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P. Como foi o proceso da tradución

do Ulises, cantas persoas intervi-

ñestes. 

R. O proceso iniciou hai exactamen-

te dez anos cunha visita de Víctor

Freixanes a Bruxelas, durante a cal

falou con Xavier Queipo da conve-

niencia de que alguén desta xeración

traducise por fin o Ulises ao galego.

Non tanto coa idea de que se fixese

unha tradución canónica, mais si

unha tradución comunmente acepta-

da como texto de referencia. Xavier

non quería enfrontar esta tarefa só, e

foi cando me preguntou se quería

xuntarme ao proxecto. Pareceume

unha proposta estimulante e aceptei,

en parte coa candidez de quen non

sabe moi ben onde se vai meter.

Sexa como for, puxémonos deconta-

do ao traballo nun equipo que creou

a editorial Galaxia e que contaba con

Eva Almazán ademais de connosco,

porque vista a envergadura do pro-

xecto cumpría incluír nel un grupo de

persoas máis amplo con perfís com-

plementarios. A encarga era a tradu-

ción da novela sen incluír notas a pé

de páxina, para que o lector galego

enfrontase o texto nas mesmas con-

dicións nas que o faría un lector da

versión en inglés. Non esquezamos

que malia a complexidade do texto

orixinal, Joyce non engadiu ningunha

explicación, seica coa intención de

que cada lector entendese o que pui-

der coa información e os coñece-

mentos de seu. Por iso era tan impor-

tante que todos os membros do equi-

po coincidisen no enfoque da tradu-

ción como acontecía entre nós, algo

que non é tan evidente como pode

semellar.

P. O proxecto demorou moito. Por

que razóns?

R. O proceso de tradución e revisión

delongouse moito máis do previsto

por problemas coa cesión dereitos de

autor e de financiamento. O traballo

non se detivo, mais viuse freado por

estas dificultades que ademais provo-

caron que Eva abandonase o proxec-

to, dando entrada a María Alonso

Seisdedos, que se subiu a un carro en

marcha con entusiasmo e dedicación.

Dez anos máis tarde expiraron os

dereitos de autor e, grazas tamén ao

esforzo económico de Galaxia e unha

escasa subvención, a publicación do

Ulises en galego converteuse nunha

realidade.

P. Joyce ten fama de ser un autor

case intraducible, cando menos

nas obras do final da súa produ-

ción, deses que precisan unha

enciclopedia de notas a rodapé

para que non se perdan os senti-

dos. Traduttore/traditore ou tradu-

tor/reescritor?

R. Non todas as novelas de Joyce

presentan o mesmo nivel de dificulta-

de na tradución de Finnegans Wake,

que é visto como un texto intraducí-

bel. Con todo, a tradución do Ulises

acabou por ser en moitas pasaxes un

exercicio de malabarismo, como

neses números de circo onde o artis-

ta tenta manter en movemento ase-

made o maior número posíbel de pra-

tos. Joyce non se limita a rexistrar

mecanicamente o que lle pasa pola

cabeza a Bloom, a Stephen ou a

Molly: el presenta os pensamentos a

xeito de lóstregos, que así e todo se

van convertendo en teselas dun

mosaico mental moi elaborado, no

que predomina o elemento lingüístico

e fónico máis có semántico. Unha tra-

dución do Ulises necesariamente

sempre estará máis atenta ao tecido

semántico, ás palabras e frases reco-

rrentes que aparecen arredor de moti-

vos condutores, cós valores fónicos

do orixinal.

P. Concreta máis as dificultades

que atopastes...

O Ulises xa navega en galego

Manuel Forcadela Texto e foto

O Ulysses de James Joyce foi finalmente traducido ao galego, en edición que vén de
publicar a Editorial Galaxia. Un monumento ao idioma inglés, un monumento a cal-
quera tradición literaria. Falamos con Antón Vialle, coordinador do grupo de traduto-
res que deu cabo a esta enorme tarefa.

ANTÓN VIALLE
Coordinador da tradución do Ulises ao galego
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R. Joyce empeza xa por estricar os

usos da lingua, levando este esforzo

moi lonxe. Nun dos capítulos chega

mesmo a explorar as posibilidades

estilísticas dos fonemas da lingua

inglesa, tentando que resoen como o

barullo nunha rúa ou que presenten

ecos musicais. Mais Joyce non se

limita neste esforzo a un van xogo

con sons. Primeiro porque destes

fonemas nacen adoito xogos de

palabras con referencias múltiples, e

segundo porque eses fonemas inclú-

en contidos que fan avanzar a histo-

ria e que Joyce recupera moitas

veces nun momento posterior do

texto. Xa que logo a tradución da

palabra ou da frase concreta non ten

sentido ningún. En moitos casos

cumpriu ir para alén da palabra tra-

ducida partindo da intención do

autor, para atopar un equivalente en

galego que tivese os ecos do orixi-

nal, contivese as mesmas referen-

cias sen perda de contido e que se

puidese repescar nun capítulo pos-

terior nun contexto diferente mais

relacionado coa primeira aparición.

Algunha vez tivemos sorte e atopa-

mos un equivalente sen moito esfor-

zo, mais eses casos foron a excep-

ción. O normal foi ter que buscar

moito antes de atopar unha solución

aceptábel onde se perdese o menos

posíbel do orixinal. E aí é onde tive-

mos de facer os xogos de malabaris-

mo aos que me refería, á procura

dunha solución que mantivese en

movemento todos os pratos do

modelo orixinal, coidando de que

non se quebrase ningún, ou os

menos posíbeis. O esforzo que

requiriu esta busca foi ás veces tan

grande que chegou a se converter

nunha verdadeira obsesión ata ato-

parmos unha solución axeitada.

P. Xogos de palabras, citas de can-

cións populares, doutros autores e

poetas, multilingüismo... Como se

resolve todo iso, así en conxunto,

como estratexia?

R. O Ulises contén bastantes citas

bíblicas e da liturxia da misa, para as

que utilizamos as traducións existen-

tes da Biblia ou o misal en galego.

Non puidemos recorrer a esta opción

no caso de cantigas populares ou de

textos doutros autores para as que
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(aínda) non existe a versión galega.

Neses casos a tradución é nosa,

buscando a rima cando existe no ori-

xinal.  As palabras estranxeiras apa-

recen sen traducir, como na versión

orixinal. Remítome ao que dixen

antes sobre a edición do Ulises sen

notas nin explicacións. 

P. Traducir tradúcese dun idioma

para outro, pero a época... como se

traduce? Neste caso, sabendo que

Joyce foi contemporáneo da

Xeración Nós, e que existían pre-

viamente tanto a tradución dun

fragmento como un texto de Risco

(Dédalus en Compostela) que ini-

cian entre nós ese diálogo co

narrador irlandés, dá a impresión

de que habería que buscar un

rexistro que dalgún xeito fose equi-

valente. Como se resolve isto?

R. Malia Joyce ser un experimenta-

dor coa lingua, a maior parte do

Ulises está escrito nun inglés perfec-

tamente normal, nada requintado.

Nós guiámonos polo principio de uti-

lizar un galego o máis idiomático

posíbel, non sendo que o orixinal esi-

xise o contrario. Optamos por un

galego cun estilo actual, mais non

excesivamente moderno. Por outra

banda, no Ulises non existe un rexis-

tro único ao que nos puidésemos

conformar, porque cal sería ese? O

monólogo interior, o estilo periodísti-

co, o catálogo de figuras retóricas, a

forma dramática, a sucesión de esti-

los reflectindo a evolución da lingua

ao longo dos séculos, a alternancia

da lingua popular e da hiperbólica, a

linguaxe das novelas románticas ou

a dun catecismo científico? Cómpre

recordar que o Ulises non está escri-

to cunha técnica narrativa única,

senón con moitas e variadas. Ao

menos existe un capítulo no Ulises

no que se utiliza cada unha das téc-

nicas narrativas que acabo de men-

cionar. Otero Pedrayo traduciu un

fragmento do Ulises onde a técnica é

xustamente a do catecismo científi-

co, mais non se trata máis que dunha

entre moitas outras.

