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C ronoloxía da urxencia’ é un
libro moi diferente a ‘O pouso

do fume’, non si? Tamén pasou
moito tempo entre un e outro.
Pasaron anos, si. Son libros moi dife-
rentes en moitos sentidos. En
‘Cronoloxía da urxencia’ concéntrome
moito no concepto de desexo, e ade-
mais o traballo coa linguaxe foi levado
ata o extremo. Quixen limpar o
poema, acurralar a palabra e o silen-
cio. Foi como un asedio. Un proceso
esgotador. Quedei exhausta nese pro-
ceso de ir á esencia: versos curtos,
poemas breves… Non sei se este é
un proceso reversible, se vou seguir
por este camiño ou non. Eu creo que
o tema esixía este tratamento da pala-
bra, da linguaxe. E, como dicía, non
sei se vou quedar atrapada nese ase-
dio, se vou darlle plena potestade ao
silencio, visibilizado máis pola súa
presencia que pola súa ausencia.
En realidade é o teu segundo poe-
mario despois de ‘O pouso do
fume’, non si?

É o segundo poemario longo despois
de ‘O pouso do fume’, si. A ‘O pouso’
foille moi ben. Tivo moito éxito de crí-
tica, de público… Foi moi sorprenden-
te para min. E tiña claro que o novo
libro non ía ser un ‘O pouso’ dous.
Tardei en quitarme de enriba esa pre-
sión. Deixei que o segundo se fose
facendo, con moita tranquilidade. Así,
‘Cronoloxía da urxencia’ non é ‘O
pouso’, afortunadamente. Non é outro
poemario da memoria da infancia.
Comeza citando a Alejandra
Pizarnik. Non creo que sexa
casualidade.
Pois a verdade é que, malia a presen-
cia do desexo na obra de Alejandra,
ata que me puxen a traballar neste
poemario nunca antes me preocupara
sobre iso, sobre o desexo nela. O que
me interesaba é a contenda que man-
tén co silencio, coa palabra. Esa osci-
lación, ese buscar o amparo na pala-
bra e, cando non guarece a palabra,
buscalo no silencio, e cando non gua-
rece o silencio, buscalo na palabra.

Iso era o que máis me interesaba
dela. Ela tiña que estar neste poema-
rio nese sentido.
De feito, basicamente o poemario é
iso. A palabra e o silencio.
Cando me metín por este camiño
neste poemario, padecín o asedio do
silencio. Quedei co mínimo, tentando
quitar, ata quedar sen poema. E así
vislumbrei o padecemento dela, de
Pizarnik. Foi, nese sentido, un poe-
mario de obsesión, case enfermizo.
Busquei unha nova relación coa lin-
guaxe. Empecei, de feito, xusto des-
pois de ‘O Pouso’, que xa anunciaba
a liña de desexo que recupero aquí.
‘O pouso’ é de 2009 e botei moito
tempo escribindo antes de mandalo
ao premio do concello de Carral.
Escribín moito, moi intensamente, os
dous primeiros anos. Despois deixei-
no repousar e volvín a el, xa máis
relaxada e tranquila. E este ano aínda
o fechei, volvín axustalo antes de que
o editasen. Teño a sorte de que o
leron grandes amigos que me fixeron

A min non me interesa a liña
erótica, senón o que vén antes
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Di Dores Tembrás que a escrita de ‘Cronoloxía da urxencia’ foi como un asedio. Unha
loita por limpar o poema ata case quedar sen el. Un camiño de ida e volta entre a
palabra e o silencio. E unha exploración da inminencia do desexo. Dun desexo acti-
vo, vivo. Que é tamén desexo de poema, de palabra. Falamos con ela, agora que o
poemario, gañador do premio de poesía do Concello de Carral do ano pasado, acaba
de saír publicado con Espiral Maior.

DORES TEMBRÁS
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comentarios que tiven en conta.
Entón, foi un proceso que tivo moito
de aprendizaxe cos lectores.
Hai diálogo con varios autores e
autoras no propio libro. Non só
Pizarnik. Eva Veiga, Olalla Cociña…
Eu necesitaba fíos, apoios… Houbo
moita filosofía, moitas lecturas dos
poetas do desexo. A min non me inte-
resa a liña erótica, senón o que vén
antes. A inminencia, a pura potencia
do desexo, desde Aristóteles ata
Barthes. Unhas lecturas leváronme a
outras. En Berger, por exemplo, eu
vexo puro desexo.
Que significados do desexo quixe-
ches salientar, entón?
Os previos. Hai dous aspectos, a con-
tención e a inminencia, como dous
pasos dun mesmo movemento. Non
me interesa a realización. Interésame
o que está por vir, e o desexo per se.
Darlle ao desexo a presenza que
merece, por moi fulgor que sexa. Por
iso o silencio é tan importante. Mais é
un silencio proactivo, que é pura
potencia, posibilidade. E isto ten rela-
ción coa estrutura. Eu quería unha
estrutura de serra, de tensión e disten-
sión. Ambos, palabra e silencio, teñen
tensión e distensión. Cada poema ten

o seu lugar. Non son intercambiables.
Chegas dun poema e camiñas cara a
outro. Que é tamén como entendo o
desexo: tensión e distensión. Non hai,
entre palabra e silencio, un vencedor e
un vencido. Hai oscilación entre
ambos. Pero non hai palabra sen
silencio, entón dalgunha maneira
decántome polo silencio.
E que é o silencio? Dicías antes
que era un silencio activo.
É un silencio que dá lugar a, un espa-
zo concibido para, como en Valente
por exemplo. Un silencio activo, nos
límites do dicir e do invisible. A rela-
ción del co silencio, que é como unha
luz. Hai un momento na súa poesía no
que di algo así como que un poema
non existe se non se escoita antes
que a palabra o silencio. Eu quixen
probar iso. O silencio como tentación.
O poema tende por natureza ao silen-
cio para abrirse. O silencio como pro-
mesa. Non é un silencio pasivo.
Tamén hai un sentido de encontro,
expresado de distintas maneiras.
Hai unha palabra que é moi potente:
a comunión como encontro. E iso era
moi importante para min. É certo que
o desexo ocupa moito no poema.
Pero a min interesábame que se lese

tamén como desexo de palabra, de
silencio, de poema. Eu desexo ese
encontro. Un desexo de poema, e
non exactamente desexo do outro.
Hai encontro por iso, porque nese
desexo, nesa apetencia, albíscase a
comunión.
Que pasou con ‘Alentos ao vacío’?
Tamén publicaras, na Revista das
Letras, as ‘Esquiagrafías’, con ilus-
tracións dos obxectos a través das
súas sombras, como en Talbot.
‘Alentos ao vacío’ non chegou a publi-
carse, non. O de ‘Esquiagrafías’ fora
un traballo fantástico. Quedara moi
bonito, quedei moi contenta.
E como foi o reecontro co poemario
agora que acaba de saír publicado?
Xa houbera reencontro, claro, no pro-
ceso de edición, coas probas. A ver-
dade é que eu xa estaba moi tranqui-
la, co traballo rematado, e coa edición
volveu certa ansiedade, porque o libro
ía ver a luz. Pero estou moi contenta.
Deséxolle o mesmo que a ‘O pouso’.
Aínda que non sei se terá o mesmo
público. Este é un libro máis esixente
para o lector. Pero é tamén como
unha promesa, un non me abando-
nes, porque cando acabes de ler o
libro, eu non te terei abandonado.

Cronoloxía da urxencia
Dores Tembrás

Espiral Maior, 2014
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