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S empre me interesou Queipo,
desde o seu Ártico; vin aí unha

voz distinta que se atrevía a narrar
sen marcos, sen o peso político da
tradición, sen a vontade vicaria do
nacionalismo. É é que cando  Queipo
fala, na literatura ou na area pública
dos xornais, fala sempre desde outro
lugar. Esa é unha parte, non pequena,
do inmenso atractivo que exerce
sobre min. El é, en certo sentido,  un
escritor extraterritorial, como o define
Steiner, un escritor instalado na fron-
teira que, porén, non renuncia á súa
casa natal. 

Non é frecuente. Os escritores
emigrantes ou exiliados, como o é o
propio Queipo,  adoitan penetrar na
lingua allea, na cultura que os afaste
do eido primixenio co que manteñen
unha complicada relación de nega-
ción. Queipo non, Queipo intenta
estar “Lonxe de nós e dentro” como
reza o título de Camilo Gonsar,  man-
téndose á espreita, abríndose ao dife-
rente sen esquecer a súa inicial per-
tenza, queréndose aquí malia ter ben
superado o concepto raquítico de país
arcádico.

Precisamente por iso non creo
que sexa un escritor todo o  ben lido
que debera. Hai máis casos, pero o
de Queipo ten o valor de emblema do
fracaso dun país que o expulsou dúas
veces. Sei ben onde vivo, as nosas
limitacións Ancien Régime, pero non
deixa de estarrecerme que suceda, a
nosa pasividade nihilista. En certo
sentido Queipo é un pioneiro, un dos
primeiros en escribir e pensar o país
desde fóra -agora hai máis, unha
nova xeración na diáspora, lonxe e
dentro, en permanente tránsito.   

Memoria autobiográfica
de 55 anos
Esa voz que se distancia para mellor
ver é a que podemos escoitar nestes
55 relatos, a voz de alguén que enten-
de a viaxe como fonte de abraio per-
manente e de aceptación da diferen-
cia; a voz de alguén extraordinaria-
mente permeable, extraordinariamente
curioso, un científico sentimental.
Porque en non poucas das páxinas
deste 55 relatos que celebran a vida
vivida atopamos o relato da viaxe.
Moito se ten falado diso, da viaxe na
obra de Queipo, E mesmo recente-
mente se lle ten dedicado un número
monográfico da revista Galicia 21 con
artigos tan suxestivos como o de
Martín Veiga: “Benvida ao planeta
Queipo: mobilidade, outredade e viaxe
interior”, o de  Margarita García
Candeira: “A natureza, refuxio e abis-
mo: Unha ollada á poesía de Xavier
Queipo desde a ecolingüística”, ou o
de David Miranda-Barreiro:
“Extramunde: a narrativa da viaxe e o
paradoxo da alteridade”. 

Eu, que non son especialista na
obra de Queipo, nin na literatura de
viaxes, senón simplemente unha lec-
tora que se deixou engaiolar na última
semana deste agosto, apenas podo
comunicar aquí a sensación que cau-
sou en min, a rede de relacións que
tecín mentres pactaba coa súa voz. E
lembro pensar en dous autores afíns
e tamén radicalmente dispares.
Pensei en Cunqueiro, claro, que pasa
como unha sombra por moitos dos
relatos,  nese  Cunqueiro que relata
un Oriente ou unha Bretaña que non
coñece, e tamén en Raymond
Roussell, que viaxou ao redor do
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mundo sen saír nunca do seu barco, e
que recrea as súas Impresións de
África recorrendo unicamente aos
ecos da linguaxe. 

Dalgún xeito estes autores son
para min o reverso de Queipo, que
non vai á procura da realidade na fic-
ción senón da ficción na realidade.
Porque en moitos destes relatos hai
un fondo pouso autobiográfico,
memorias desordenadas de cincuenta
e cinco anos de existencia que deron
para moitas viaxes  das que me chega
o recendo ou o fedor, a humidade ou
a seca, a descrición do insecto, a cor
do ceo e o sabor da comida. Con
todo, tal e como o propio autor advirte
nun conxunto de relatos que son
tamén metapoética:

“É difícil describir a realidade sen
modificala, intentar reflectir a
imaxe (as imaxes) do que acon-
tece nun instante determinado
sen limitar o foco en cada frase,
coma se a escrita fose unha
especie de macrofotografía onde
enfocar as antenas dunha libeliña
e, xa logo, as súas as membra-
nosas, os seus ollos ocelados, e
todo mesturado coas variables
que chegan dos cinco sentidos e
as distintas combinatorias posi-
bles. Por iso non existen os escri-
tores realistas, non poden existir,
pois por moito que o intenten
sempre, sen excepción, están
modificando a realidade, o plano
de observación, o enfoque”.

Non, non son realistas os relatos
de Queipo, non poden selo, por máis
que a linguaxe do científico apareza

de continuo nun desexo de apropia-
ción fidedigna do mundo, nun desexo
de esgotamento taxonómico daquilo
que se ve.

A pulsión científica
que está detrás dos relatos
Así acontece no relato da experiencia
infantil do rexistro caligráfico do esca-
ravello das patacas no que o narrador
declara “xuntei sen ser consciente, o
meu gusto pola ciencia experimental
e pola descrición dos feitos”. Esa pul-
sión científica está en todas e cada
unha das páxinas de Queipo, e para
min, que non son científica, esa xiria
convértese, alén de en fonte de
aprendizaxe en palabra con potencia
poética.  O hibridismo, de xergas, de
idiomas, de convencións xenéricas
está en todo, constitúe o cerne
mesmo da súa escrita, algo que o fai
rotundamente contemporáneo.
Convén lembrar que este valor, agora
indiscutible, non foi sempre valorado,
non me resisto a traer aquí extractos
da entrada dedicada a Ártico e outros
mares no Diccionario da Literatura
Galega publicado por Galaxia no non
tan afastado 1995.

“O clima engaiolante e de intriga
que o autor sabe crear estrágase

ás veces por un exceso de diva-
gacións e por un inexplicable afán
lexitimador que inza o texto de
citas noutras linguas que chegan
mesmo a perturbar a lectura”.

Difícil ser máis cego ante unha
poética na que están xa inscritos os
signos da modernidade. Pero é que
Queipo, non o esquezamos, é un
autor “raro”, extraterritorial, en tránsito
perpetuo. Un autor líquido no que
abundan os soños metamórficos anfi-
bios e que tende invariablemente a
rebordar a leira arcádica para fundirse
co diferente. 

Por iso, porque é e non é de aquí,
ábrese a experimentación coa lingua,
recrea exercicios de estilo, tentativas
de esgotamento, modos de uso,
Queneau e Perec, literatura potencial,
combinatoria, ataque dinamiteiro aos
“climas engaiolantes e de intriga” que
nos legou o XIX, a fin do soño da repre-
sentación, o imperio da linguaxe.  Por
iso, porque é e non é de aquí, é quen
de cuestionar tamén  a doxa que xerar-
quiza a relación con outros corpos e
deixarse fluir nunha comuñón profunda
coa natureza que ao cabo devolve a
pantasma de Kafka, un home desposu-
ído que avanza na conciencia da com-
plexidade das relacións transversais
con todas as formas da vida.

55 é todo isto que veño de dicir e
tamén un libro de memorias Je me
souviens, dicía Perec, eu lembro di
Queipo e aí está a aldea de Padrón e
o mundo enteiro,  as metamorfoses
soñadas e o longo trato cos insectos.
Un gran nettoyage d´été que pon a
deloirar a casa aberta ante os nosos
ollos en permanente abraio. 
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