P. Non a seguistes entón?

R. Os anos de formación de Joyce

coinciden cun período moi tormento-

so da historia de Irlanda: un país

derramado por anos de fame e esca-

seza, e desangrado polo fluxo migra-

torio. Os que ficaron nel estaban divi-

didos entre quen se conformaba ao

réxime político existente e asumía a

cultura inglesa, e quen intentaba

sacudir o xugo posto polos ingleses a

través da defensa dun nacionalismo

cultural que recuperase os valores

dunha tradición descoñecida e aso-

ballada. Entre esas dúas existe unha

terceira vía que prescinde do contex-

to político e tenta igualmente recupe-

rar a tradición irlandesa, non como

parte dun movemento nacionalista,

senón para a inserir na cultura euro-

pea daquela época. Esta terceira vía

foi a que Joyce escolleu, e tamén foi

a escollida por unha parte da

Xeración Nós no contexto galego,

bastante semellante neste punto ao

irlandés. De aí que a escolla de

difundir a literatura de Joyce en

Galiza fose unha escolla lóxica, dita-

da por esa mesma filosofía da tercei-

ra vía. Mais nós non nos podiamos

sentir vinculados polo xeito no que os

persoeiros desa Xeración trataron o

Ulises porque o diálogo que eles

comezaron ten un enorme valor

como vangarda cultural, mais é

demasiado fragmentario como para

nos poder servir del.

P. Unha tradución deste calibre

implica construción e recreación do

idioma, o mitificado carácter retran-

queiro dos galegos, que os irlande-

ses comparten, deixou suficiente

pouso para que isto se perciba no

idioma e na vosa tradución?

O Ulises ten moitas situacións cómi-

cas. A min fanme moita graza tamén o

absurdo das reviravoltas que dan os

pensamentos na mente de Bloom, por

exemplo cando contempla os ritos

católicos coa distancia que lle dá o

feito de ser xudeu. Disque o humor do

Ulises é tipicamente irlandés. Pode

ser, aínda que a definición de humor

irlandés non se atope en ningunha

páxina de Wikipedia. En xeral, o

humor irlandés tende a ser enxeñoso

e seco, un chisco autocrítico. Se no

fondo pode compartir trazos coa

retranca galega, o modo de expresión

é moi diferente, que é o que lle preo-

cupa ao tradutor.  

James Joyce visto por Eduardo Arroyo
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“N ue” é a última entrega da

tetraloxía arredor de Marie

Madeleine Marguerite de Montalte, que

traza en catro estacións a vida de

Marie, creadora de alta costura e com-

pañeira do narrador en primeira persoa.

A saga comezou en 2002 con “Faire l’a-

mour”, inverno; “Fuir”, verán, en 2005;

“La Vérité sur Marie”, primavera-verán,

2009 e agora “Nue”, outono-inverno, en

2013. O libro foi finalista do prestixioso

premio Goncourt este mesmo ano

2013, e afonda na estética minimalista

do seu autor, Jean-Philippe Toussaint. 

Nado en Bruxelas en 1957, este

belga impregnado da cultura france-

sa, comezou a escribir en 1979, y ten

publicado unha manchea de libros

onde cunha escritura simple transmite

ideas complexas que se manifestan

na mentira do cotiá, na visión máis alá

da superficie, na dinámica dos senti-

mentos. Herdeiro do Nouveau-

Roman, constitúe con Jean Echenoz

o referente vivo máis sólido deste

movemento que tivera o seu iniciador

e máximo expoñente en Alain Robbe-

Grillet. As novelas de Toussaint foron

traducidas a más de vinte idiomas,

entre eles o galego, onde apareceron

dous dos volumes desta tetraloxía,

“Fuir” (Fuxir, 2007) e “La verité sur

Marie” (“A verdade sobre María,

2011), as dúas no selo da editorial

Galaxia, na súa colección “Biblioteca

Compostela de Narrativa Europea”.

“Nue” marca o punto final da histo-

ria de amor desta parella logo de innú-

meros altibaixos nunha relación azaro-

sa e por veces difícil. Faino cunha

frase épica na súa simplicidade, que

semella anódina mais que contén con-

densadas as dúbidas que toda parella

experimenta logo de relación demora-

da e non sempre fácil, Mais tu m’aimes

alors?, que condensa nun nó final

unha trama heteróclita, de xeometría

variábel e de cartografía ben trazada

que descorre esta vez no Xapón, en

Francia e na illa de Elba.

Non procuredes a historia, pois

como en todas as novelas do Nouveau

Roman, a trama non é o importante,

senón o detalle, a descrición, o move-

mento, a percepción e o reverso do

real. O primeiro capítulo desta novela

curta, de pouco máis de 160 páxinas

cun tipo de letra apto para miopes, é

dunha beleza estética abraiante. Sobre

todo cando describe, ao inicio, os pre-

parativos e o desenvolvemento final do

desfile de Marie, onde aparece unha

modelo espida, recuberta integralmen-

te de mel, seguida dun enxame de

As novelas de Toussaint,
na dinámica dos sentimentos
Xavier Queipo Crónica dende Bruxelas

“Nue” marca o punto
final da historia de

amor desta parella logo
de innúmeros altibaixos
nunha relación azarosa
e por veces difícil,
nunha trama de

xeometría variábel e de
cartografía ben trazada
que descorre esta vez
no Xapón, en Francia e

na illa de Elba.

Nue
Jean-Philippe Toussaint

Les éditions de Minuit, Paris 2013

LONXE DE NÓS E DENTRO
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abellas: unha imaxe impactante.

Toussaint ensarilla as verbas como

doas nun colar infinito, cun gusto mar-

cado pola descrición de imaxes preci-

sas, delicadas, inesquecíbeis no seu

detalle e na súa capacidade de evoca-

ción (non en van Toussaint é tamén

cineasta e fotógrafo recoñecido). 

Eu non recomendo libros, nunca ou

case nunca, pois cadaquén debe ato-

par o seu camiño, o seu gusto, aquilo

que lle praza e lle dea satisfacción. Os

libros que son interesantes para un lec-

tor poden resultar empachosos ou

prescindíbeis para outros e rara vez, se

non existe interese económico de por

medio (best-sellers e outras trampas do

mercado), existe unha coincidencia

unánime na percepción dun texto (e se

cadra é bo que así sexa). O que si podo

dicir deste libro, e en xeral da tetraloxía,

é que fica gardado nos andeis da miña

biblioteca heterodoxa como “posíbel

relectura”, categoría que nin todos os

libros obteñen. 

PS.- Para aqueles que teñan o fran-

cés como lingua de uso e que poidan

apreciar a prosa de Toussaint na súa

versión orixinal, seleccionei tres frag-

mentos, como exemplo de estilo. P
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Foto: AFP

“E n dehors du côté specta-

culaire de certaines des

robes créées par Marie dans le

passé — la robe en sorbet, la robe

en calycotome et romarin, la robe

en gorgone de mer que paraient

des colliers d’oursins et des boucles

d’oreilles de Vénus —, Marie s’a-

venturait parfois, en marge de la

mode, sur un terrain expérimental

proche des expériences les plus

radicales de l’art contemporain.”

“L a robe en miel avait été pre-

senté pour la premier fois au

Spiral de Tokyo. C’était le point d’or-

gue de la collection automne-hiver de

Marie. À la fin du défilé, l’ultime man-

nequin surgissait des coulisses,

vêtue de cette robe d’ambre et de

lumière, comme si son corps avait

été plongé intégralement dans un pot

de miel démesuré avant d’entrer en

scène. Nue et en miel, ruisselante,

elle s’avançait ainsi sur le podium en

se déhanchant au rythme d’une

musique cadencée, les talons hauts,

souriante, suivie d’un essaim d’abei-

lles qui lui faisait cortège en bourdon-

nant en suspension dans l’air, aiman-

té par le miel, tel un nuage allongé et

abstrait d’insectes vrombissants qui

accompagnaient sa parade et tour-

naient avec elle à l’extremité du

podium dans un embardée virevolan-

te, comme une projection d’écharpe

échevelée, sinueuse et vivante,

grouillante d’hyménoptères qu’elle

emportait dans son sillage au

moment de quitter la scène.”

