
C onforme vai avanzando o pro-
ceso de desaparición da vida

rural galega tradicional, faise urxente
a reflexión que nos leve a codificar a
medida da nosa perda. Ocorre a
miúdo que os recursos do laio, da ide-
alización ou do silencio non deixan
espazo para formas máis produtivas
que nos axuden a pensar no que
fomos e en como deixamos de selo no
transcurso de dúas xeracións esca-
sas. Mais tamén, a cuestión de como
chamar á reflexión sobre este cambio
sociocultural fulminante na Galiza
contemporánea ten ás veces descoi-
dado o asunto da voz, que tanto
remarcou a pensadora poscolonialista
Gayatri Spivak: poden falar os que se
atopan no transo da desaparición? E
de non estaren a falar elas, quen está
a facelo no seu lugar? 

As preguntas non son insignifican-
tes, pois acontece que no oco que
deixa unha voz en silencio érguese a
miúdo o discurso do usurpador. Teño
para min que esta ten sido a circuns-
tancia da escasa capacidade para a
voz propia asignada aos nosos indí-
xenas na historiografía cultural gale-
ga, sempre máis centrada nos seus

propios procesos de fixación institu-
cional e lingüística.  

Daquela, como soaría a voz poéti-
ca dunha indíxena galega en 2013? O
poemario Cativa en su lughar/Casa
pechada (Progresele, 2013) de Luz
Pichel danos unha posible resposta,
complexa e ferinte, a esta pregunta.
Lido á luz do último libro do antropólo-
go James Clifford, Returns: Becoming
Indigenous in the Twenty-First
Century (Retornos: Facerse indíxena
no século XXI, 2013), o poemario de
Pichel pode ser interpretado como
unha reflexión valente e política que
fixa a dignidade dos nosos indíxenas,
para cando chegue o tempo no que xa
non habiten fóra da nosa memoria. 

Está, antes ca nada, a cuestión da
lingua. O paso dos poemas de Casa
pechada (en galego normativo) aos
de Cativa en su lughar (en castrapo)
remite á idea dunha tradución. Clifford
fala tamén dos procesos do indixenis-
mo contemporáneo como tradutivos,
na medida en que son procesos cultu-
rais profundamente dialóxicos que xa
non aspiran á reprodución perfecta
dun orixinal anterior. Porén, os poe-
mas en castrapo de Cativa engaden a

este entendemento da dimensión tra-
dutiva da experiencia indíxena con-
temporánea, pois a tradución do
padrón normativo á lingua híbrida
xoga aquí un papel produtivo no que
un verso en galego se pode ramificar
en varios versos na versión en castra-
po. Ponse así a énfase na segunda
variante como máis capaz para as
apalpadas, a auto-procura. 

Temos despois a definición que fai
Clifford da experiencia indíxena como
unha relación intensa entre suxeito e
lugar, forxada a miúdo na propia rela-
ción cos obxectos. Cando o indíxena
se comodifica, porén, os obxectos
musealízanse. Fronte a isto, en
Cativa dáse unha oposición a esta
comodificación na medida en que os
obxectos da casa que se ha de
pechar foron escolleitos con agarimo
e gardados para a vista de ninguén,
contra os que «han de querer comprar
lo que no es de vender». 

Perante os procesos de nostalxi-
zación que produce o tratamento polí-
tico da relación entre cultura e lugar,
Cativa afonda nunha visión profunda-
mente anti-nostálxica da tribo, que
aparece entre referencias á pura
amargura da perda e ao desazo de
tela que administrar material e emo-
cionalmente. Mais pódese albiscar na
imaxe recorrente do ghato, ese ghato
«flaco y sin territorio», unha metáfora
da transformación ou da idea da per-
sistencia. O ghato fraco, o único que
pode coarse pola fendedela da porta
da casa e achegarse aos obxectos,
acariñando todo «como cuerpo suyo,
como entonces era». Tamén porque
onde hai un ghato sempre hai alguén
que haxa coidar del.
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