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“N ão me importo de envelhecer,
mas não me conformo com o

mundo que existe e declarei-me em
estado de exceção”. Eis unha das fra-
ses chave desta nova novela de Teresa
Moure, Uma Mãe Tão Punk, que reco-
lle aquel personaxe de Cínicas, Sara,
unha muller vella que morría no incen-
dio da súa casa, para convertela en
protagonista desta historia. Uma Mãe
Tão Punk comeza após da morte de
Sara, que, malia non estar viva, ten
unha presenza constante ao longo do
libro. A pregunta que nos facemos é
obvia, pois xa, dende o principio, que-
remos saber a razón que levou a unha
muller cunha vida acomodada e un
pasado laboral que, dende a óptica
occidental, considerariamos “brillante”,
a vivir no medio do lixo, distanciada do
fillo e mais da filla. Daquela, o suspen-
se está servido. 

Teresa consegue suscitar a nosa
curiosidade lectora con esta historia
ben trabada, ao xeito dun crebacabe-
zas, que, grazas aos diferentes puntos
de vista, podemos completar. Retoma
pois a técnica dos diarios para que poi-
damos obter a información que nos
interesa e coñecer mellor aos persona-
xes. Pouco a pouco parece que descu-
brimos como son. No entanto, Moure
xoga coa nosa percepción, así é que
esas características que, en principio,
atribuímos a Alba ou Pedro -fillos da
protagonista- poderían non correspon-
derse coa realidade, pois, intuímos que
hai algo que non cadra ben. I é que
aquí, en Uma Mãe Tão Punk hai varios
segredos que non serán desvelados
até esa cea na casa de Helena e
Pedro, que, constitúe, ao meu ver, o
punto álxido desta novela, na medida

en que concentra aí, nese encontro, a
maior tensión. 

Nunha conversa que dura case
catro horas entramos de cheo no asun-
to para o que a autora nos preparou ao
longo de cento oitenta e sete páxinas.
Ralentízase entón o ritmo co diálogo,
mais isto non reduce o interese, pois a
tensión, insisto, é alta. Xa o propio títu-
lo desta parte -Onde se levanta um ar

fresco- faise suxerente. Por primeira
vez temos reunidos, ao redor da mesa,
a todos os personaxes. Daquela,
podemos completar, por exemplo,
aquela visión parcial que tiñamos de
Alba, ao ler os seus emails por boca de
Helena, un dos personaxes máis inte-
resantes desta novela, ademais de
Sara. A cea das confesións deixa claro
onde habita o verdadeiro lixo. Sara,
esa nai punk que, en apariencia, pade-
ce o Síndrome de Dióxenes, acumula
sucidade para colocar aos fillos diante
da propia podremia. Así é que ese cis-
callo constitúe o reflexo da corrupción
de Pedro e a covardía de Alba. A través
do diálogo, promovido por Helena
durante a cea, coñecemos de primeira
man a carencia absoluta daquilo do
que se gaban os fillos de Sara. A partir
dese momento, Helena, a esposa de, a
cuñada de, a nora de, a nai de, aban-
dona o papel de muller subalterna, da
que apenas se agardaba certa com-
pracencia, para coller forza, ao com-
prender que, a maioría das verdades,
poden ser mentira. Adquire pois plena
consciencia de que todo o que provo-
cou nela admiración non a merecía en
absoluto. Isto permitirá que se empo-
dere cando Pedro e Alba amosen,
finalmente, o seu disfraz. 

Con este xogo de apariencias
Moure indaga na nosa capacidade de
adaptación ás convencións e de xusti-
ficación daquilo que é bochornoso,
envolvéndoo, coma Pedro, nun dicur-
so elaborado e persuasivo. Teresa,
sen xulgar aos personaxes, constrúe
unha boa historia, que, agás algunhas
reflexións da II parte -Onde descan-
sem os nómadas-, que poderían resul-
tar forzadas, atrapará a quen a lea.

A sensibilidade pode ser punk
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Dende o principio
queremos saber a

razón que levou a unha
muller cunha vida
acomodada e un

pasado laboral que,
dende a óptica

occidental,
consideramos

“brillante”, a vivir no
medio do lixo.
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