“Il y avait toujours eu, chez

Marie, une qualité d’émo-

tion incomparable, qui ne tenait

pas tant aux circonstances réelles

qui provoquaient ses réactions

affectives qu’à cette disposition

océanique que j’avais repérait en

elle, qui acérait sa sensibilité, l’e-

xacerbait et faisait vibrer ses sen-

timents avec une intensité hors du

commun”.
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P. Ao longo da túa traxectoria vese

unha recorrencia certa con Badiou,

ao que traduciches, entrevistaches,

glosaches, difundiches... A que é

debido isto?

R. Pódese dicir que a primeira lectura

de Badiou supuxo para min unha sorte

de “frechazo” intelectual e político, que

despois se converteu nun punto de

referencia á vez obrigado e desexado.

Cando eu marchei da Facultade de

Filosofía, trataba de organizar a miña

investigación arredor da controvertida

teoría da ideoloxía, non só –aínda que

como panca de arranque- desde o mar-

xismo, senón dun modo xeral. Foi en

París, na librería Maspero, onde topei

un libro titulado De l’idéologie da auto-

ría de Badiou xunto co desaparecido

François Balmès. Engachoume ense-

guida polas razóns aludidas: filosofica-

mente, porque alí se mantiña unha teo-

ría da ideoloxía non só totalmente

oposta á escolástica marxista, mais

tamén ao propio Althusser, a quen eu

estaba lendo con moita atención; politi-

camente, a causa de que se daba un

compromiso moi forte co maoísmo, co

cal eu estaba vencellado máis ou

menos organicamente naquel momen-

to. Pensei, lembro perfectamente, “isto

é dinamita”. Se Nietzsche dixo en

algunha ocasión que o verdadeiro pen-

sar consistía en dinamitar, en Badiou se

observaba nidiamente, desde unha

perspectiva totalmente oposta ao “tolo

de Turín”, por suposto. 

P. ...

R. A partir dese momento exacto

comecei a pescudar todo o referente a

Badiou, a súa ruptura con Althusser e

ao grupo intelectual e militante que se

configurou arredor del. De feito, elixín

como traballo para a materia de lóxica

nos cursos de doutoramento o concep-

to de modelo, baseado nun texto de

Badiou para Cahiers pour l’Analyse, e

desde entón (1980) até hoxe continuei

a estudalo con puntualidade. Comecei

unha correspondencia máis ou menos

regular con el, coñecino persoalmente

a finais da década dos 80, e sempre se

mostrou amistoso comigo e moi xene-

roso con Galicia. Ti mesmo sabes da

súa colaboración –algunhas veces con

textos inéditos no propio francés- para

A Trabe de Ouro, por exemplo.

P. Cales serían, na túa opinión, os

tres ou catro trazos que caracteri-

zan o seu pensamento e que o sin-

gularizan con respecto ao resto do

pensamento contemporáneo.

R. Ante todo, unha concepción da filo-

sofía que racha co que el chama

“idade dos poetas”. Isto é fundamental,

porque dá razón de dous trazos abso-

lutamente singulares do seu pensa-

mento: 1) a de-suturación da filosofía

verbo do poema, e 2) –a partir do

requisito anterior– a constitución

dunha filosofía sistémica nova, que se

achaba ausente na historia desde

había moito, moito tempo. Non vou

dicir desde Hegel –aínda que algúns

autores así o consideran–, porque

quero manterme prudente. Intentarei

ser sintético. Badiou intenta reconstru-

ír a filosofía sendo consciente de que

O ecoar de Alain Badiou

Manuel Forcadela Texto

A figura do pensador francés Alain Badiou, tense convertido, ao longo dos últimos
anos, nunha da figuras fulcrais do pensamento contemporáneo. Autor dunha morea
de libros excelentes que abranguen todo tipo de asuntos (desde o amor á historia
do S.XX, pasando, claro está, polo marxismo ou a ontoloxía) Badiou é, ademais, un
dos filósofos máis recoñecidos en Galicia, onde conta cun nutrido grupo de lectores,
de seguidores. ProTexta púxose en contacto cun dos responsables deste eco da filo-
sofía de Badiou no noso país, o filósofo Francisco Sampedro. 

FRANCISCO SAMPEDRO
Filósofo
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para tal tarefa cómpre abandonar os

presupostos heideggerianos (compar-

tidos pola filosofía analítica e o posmo-

dernismo), segundo os cales a verda-

de é unha categoría imposíbel e a lin-

guaxe o lugar privilexiado e decisivo

para o filosofar. Fronte a isto, Badiou

amosa que a filosofía é unha proposi-

ción de pensamento, non hermenéuti-

ca, e que relativizar o pensamento á

comunicación –facer da linguaxe, ou

do “xiro lingüístico”, para entendérmo-

nos– o horizonte constitutivo do pensa-

mento constitúe un erro que amais

conduce a consecuencias politicamen-

te dramáticas (non creo que sexa

necesario volver ao “caso Heidegger”).

Deste xeito, Badiou cumpriría hoxe o

papel de Platón fronte á sofística, ou o

papel de Descartes e Spinoza fronte

ás mauvaises idées, ou á relixión. 

P. Desenganchar a filosofía do

poema?

R. De acordo co dito, o realmente propio

da filosofía arestora é proporlle ao pen-

samento un punto fixo, algo incondicio-

nado, a saber, as categorías de verdade

e de suxeito. Existe unha ameaza con-

temporánea para a filosofía: a sutura-

ción. Particularmente a sutura ao poema,

operación que se remonta a Nietzsche e

que chega ao seu cumio con Heideg-

ger. “A filosofía non estivo á altura do

capital”, dinos Badiou para ilustrar verbo

do poder disolutivo e desacralizador

deste, sabémolo desde Marx. É preci-

so, xa que logo, de-suturala, xa que está

enganchada ao poema, como único

representante posíbel dunha determi-

nación a priori da experiencia, como

lugar preservado para a iluminación do

Ser. Hai algo así: un fetichismo litera-

rio que ocupou á filosofía. É o momen-

to de o denunciar para construír unha

filosofía digna de tal nome, de iniciar a

operación de-subxectivante da idade

dos poetas, que posúe o inmenso méri-

to de manter as categorías de verdade

e suxeito. Unha prevención importante

–para os descoñecedores desta ope-

ración, obviamente: non se trata de des-

prestixiar o poema, senón de subtraelo.

Badiou non só é un grande pensador

do poema, mesmo inclúe este como

condición ou procedemento xenérico

da filosofía, xunto á ciencia, a política

e o amor (en tanto pensamento do

Dous dos sexos).

Alain Badiou (esquerda) e
Francisco Sampedro.
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P. Unha das túas últimas achegas ao

pensamento de Badiou foi a tradu-

ción do Pequeno Panteón Portátil,

unha sorte de homenaxe de Badiou

aos seus interlocutores contempo-

ráneos. Que engade este libro ao xa

dito por Badiou?

