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P arece que foi onte pero xa
pasou ben tempo desde a publi-

cación, en 1998 e no 2002, d’O esta-
dio do espello e (nós, as inadapta-
das), libros que a crítica considerara
daquela posuidores dunha estética
común que era posible identificar polo
emprego recorrente de certas técni-
cas, como os xogos intertextuais, a
parodia dos xéneros clásicos ou a
mestura de referencias cultas e incul-
tas, unificadas baixo un suposto ton
lúdico e desdramatizador que non se
compadecía moito, parécenos, con
liñas como estas: Doíame a cabeza.
Amoreaba os datos/por controlar o
mundo,/a situación. (nós, as inadapta-
das). A partir de Non queres que o
poema te coñeza (2004), considérase
tamén que a súa poesía cambia de

rumbo na procura dun estilo máis nu e
unha voz máis subxectiva.

E, se tiveramos que buscar un pre-
cedente d’Os inocentes na escrita de
María do Cebreiro, diriamos que o libro
que máis se lle asemella é, precisa-
mente, aquel Non queres que o poema
te coñeza: a  mesma materia, o des-
exo, ou máis ben a súa realización
imposible, e a permanencia de certos
topos e tropos  que xa son “marca da
casa”: as definicións por negación, a
mestura do narrativo e o reflexivo, a
escena dos amantes na cafetería, os
motivos recorrentes das mans e as
xanelas, a maxia, os ríos... Con todo, a
voz da autora foi mudando ao longo
deste tempo, a súa escrita foi adoptan-
do un ton máis serio e mesmo tacitur-
no ás veces, e a secuencia dos poe-

mas que forman este libro resulta máis
homoxénea na súa extensión e asunto
que a de Non queres.

O libro, o título do libro, Os ino-
centes, parte dunha premisa arrisca-
da: a de que non hai culpa no desexo,
tanto en Eros coma en Tánatos. Non
habendo culpa, pensamos, non hai
historia nin mundo, e o xogo das pai-
xóns humanas corre o risco de se tor-
nar eterno. As tomas de posición na
antropoloxía, María do Cebreiro
sábeo ben, non deixan de ser tamén
tomas de posición políticas. Pero vol-
vamos ao poema que a autora conci-
be, refugando da ironía posmoderna,
como unha episteme, unha procura
da verdade asumida desde a propia
subxectividade, tal e como o concibira
Wordsworth no seu Preludio. Así, a
poeta deita a ollada –a razón, a
memoria- sobre os encontros co
obxecto amoroso e refire, sen medo e
sen esperanza, cun pesimismo case
que kierkegaardiano, a súa imposibili-
dade: “Aprende que ninguén/nos dará
nunca o que buscamos/e que esa
fenda é o único que temos para dar”.

Esta poesía que pensa o desexo
encádrase na que pode ser a liñaxe
máis antiga da tradición lírica occiden-
tal, desde Catulo e Arnaut Daniel, ata
certa Rosalía, Emily Dickinson ou
Auden, e remite, cando menos a este
lector, a textos doutros xéneros e
artes, como o “Morrer en Laura”, de
Ferrín, os Fragmentos dun discurso
amoroso, de Barthes, 2046, de Wong
Kar-Wai ou a ese monumento á análi-
se infinita da guerrilla amorosa que foi
Na procura do tempo perdido.//
Os inocentes, de María do Cebreiro.
Galaxia, 2014
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