por
iso nesta época sombría que nos tocou
vivir ilumina a claridade de ensaios como
este. Politicamente incorreta é,  á vez, un
alegado e unha confidencia articuladas
ao redor dos fíos que constrúen a paisa-
xe ideolóxica da súa autora: ecofeminis-
mo, queer, independentismo, reintegra-
cionismo. É tamén un ensaio dunha inte-
lectual que decide perder as boas formas
e poñer contra as cordas certas ideas das
súas tribos políticas. 

Con lucidez, a autora pensa as con-
dicións dunha cultura de esquerdas que
aspira a levantar mapas éticos que des-
estabilicen as inercias e conformidades
do politicamente correcto. Coñecendo ben
a súa obra e ao animal político que é
Teresa Moure, podo afirmar sen risco de
confundirme que a alimenta sempre o
desexo de intervir, de non refugar a polé-
mica nin poñerse de perfil ante o espi-
ñento asunto de ir contracorrente mesmo
das súas tribos políticas.

Os dezaseis ensaios que componen
Politicamente incorreta non prometen a
plenitude gozosa do colectivo -a pertenza
acrítica a un grupo- sen os inconvenien-
tes e as responsabilidades do real. Aquí,
como no conxunto da obra de Moure,
nunca, nunca, a singularidade do perso-
al disólvese na pertenza ao grupo: grupo
que por selo e en esencia sempre esixe
ou reclama esa forma de maniqueísmo
que tantas veces caracteriza ao pensa-
mento único. 

Ler Politicamente incorreta fíxome
reflexionar tamén sobre a idea de “ten-
dencia”; primeiro, porque non é unha obra
tendenciosa e, segundo, porque nin
sequera é unha obra de tendencia ou que
segue una moda (aínda que oxalá crease
tendencia esta escritura  en combustión
de T. Moure). Politicamente incorreta non
segue nin obedece modas, non está feita
para usar e tirar, vén para durar máis que
unha tempada. E, nestes tempos de pré-
sas, é un texto que se goza e crece canto
máis amodo se le. Vivimos tempos ace-
lerados onde o paso da novidade a o que
resulta xa coñecido ou sabido é cada vez
máis rápido. Algo é novo e nun abrir e
pechar de ollos está xa pasado, e libros
que foron moi celebrados desvanécense
sen deixar rastro. Pero simultaneamente
é de celebrar a capacidade da mellor lite-
ratura para durar, para persistir en tem-
pos de voráxine.

É sempre tentadora a palabra de Tere-
sa Moure. E se pensamos mesmo que sexa
só por un instante que todo o que sabemos
do mundo sabémolo a través de media-
cións, que a realidade non se nos dá de
xeito inmediato, que saberiamos moi pouco

si só soubésemos o que sabemos perso-
almente; se pensamos que, para saber, ser-
vímonos dun número bastante amplo de
instancias; que estamos rodeados, os
humanos, de persoas e cousas que pen-
san por nós pero tamén nun nivel máis
banal, por lugares comúns, tópicos ou pre-
xuízos que nos aforran o esforzo de ter que
pensar todo por conta propia; neste mundo
que nos invita a instalarnos nesa franxa
cómoda e acrítica onde talvez non nos equi-
vocamos radicalmente pero onde non rea-
lizaremos tampouco ningún descubrimento
verdadeiramente persoal, neste mundo,
insisto, é moi importante acompañarse ben
de quen pensa ben, e con ousadía crítica. 

Mellor acompañarse por libros como
Politicamente incorreta, talvez incomo-
dante ás veces, pero tamén un verda-
deiro exercicio de resistencia a que nos
pensen outras instancias, outras perso-
as. Nunca delega Moure da súas res-
ponsabilidades, así de comprometido, ori-
xinal e valioso é o seu pensamento. O
pensamento é, na súa forma máis ele-
mental, a capacidade de interromper as
contornas cómodas, de atreverse a aban-
donar a nosa zona de confort para que-
darnos, dalgún xeito, a soas. Atrevernos
a pensar a soas. Tratándose das propias
conviccións, unha debería preocuparse
pola excesiva compañía e a excesiva con-
formidade. 

Para isto sirve Politicamente incorreta,
un texto non resignado para tempos de
indignación, tempos onde nos ameaza a
trivialidade e a idiotización cultural, a comu-
nicación banal nun idioma medio inerte feito
de slogans e de acuñacións publicitarias, a
lingua morta do politicamente correcto. Para
isto, si, sirve Politicamente incorreta e aquí
está, vivo e latexando, o espírito indomable
de Teresa Moure.
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