R. En realidade só engade coherencia

ao seu pensamento. Quero dicir,

Badiou coida con escrúpulo a tarefa da

que veño de falar, a constitución da

filosofía como sistema. É iso, iso si que

é absolutamente novo. Trátase, abofé,

dunha idea nova que percorre Europa,

se me permites parafrasear ao Marx

do Manifesto. Porque, para alén –ou,

mellor dito, paralelamente– desa

empresa enorme (a recuperación da

filosofía como sistema) achamos a pro-

posición da hipótese comunista. E isto

é dunha importancia nuclear. Restituír

a idea do comunismo en tanto que

posibilidade real, non só intelectual. E

para facer tal, é preciso un axuste de

contas co pensamento. Entón, este

libro empraza a considerar a perspecti-

va do pensamento francés contempo-

ráneo xustamente desde a proposición

antedita. Non é un combate contra os

pensadores aí aludidos, non. É un

texto onde, a partir –como ben sinalas–

da “interlocución”, se demostra o posi-

cionamento activo da filosofía face

toda unha constelación que nos marca

ao final do século XX. A “galaxia” fran-

cesa que motivou a reactivación dun

pensar creador. Máis ou menos cabal,

pero en calquera caso creador. 

P. ...

R. Eu vexo nese libro un axir da paixón

activa –no sentido spinoziano– fronte á

clausura inaugurada pola sutura. En

definitiva, falando sobre esa aventura

do devir filosófico francés, Badiou

amosa o compromiso anovador na que

a Filosofía (si, con maiúscula) reamen-

ce para dignificar o mundo. E, sabé-

molo desde Kant, a filosofía sempre é

un campo de batalla, ou, para expresa-

lo con rigor, un Kraftfeld, un campo de

forza. De aí que na interlocución se

derive a enunciación. Coherencia, en

suma. Dialogando e pelexando é como

se introduce a verdade. Non son

comentarios sobre eses autores, é

moito máis que iso. É a posta en circu-

lación da filosofía “prima” aliada coa

hipótese comunista, só coartada do

diálogo batallador.

P. Lacan, Sartre, Althusser,

Foucault, Derrida. Todos mortos.

Todos aqueles aos que lles debe “o

significado inhumano da palabra

filosofía” fronte a un panorama

actual de impostores. Un libro, por

tanto, de proximidades mais tamén

de distancias. 

R.  Totalmente. Fíxate no título, ante

todo. É un “panteón”. Unha caste de

“libro dos mortos” (ou o  Libro dos

Amigos de Otero Pedrayo). Hai amiza-

de, pero tamén axuste de contas. Hai

sinceridade. En absoluto se trata dun

“queda ben” cos desaparecidos.

Badiou ás veces ponse elexíaco, pero

sen dúbida non perde de vista a obriga

de situar, e resituar, o rol materialista

da filosofía. Por suposto, dependendo

de cada autor, se define unha posición

singular. Non cumpre o mesmo papel

Althusser ou Sartre –mestres recoñeci-

dos de Badiou– que Derrida ou

Deleuze. En todo caso, retomando a

túa pregunta, non contemplamos

impostores. Badiou é xusto, escrupulo-

samente xusto. Tanto como para ter

roto con Althusser –tomemos por caso,

e o caso non é trivial, porque estamos

ante a configuración do “mestre”, do

seu mestre, a quen o acusou de curu-

xa da noite do PCF (Partido Comunista

francés) con toda a carga que supón a

ruptura radical cun modo de pensar

que a fin de contas foi determinante

para el– e recoñecelo despois como

pensamento fundador, como para criti-

car con brillantez a representación hei-

deggerianamente arcaizante –do lado

Derrida– e a mentalidade anarquista

do desexo –Deleuze, nete caso. Non

obstante, intúese amizade. Xusteza e

amizade. Claro que si, acábalo de

denominar excelentemente: hai proxi-

midade e distancia.

A ruptura de Badiou con Althusser

estivo motivada por unha cuestión

política, non tanto intelectual. Badiou

–como Rancière, por outra parte, e

desde presupostos diferentes– ficaron

decepcionados pola permanencia de

Althusser no PCF, símbolo do revisio-

nismo. A linguaxe foi dura en ambos

os casos. “Kautskismo” foi a verba

menos agresiva que lle dirixiron. Todo

hai que dicilo: tanto Rancière –nun

espléndido artigo (“La Scène du

texte”), como Badiou, se reconciliaron

após da morte do mestre de ambos.

Badiou chega a designar a Althusser

como “heroe intelectual”. 
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A idea previa que temos da crea-

ción literaria, unha persoa senta-

da nun cuarto ensumida a facer riscos

nun papel, non expresa senón que ocul-

ta unha verdadeira loita. A creación,

tanto de ficción como de pensamento, é

unha loita con un propio. Ese combate

pide dispor de todos os recursos de

talento que se teñan, esixe unha forte

implicación síquica e precisa dunha con-

siderábel cantidade de enerxía. 

Para ese combate precísase

antes ter tomada unha determinación,

estar disposto a correr un risco, pois

escribir e publicar é unha aventura. E

non se pon un a cousa asi se non ten

unha ilusión, a ilusión de probar que

un é capaz. Un escritor ponse a proba

para saber a súa medida. Quen corre

o risco de verse de vez no espello

merece respecto. 

Merece moito respeto unha persoa

que se presenta cunha novela dunhas

catrocentas páxinas, e de alí a un ano e

pico aparece con outra do mesmo

tamaño e maior ambición. Hai gran lite-

ratura en textos do tamaño dunha noz,

mais tamén hai que ser moi valente

para tirar de si un romance de tal dimen-

sión e que se sosteña. E moita enerxía

que se require, o vigor é unha caracte-

rística oculta do romancista, non se

escriben novelas longas de vello. Pedro

Feijóo está a facer un alarde de ilusión,

de vezo e da outra cualidade imprescin-

díbel, a vontade. Un romancista é

alguén de carácter, non esquecer.

Porén, o labor literario que está a

facer Feijóo non se limita á creación

dun texto, nin sequera á forxa dun

autor, vai alén diso e o obxectivo

implicito e máis ou menos oculto é a

creación dun público. 

No comezo dos anos oitenta houbo

algún ensaio na literatura en lingua

galega por escribir unha literatura que

chegase a un público amplo. Tratábase

de ensaiar fórmulas que xa funciona-

ban noutras literaturas e moi concreta-

mente na literatura en castelán. Penso

en “Crime en Compostela” de Carlos

Reigosa, aquel ensaio tivo un éxito de

público moi notable. Máis recentemen-

te fíxoo Domingo Villar, quen conseguiu

chegar ás mans e ás casas dun grande

número de lectores seguindo as pautas

dos romances policiais protagonizados

por un investigador que busca a nosa

familiaridade. 

Os camiños de Pedro Feijóo, que

como Villar recrea e reivindica un Vigo

moi potente e literario, son semellantes

e tamén distintos. No seu primeiro

romance hai trama policial, hai investi-

gador amador e hai un sarillo de miste-

rio, lendas, intrigas e historia. “Os fillos

do mar” é un artefacto que pretende

prender na lectura con elementos da

literatura de masas, mais con referen-

cias metaliterarias. Resultoulle un éxito

de público que penso que vai durar

aínda. “A memoria da choiva” que

entregou agora é un paso máis nese

camiño. As referencias literarias agora

son explícitas e mesmo son o esquele-

to. Unha Rosalía sanguenta e preta

como acibeche. Ninguén se atrevera

antes a tal falta de respecto e tamén a

tal homenaxe á grande artista. 

Crimes arrepiantes que, como na

anterior novela, ocorren nun contexto

xeográfico e social debuxado con preci-

sión polo narrador e que fan que os fei-

tos nos resulten moi familiares ao públi-

co galego. A fórmula de Feijóo funciona

porque debuxa os feitos, os lugares e

sobre todo os personaxes cun delibera-

do toque de costumismo, pura ironía. A

mesma ironía que empregou hai anos o

Vázquez Montalbán. Posíbelmente

alguén se sinta retratado literariamente

nos personaxes da novela e se sinta

aldraxado, non habería motivo ningún,

polo contrario debera se sentir home-

naxeado pois a literatura é unha home-

naxe á vida. 

