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C arne de Leviatán escribiuse por
fóra da letra. Non parece haber

neste libro un espazo delimitable onde
situar a voz que di estes poemas. En
principio, séntese lonxe, coma se for
un eco, mais, segundo pronunciamos
o escrito na cabeza, intuímos que está
“aquí”, e, estrañamente, non sentimos
este deíctico como unha referencia
espacial, mais temporal. Porque o
tempo ocupa todas as páxinas deste
libro. Pato consegue que entendamos
que os lugares son unha imaxe mental
que se abre na boca. Fóra dese tempo
non hai nada.

Como escribir entón dende un
lugar que non é? “Non existen o que se
di non existe non ten existencia. Non
existen, as palabras”. Se non hai pala-
bras se “somos o baleiro, a inocencia
do mundo” de onde é que saca as
letras que se estenden até formar pala-
bras esta voz de voces, misteriosa e
ubicua? Aí radica o asunto. Non é esa
a pregunta que cómpre facer, porque
non extrae as palabras de ningún
lugar. Moito mellor preguntarse en que
momento están esas palabras que non
existen e por que razón ela -a voz da
carne- pode pronuncialas. Están no
momento en que “a lingua é pozo de
barrena”, tamén nese intre en que “o
mundo é pléroma”. No latexo previo á
existencia. Na prefiguración. Daquela,
faise especialmente interesante como
se coloca esta enunciación poética
dentro e fóra do texto. A propia autora
nolo di. Poucas veces Pato foi tan
clara: “O espello bate/ prega sobre si a
musculatura/ torce en hélice e final-
mente vólvese encartar”. 

Aí están as coordenadas que inte-
resan, o lugar do tempo en que se

ubica esa voz espectral que abre e
fecha a metáfora en que vivimos: a
musculatura: a sintaxe do real. A partir
de aí, quen concibe os poemas, refle-
xiona sobre o carácter insoportábel da
fraxilidade, que se significa, por exem-
plo, no movemento dunha folla de árbo-
re caendo -“Porque unha folla trae
canda si todas/ as caídas”- porque
nese desmaio pode verse o peso abru-

mador do tempo sobre nós. É esta con-
dición de cinza da palabra poética a
que xera a angustia lectora, na medida
en que comprendemos que todo lume
pode extinguirse. Esvaecer. Por iso “a
eses/as/ que viven nos bosques ou nas
cidades/ Atenas Roma Xerusalén/ a
eses/as/ que non deixaron nada escri-
to/ e son o sopro da letra/ a eses/as/
(sen nome)/ ti/ non os coñeces”. É ser
“o sopro da letra” unha condición inevi-
tábel da nosa fraxilidade.

A poeta sitúanos antes do primeiro
golpe de voz. Talvez só queira facer-
nos partícipes desta consciencia da
inutilidade de certas cargas coa inten-
ción de que fagamos por nos substraer
delas e quedarnos co que importa.
Pero que é o que importa? Aprender a
vivir cos monstros, moverse no abis-
mo. O poema é pois un lugar do
tempo. A súa prefiguración constitúe o
“aquí” -mencionado no inicio- dende o
que se pronuncia o abismo. Un “aquí”
máis temporal que espacial, insisto,
onde a relación entre as cousas nome-
adas pode configurar unha sintaxe
diferente. Entón iso de “eu é fóra/ e as
palabras por dicir” revela a idea central
do libro. Non só importa o que somos.
Tamén o que podemos ser. Ser signifi-
ca para Pato habitar o tempo. Por iso
afirma que somos “as palabras por
dicir”, porque entende que existe unha
topografía posible: o presente. Co
amor como elemento central.

Pato, que con Carne de Leviatán
fecha a pentaloxía iniciada con m-
Talá, faise máis vísibel que nunca no
texto. A súa voz ecoa por riba das
outras na carne do animal que nos
mira. Se lemos por fóra da letra, veré-
mola escribindo este libro.
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POESÍA Chus Pato, que con Carne de Leviatán fecha a pentaloxía iniciada con
m-Talá, faise máis visible que nunca no texto.

Talvez só queira
facernos partícipes

desta consciencia da
inutilidade de certas

cargas coa intención de
que fagamos por nos

substraer delas e
quedarnos co que

importa. Aprender a
vivir cos monstros,
moverse no abismo.
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