Feijóo con este libro pon a proba

aos lectores en lingua galega, mesmo

á sociedade galega: hai unha socie-

dade, un país que acolla á súa litera-

tura? Hai lectores no noso país des-

colonizados que reciban con alegría

un libro que debera ser un éxito de

público nun país común? Esta novela

non terá os potentes lanzamentos dos

grandes éxitos da industria editorial

en castelán, pero se tantas persoas

que se entregaron sen reservas a ler

novelas anunciadas como de éxito

obrigado, se tantas persoas que leron

novelas dalgún escritor sueco con

entusiasmo non apostan por un libro

asi, daquela non merecen considera-

ción nin perdón como lectores.

A forxa dun romancista

Suso de Toro Texto

A memoria da choiva
Pedro Feijóo
Xerais, 2013

NARRATIVA A fórmula de Pedro Feijóo funciona porque debuxa os feitos, os
lugares e sobre todo os personaxes con ironía.
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T alvez desde aquel Tratado sobre

a risa aristotélico que Umberco

Eco situara nun mosteiro dos Alpes

italianos, poucos libros sen ler deran

tanto que falar coma este de Helena

Miguélez Carballeira. Ao meu ver, hai

dúas razóns que explican este parado-

xo. O primeiro é a súa propia figura

autorial, que foi deixando claro ao

longo dos últimos tempos, desde as

páxinas do extinto suplemento Luces

de El País e na súa conta de Twitter,

non só a súa completa indiferenza ao

culto de certas figuras totémicas

nacionais, senón tamén unha vontade

iconoclasta que transcende o mero rol

de enfant terrible, pois as súas posi-

cións adoitan estar solidamente alicer-

zadas nunha recua de evidencias que

tornan a súa voz insoportable a oídos

piadosos. O segundo factor reside na

propia eficacia e potencia da tese cen-

tral deste libro: a construción da imaxe

dunha Galicia sentimental, enxebre e

morriñenta como un xeito de desmobi-

lización política. 

Esta sentimentalización sería o

noso orientalismo saidiano, é dicir, a

nosa aceptación e reprodución dunha

imaxe de nós mesmos construída na

Metrópole, ou para ser admitida na

Metrópole, e por tanto, contraria aos

intereses do noso proxecto de libera-

ción nacional. 

A historia empeza no Rexionalismo.

A épica guerreira pondaliá e o mito fun-

dador celtista resultaban difíciles de

conciliar co relato nacional español

naquela altura (e na de hoxe). O trípti-

co Galicia-Muller-Poesía, introducido

por Gonzalo Besada, procura precisa-

mente devolver a idea de Galicia ás

augas da mansedume pastoril, e con

este fin convoca á figura de Rosalía de

Castro, quen é investida dun verdadei-

ro compendio de virtudes femininas e

nacional galegas: modestia, abnega-

ción, traballo incansable, delicadeza e,

por suposto, sentimento. 

Contra esta concepción do noso

país practica a Xeración das

Irmandades da Fala unha inversión

masculinizadora e politizadora que

non supera o transo da Guerra Civil. A

nova orde fascista impón pola forza o

regreso ao paradigma rexionalista

anterior, e na súa fase máis aguda,

Couceiro Freijomil mesmo fai ingresar

con honores a Francisco Franco na

historia das nosas letras. Máis adian-

te, entra en escena Ramón Piñeiro co

seu incensario, elevando Galicia a un

humor da alma (Filosofía da saudade)

e, coa mesma, privándoa de corpo

político. Unha operación semellante á

realizada por Carballo Calero con

Rosalía: rescátaa para o Universal ao

prezo de perder a súa condición de

muller. (Capítulo á parte merecen, por

certo, as páxinas de Scórpio: lido á luz

do feminismo, o autorretrato literario

de Don Ricardo resulta case grotes-

co).  E contra o final, xa aparece

Fraga cos seus mil gaiteiros, quen

atopa o camiño ideolóxico feito por

mans amigas para o seu desfile da

vitoria. Pero polo medio faltan cousas.

Faltan os mozos da Nova Narrativa,

que son tamén os fundadores da

UPG, co seu programa consciente-

mente antisentimental no estético,

marxista e nacionalista no político.

Faltan Lupe Gómez, o feminismo mili-

tante, o independentismo. 

A pesar da amplitude do seu pro-

pósito e da diversidade millenta de

autores e temas tratados, este ensaio

de Miguélez-Carballeira demostra,

mesmo con exceso de evidencias, a

eficacia  política das descricións de

“espírito nacional” aparentemente

máis asépticas e neutrais, e informa

tamén dos pormenores na constru-

ción de certas identificacións (Galicia-

Muller-Rosalía) que non poderán máis

ser lidas con inocencia.

Contra a morriña

A construción da
imaxe dunha Galicia
sentimental e enxebre,

e a aceptación e
reprodución dunha

imaxe de nós mesmos
construída na

Metrópole, é contraria
aos intereses do noso
proxecto de liberación

nacional.

Galicia, a sentimental nation.
Gender, culture and politics
Helena Miguélez-Carballeira

University of Wales Press, 2013

Alberto Lema Texto

ENSAIO A vontade iconoclasta de Helena Miguélez Carballeira que trascende o
mero rol de enfant terrible.
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C omo Teresa Moure, creo que

“as escritoras que aspiran a

ser escritores con corpo de muller

están a aceptar un modelo un tanto

inxenuo dos produtos culturais, un

modelo onde a virtude sempre vence

e quen realizar un bo traballo será

respectado por todos”. Concordo

igualmente con ela niso de que “o

canon dominante estabelece como

modélicas as culturas occidentais

–sobre todo en lingua inglesa ou

francesa– e os valores burgueses da

clase media e masculina”. Este

canon constrúe unha guía de autores

elaborada nunhas determinadas

coordenadas políticas, sociais e eco-

nómicas que se presenta como “neu-

tro”. Todo o que sucede nos arredo-

res da literatura, esa fenomenoloxía

erótica tecida moi cool-mente na ara-

ñeira das industrias culturais faise

ben pouco interesante. 

Daquela, partindo do desintere-

se polo “efectismo” do mercado lite-

rario, gustaríame situar o último

libro de Teresa Moure, Eu violei o

lobo feroz, fóra dese devandito

“efectismo”, mais vai ser isto imposí-

bel, dado o propio título que intenta

ser unha provocación cuxo obxecti-

vo é duplo, na medida en que busca

xerar expectación ao redor da

muller, en tanto que suxeito político

negado que, ademais, emprega

unha lingua minorizada, fóra da nor-

mativa vixente proposta –ou impos-

ta?– pola RAG, e sacar a colación

outro tema candente: a situación

das presas políticas. 

A pornoterrorista ofrece un relato

escrito en verso que, nalgúns

momentos é poesía, mais noutros

resulta un conto atroz e incómodo

que nos revela, con mordaz ironía

–aí está a Moure ensaísta– como é

que o corpo da muller foi institucio-

nalizado en calidade de recipiente,

daquela susceptíbel de ser ocupado

e que, consecuentemente, non sem-

pre acada a categoría de interlocu-

tor, dada a pasividade que se lle pre-

supón e para a que foi aleccionado.

Así, neste libro, o devandito corpo

feminino vai ligado á guerra invisí-

bel, na medida en que pode ser

máquina de combate coa que facer

fronte a unha civilización que agoni-

za. Deste xeito, fará explícito no pri-

meiro poema que o seu libro “nasce

duma ferida/ carnosa e suave/ que

ciclicamente sangra e que levo aber-

ta/ entre as pernas”.

Xa que logo, a partir dese obxec-

tivo duplo, denuncia a lectura parcial

do que sucede. Non acredita na invi-

sibilidade do visíbel. Sabe que iso de

non ver o que hai constitúe unica-

mente unha escusa: a farsa asumí-

bel para poder mirar cara a outro

lado e medrarmos na escala de valo-

ración sistémica. En definitiva, que

todas podemos ser lobos en deter-

minadas condicións atmosféricas.

Ou que se pensaba, que co lobo

Moure se limitaría á metáfora espe-

rábel do home machista? En absolu-

to. A figura deste animal representa

unha realidade complexa que, dende

o punto de vista formal, contribúe á

cohesión do texto. 

Estamos ante un libro queer.

Pretender que encaixe nalgún xénero

significaría non comprender nada. O

menos interesante? Eses xogos de

contrarios, un chisco manidos, entre

Galiza-Penélope e Ulíses-Estado.

Tamén o Post-Scriptum, con aclara-

cións, ao meu ver, innecesarias.

Teresa feroz

O propio título intenta
ser unha unha

provocación cuxo
obxectivo é duplo, na

medida en que busca
xerar expectación ao
redor da muller, en
tanto que suxeito

político negado que,
ademais, emprega

unha lingua
minorizada, e sacar a
colación outro tema
candente: a situación
das presas políticas.

Eu violei o lobo feroz
Teresa Moure

Através Editora, 2013

Rosa Enríquez Texto

ENSAIO Estamos ante un libro que busca xerar expectación ao redor da muller,
pero tamén ante un libro queer.
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Ameixeiras atopeime coa referencia en portada de

“Saber Vivir” de Los Ilegales. Pasaron moitos anos, unha

década, dende ese primeiro Baixo Mínimos. A Horacio

mandouno Diego a durmir o sono dos que fan grande a

vida a golpe de fracasos, pero a pegada da narrativa de

Ameixeiras segue tremendamente ilegal, conservando o

poso de fracaso do humano, de derrota. Segue   envian-

do as súas personaxes cara á morte, alegres e despreo-

cupadas, como se fose a morte doutros, facendo ao lec-

tor, á lectora, cómplice absoluto desa despreocupación. 

Matarte Lentamente é unha novela gráfica, que se

converte en banda deseñada e que, por veces,  se

recrea ante o lector en branco e negro. As escenas que

deseña Ameixeiras retoman só a cor a pincelada, abrup-

tamente, incrementando a sensación de desacougo.  

Conta vidas que cremos non existibles non vivibles.

Vidas de “chatarra de sangue e ceo, chatarra de sangue

e ceo para o amor”, que recitaría ou cantaría  Javier

Corcobado e que retrata musicalmente esta novela.

Matarte Lentamente é dura. É  unha novela que remo-

ve, que desgarra,  pero é tremendamente divertida. As

súas vidas cruzadas, esas vidas inventadas de xermolo

real e cotián fainos tan próximo ao irreal que por veces

imprime medo. 

Despois de todo o que pasou este ano e os temas

sobre os que tivemos que escribir, pescudar e falar os

xornalistas, Matarte Lentamente parece que se achega

aínda máis á realidade, por moito que Diego sexa o cul-

pable desta historia. E é que as personaxes nas que nos

mergulla e coas que vai conformando esta historia afás-

tanse da irrealidade. Porque na realidade dos contado-

res de historias dos xornais e das radios este ano fala-

mos de sufrimento, de moito sufrimento. 

Falamos e compuxemos relatos de crimes que pen-

samos imposibles, de estafas,  saqueos, despexos de

inxustiza, de moita inxustiza padecida realmente por per-

soas reais, tan reais e tan próximos que che fan pensar

que talvez a señora e o señor máis respectable do edifi-

cio onde vives, o electricista que intenta arranxar o quen-

tador, oculte unha realidade e un destino como o que

escribe Diego para eles.

Con Dime Algo Sucio conseguiu deixarnos sen respi-

ración. Sen bafo. Nesta ocasión volve facelo. Que nin-

guén agarde ficar indiferente tras a lectura. A construción

dos protagonistas da súas historias é sen dúbida un dos

fortes do narrador Ameixeiras. 

En Matarte Lentamente volve cruzar maxistralmen-

te as vidas e os protagonistas, nun relato que non sei

se busca pero consegue a implicación necesaria do

lector para poder conformar unha historia agre, en

branco e negro, que acaba converténdote en cómplice

desta historia ilegal. Ameixeiras xa non ten nada que

demostrar. É xa un dos nosos grandes narradores, e

ten moito camiño por diante. Matarte Lentamente é a

mellor novela de Diego Ameixeiras… ata que publique

a seguinte.

Unha banda deseñada en branco e negro
Marta Rodríguez Álvarez Texto

Matarte lentamente
Diego Ameixeiras
Xerais, 2013

Pasaron moitos anos dende Baixo
Mínimos. A Horacio mandouno a
durmir o sono dos que fan grande a
vida a golpe de fracasos, pero a
pegada da narrativa de Ameixeiras
segue tremendamente ilegal. Segue
enviando as súas personaxes cara
á morte, alegres e despreocupadas.

CARA E CRUZ
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A presenza de sucesos da actualidade diaria na

sociedade galega está sendo unha constante na

obra dos narradores galegos máis novos. Hai moitos e

variados títulos que fan referencia á actualidade. Neste

último caso hai que situar, na miña opinión, a obra de

Diego Ameixeiras (Lausanne, 1976), malia que o propio

autor e ese ente abstracto chamado ‘a crítica’ a cualifi-

quen de policial ou negra. 

Este prolífico autor ficcionaliza aspectos ben coñeci-

dos da realidade social e persoal máis sinistra, situándo-

os en espazos galegos. Mais aínda con haber asasina-

tos e mesmo un detective que o investiga (nalgunha

obra), de aternos ás regras do xénero, a súa narrativa

non é policial nin pertence ó xénero negro americano

entendido como unha pola daquela. 

Asasinato no comité central (2010) ten elementos da

novela policial, mais a trama central reside no conflito

entre os dirixentes do Bloque como consecuencia do fra-

caso electoral de 2009. O que, na miña opinión, conver-

te a novela nunha crónica social sobre a actualidade do

nacionalismo organizado. Mais na análise da obra hai

que ter en conta as características dos distintos subxé-

neros que dependen, nuns casos, do obxecto da narra-

ción e, noutros, do estilo e do tipo de estrutura que recu-

bra o enunciado narrativo. Tendo en conta todo iso, non

me parece que Ameixeiras faga narrativa policial nin

negra, pois a novela policial é un modelo narrativo que

ten elementos fixos, e eles son os que constitúen a

trama: un asasinato, un detective (investigador) dotado

de determinadas características, a investigación, varios

sospeitosos e a resolución do crime. 

Por outra parte, o propio autor ten dito que, despois de

parodiar o xénero negro, nas últimas obras intenta “cons-

truír novelas que teñen máis que ver coa sociedade que o

rodea e coa cidade na que vive”. E iso é o que eu vin en

Matarte lentamente. Unha novela coral que retrata un

mundo de penurias na mesma liña que Dime algo sucio

(2009), Historias de Oregón (2011) e Todo OK (2012). 

Na última obra, o guionista de historias audiovisuais

que é Ameixeiras conta catro historias ó longo de 57 bre-

ves capítulos a modo de planos cinematográficos, narra-

dos nun discurso áxil desde a terceira persoa. Catro his-

torias posibles na sociedade galega contemporánea

sobre un estafado polas preferentes, persoas sometidas

á degradación humana para conseguir un diñeiro nece-

sario, un violador oculto, unha rapaza de quince anos

arrastrada a unha situación dramática de mentiras e o

engano dun corrupto… son características de persona-

xes que protagonizan os relatos. Trátase de retratos de

vidas frustradas, nas que o amor aparece como unha

mostra de amizade, xenerosidade fraterna ou paternal. 

A partir dunha detallada descrición de espazos e per-

sonaxes situados esencialmente na cidade de

Compostela, como un bo xornalista, Ameixeiras aproveita

a liberdade que lle dá a ficción para falar da actualidade,

situando a obra no límite entre a literatura e xornalismo. 

Unha novela social
Camiño Noia Texto

A partir dunha detallada descrición
de espazos e personaxes situados
esencialmente na cidade de
Compostela, Diego Ameixeiras
aproveita a liberdade que lle dá a
ficción para falar da actualidade.

CARA E CRUZ

13-cultura_protexta:j-cultura  20/01/14  17:39  Página 91



92 01.14

P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta
s

H ai en Cesáreo Sánchez Iglesias

unha voz que emerxe dende os

profundos. Cando un se enfronta a un

texto seu experimenta a singular sen-

sación de descubrir un vello arcano,

como se nas sabas de mil anos do

tempo xeolóxico un tremor livián, case

imperceptible, tivese alterado o diapa-

són universal.

Ese arreguizo astral do que falaba

Risco é o que engueima a un cando

engala no Caderno do Nilo, o seu

máis recente poemario, froito das via-

xes que ao sagro Exipto fixo o autor

en setembro do 1989 e 2003 e xanei-

ro do 2007.

O poeta deixou anotado no seu

cartafol de viaxe as crecidas interio-

res, as marés fluviais que aquel

mundo matricial foi deitando na súa

ánima. Un darse dende o coñecido

ao descoñecido, un ir abrindo a den-

sidade estratificada do Tempo e as

areas para regresar á mandorla da

orixe, ao berce civilizacional e con-

templar, dende esa altura remota, o

non Tempo, a disolución da sucesión

cronolóxica, ata ancorar no lugar

dos lugares, na ucronía atemporal

definitiva: unha visión epifánica e

case extática.

Nas febras versais do Caderno do

Nilo —poemas esmerilados con can-

teado fino, sobriedade fulgurante, dic-

ción serena— vai a memoria dos

pasos que antes deron os abandeira-

dos; velaí, poño por caso, o sabio

Herodoto ou o carismático Flaubert,

mais tamén Pierre Loti, Alí Bay,

Edmond Jabès ou George de la Tour.

O Nilo, Río Pai, é a cicatriz acuáti-

ca dun territorio que o viu nacer todo.

Alí o xérmolo do que en non pequena

medida somos, a memoria pétrea dun

cosmos precedente que o dietario líri-

co de Sánchez Iglesias relembra para

nós: a Illa Elefantina, o templo de

Nefertiti, as canteiras de Yébel

Silsileh, Filae, a Illa Algikía, Qubbet al

Hawa, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor,

Karnac ou Gizeh.

E aí o é o poeta viaxeiro na súa

odisea circular, partindo das beiras

herculinas ata un Oriente lonxincuo e

asemade tan interiorizado para regre-

sar a unha Ítaca necesariamente

outra. Unha viaxe que por forza meta-

morfosea, reesencializa, reconfigura

ao que camiña a través dos ollos do

poema, bitácora testemuñal desa

transfiguración, ese despoxarse do

velro que atagallaba o ser para debro-

calo nunha outra dimensión, sabia

herdeira da vivencia comunicada polo

zarco nubio, a pedra desértica.

O gran bazar das emocións, os

recendos do sentimento, as falas dos

séculos habitan este titilar de estames

azafranados, a luz meridional dun ceo

intemporal que perpendiculariza os

templos, as esfinxes, as ribeiras ubé-

rrimas, as ruelas nas que todo se

merca e se vende.

Caderno do Nilo de Cesáreo

Sánchez Iglesias é un libro de madu-

rez incontestable, un toisón artesanal

que só pode orivearse cando moito

metal precioso se ten labrado antes.

Un título que ficará escintilando nunha

traxectoria autorial estesa e segura,

porque o poeta do Irixo sabe ben que

a escrita, como a vida, é sempre

“Denudarse. Beber do cáliz do incog-

noscíbel./ Desandar/ a luz que non foi

vivida./ Camiñar a irrealidade da reali-

dade./ Camiñar o aínda invisíbel./

Pensar de novo o que xa foi soñado e

aínda e só/ é pregunta./ En todo lugar

buscar algo que amar./ Facer da viaxe

morada”.

Desandar a luz

Nas febras versais do
Caderno do Nilo 

-poemas esmerilados
con canteado fino,

sobriedade fulgurante,
dicción serena- vai a
memoria dos pasos
que antes deron os
abandeirados: velaí,
poño por caso, o sabio

Herodoto ou o
carismático Flaubert,
mais tamén Pierre Loti,
Alí Bay, Edmond Jabés
ou George de la Tour.

Caderno do Nilo
Cesáreo Sánchez Iglesias

Xerais, 2013

Armando Requeixo Texto

POESÍA Viaxe dende as beiras herculinas ata un Oriente lonxíncuo, para regresar
a unha Ítaca necesariamente outra.
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“... o rancor das letras todas que leva

o meu apelido

mal escritas sobre o cal das paredes

daquela casa fría e silenciada”

Berta Dávila, Raíz da fenda, 2013

E n novembro tiven o pracer de

presentar na libraría Libraida de

Gondomar o libro Raíz da fenda que

obtivo o premio Joham Carballeira de

poesía do ano 2012. Grazas ao pre-

mio coñecín persoalmente á autora e

tiven a ocasión de escoitar da súa voz

un dos poemas do libro, momento en

que realicei a anotación mental de

que me urxía a súa lectura. Daquela

presentación saíron estas palabras.

Abrir o libro de Berta Dávila, Raíz

da fenda, pode ser como asomarse ao

abismo. Un abismo feito de espellos en

que a lectora descobre as sombras que

leva sobre si. E aínda así, as palabras

que describen esas horas escuras aca-

ban por se converter en bálsamo, venda

ou xarope co que lle pór nome ao que

agochamos no fondo da memoria.

Como un escalpelo que abre a ferida e

pon á luz a infección para cauterizala. 

Estamos ante o poder da poesía:

que os poemas falen por nós, que lle

poñan palabras ao que sentimos.

Aínda que o fagamos axitados, exhi-

bindo a vida como os naturalistas do

XIX disecaban bolboretas co obxecti-

vo de afondar no coñecemento.

“Non hai arte sen a experiencia”.

Son palabras de Pilar Pallarés, quen

explicaba nas Xornadas de Lingua e

Literatura no ano 2000, no seminario

en que a autora nos falaba da súa obra,

o seu proceso creativo e dicía: “toda

beleza que conmove nace da morte,

que non hai arte sen a experiencia, ou

a nostalxia, ou a anticipación ou a ade-

viñación do sufrimento.” E esta afirma-

ción vén a propósito ao falarmos de

Raíz da Fenda pois é deses temas uni-

versais como a morte, a ausencia, a

soidade, e da súa expresión de onde

nace a beleza destes poemas.

Porque talvez non hai arte sen dor,

sen a dor de sentir, sen a dor das feri-

das como as fendas que Berta Dávila

nos ofrece neste seu libro. Esa dor que

fermentamos na artesa da memoria até

obter as palabras que a expresan e a

transcenden, convertendo a experiencia

en arte, superando a emoción individual

até expresar a colectiva: Acubillei/ cabo

de min/ o golpe,/ coideino moito tempo/

para que non se esvaese/ a dor,/ para

que algo me acompañase/ cando ti non

estiveses (páx. 95).

E así, cando nos achegamos ao

seu texto comprendemos tamén cal é

a raíz da nosa fenda. Identificamos o

avó que abandona a casa con todos

os que dominaron e na nosa imaxina-

ción representamos as escaleiras da

nosa propia casa, “Avó,/ fas moi ben

en marchar:/ aquí ninguén te quere”.

(páx. 21) Sentimos que a avoa foi o

fogar en que nacemos e comproba-

mos o oco que nos deixou a súa

demencia, antes cá súa morte, men-

tres se amorean na lembranza o arre-

cendo a café, o ruído da billa na coci-

ña e o seu sorriso, “e non podías irte/

porque ti/ eras todo canto podiamos/

chamar casa;// e sen ti/ ficariamos

espidas á intemperie...” (páx. 49).

Sabemos do frío viscoso dos que non

souberon amarnos, da estraña dor de

sobrevivir a quen amamos, da perfec-

ción do silencio...

Así foi como eu lin Raíz da fenda,

apropiándome de cada un dos poe-

mas que Berta escribiu coa súa alqui-

tara, destilando sentimentos e emo-

cións, deixando que repousasen col-

gados da parede do corredor até

colleren o corpo necesario, ou perder-

se para sempre, mentres eran escul-

pidos a golpe de lapis que talla, reta-

lla, engade ou destrúe.

Este libro acadou en novembro

unha segunda edición, apenas catro

meses despois da súa publicación,

algo infrecuente, insólito, en poesía,

mais sintomático da boa recepción

que está a ter, como tamén o demos-

tran as numerosas e moi boas críti-

cas. E isto porque ler Raíz da fenda é

gozar do pracer de ler poesía verda-

deira, da que nos fai sentir, da que se

mete até na cana dos ósos. 

Abismo de sombras

A palabra como
escalpelo que abre
e pon á luz a ferida
para cauterizala

Raíz da fenda
Berta Dávila
Xerais, 2013

Marta Dacosta Texto

POESÍA Non hai arte sen dor, sen a dor de sentir, sen a dor das feridas como as
fendas que a autora ofrece neste libro.
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H ai algo enigmático no título

deste libro que nos conxura,

que axiña nos prende a unha multi-

tude de significacións que terman

con forza da nosa subxectividade. O

precipicio. Ningún. Precipicio. Estou

pensando na estrutura lingüística da

frase, na negación e no que iso

implica. Aínda non sabemos con

exactitude que cousa quere dicir o

precipicio, pero a renuncia que se

desprende do título semella que vén

falarnos dunha posición con respec-

to á escritura. Cal? 

Olalla Cociña chamoulle precipicio

e eu penso nos gregos poñéndolle

outro nome: Dionisos. O exceso. As

pulsións pouco saudables, non sei se

enfermizas, que atinxen nalgún

momento ao común dos mortais.

Podería pensarse que a autora refu-

gou dos procesos convulsos e se lan-

zou a bicar os pés de Apolo, talvez

pintando flores, poñéndolles cor ás ás

das bolboretas, pero non é iso. Porque

se negar significa en boa medida con-

vocar, traer de volta, daquela Ningún

precipicio é un título irónico: promete o

que non é. O precipicio está, malia que

se tente con brío resistir o seu emba-

te. A poeta, nunha decisión que fala de

lucidez, quixo situarse ao bordo do

cantil, no punto xusto que lle deixa ver

o abismo sen virse abaixo. Onde os

pés pisan a terra e hai boa vista. Nese

difícil equilibrio. 

En boa medida, esta obra articú-

lase como unha sucesión de

secuencias significativas tiradas da

filmografía dun bo director. A autora

manexa a cámara, marca o rumbo. É

boa facéndoo e un conecta axiña.

Son sempre episodios moi próximos,

aparentemente normais. Unha con-

versa cunha amiga, un paseo polo

alameda, un día calquera de praia.

Pero, ollo, isto non é poesía do

cotián, aquí non se busca sublimar o

común. O que sucede é que a poeta

non precisa de grandes escenarios

de conflito, fuxidas máis ou menos

tácitas a ambiente sublimes ou paté-

ticos, para ollar o precipicio. Bástalle

abrir a porta e saír da casa. Ou que-

dar dentro. Nesa paz tirante que a

obra tan ben retrata.

O libro desarticula a infancia

como espazo de consolo, quítalle o

caldo de azucre. Infancia e pureza

son sinónimos no imaxinario occi-

dental; logo facémonos grandes e

pervertémonos. Cociña érguese con-

tra esa idea. Ora, isto non quere dicir

que se retrate a infancia como unha

especie de sala das torturas porque

non é esta unha obra afectada en

ningún sentido. Acéptase a inocen-

cia, acóllese a tenrura, pero lembrar

a nenez sempre ten algo de aflición

porque unha agora pode compren-

der. E, efectivamente, o precipicio

estaba xa alí, asomando a pouta,

rabuñando un pouco. Facendo que a

cativa queira ser roubada. A poeta

explícao mellor cando fala dunha

“consciencia extrema que doe”. 

A esta obra eu poñeríalle unha

cita de Thomas Browne: “Dentro de

min hai outro home que está contra

min”. Cociña, que ten máis gusto,

optou por un anaco dunha canción

de El Hijo: “Me cuentan / que te vol-

viste atrás/ a las puertas de tu

Shangri-La”. Que cousa hai en nós

que nos nega a ventura? Por que

temos medo a abrirmos a porta? 

Ao bordo do cantil

O libro desarticula a
infancia como espazo
de consolo, quítalle o
caldo de azucre.

Infancia e pureza son
sinónimos no

imaxinario occidental;
logo facémonos

grandes e
pervertémonos. Cociña
érguese contra esta
idea. Ora, isto non
quere dicir que se

retrate a infancia como
unha especie de sala

de torturas.

NIngún precipicio
Olalla Cociña

Toxosoutos, 2013

Gonzalo Hermo Texto

POESÍA O libro desarticula a infancia como espazo de consolo, porque para a
poeta a nenez sempre ten algo de aflición.
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H ai algúns anos visitei a cidade

mexicana de Acapulco. A sen-

sación que me deu foi de ruína, de

estar a ver un lugar que estivo moi á

moda para os turistas nunha época e

que agora malvive en base a unha

fama que xa non merece.

Cando me instalei en Francia e me

interesei pola súa actualidade literaria

(atención, falo sempre de narrativa), a

sensación foi moi semellante: o de que

os tempos pasados sempre foron

mellores é case sempre mentira, pero

non o é se se fala de cousas como a

conciencia de clase, o sabor do leite e

certas verduras ou a literatura francesa.

Teño a sensación de que esta

tomou demasiado en serio construír

unha oposición á ficción estadouni-

dense, baseada, a grandes trazos, na

acción, e que para iso esaxerou un

tipo de novela artellada en torno ás

ideas e conceptos que xa existía de

antes (digamos Camus), sen ter en

conta que a condición posmoderna

invalidou os temas transcendentes, e

por iso tantas novelas francesas

actuais asemellan tanto a monólogos

do club da comedia.

Detesto as seguintes tendencias:

a) A novela de ideas antes men-

cionada, sen unha trama forte, na que

un personaxe fala e opina de cousas

que, a gusto do autor, oscilan entre o

intranscendente e o cínico-misantrópi-

co: Frédéric Beigbeder, Amélie

Nothomb.

b) A novela pretendidamente

escrita nunha linguaxe simple e áxil,

cuxa simplicidade e axilidade consis-

ten en escribir frases curtas e sen

adxectivos, pero non son quen de

contar que un personaxe fixo unha

análise de sangue sen explicar cada

un dos pasos que hai que seguir para

facer unha análise de sangue: boa

parte dos que escriben novela negra.

Michel Houellebecq facía parte do

primeiro grupo. La carte et le territoire

meteuno de cheo tamén no segundo.

Interésame moito máis unha ter-

ceira tendencia:

c) A novela que toma prestados

elementos da non ficción e que se

chama novela para vendela mellor,

pero poderíase chamar crónica xorna-

lística: libros como HHhH de Laurent

Binet, Entre les murs de François

Bégaudeau ou Limonov de Emmanuel

Carrère son algúns exemplos. O asun-

to dos feitos reais non deixa de dar

morbo, os personaxes recuperan un

papel que talvez sempre mereceron, e

a dimensión metaliteraria de contar

como se escribiu o libro (dun modo

máis práctico que teórico) constitúe

algo bastante parecido a unha trama.

Como pasa en todas partes, na

edición independente é máis doado

encontrar cousas que saian da norma

(o que tampouco é garante de calida-

de). Descubrín serodiamente a edito-

ra Le Dilettante e grazas a ela lin auto-

ras como Christine Avel (L’apocalypse

sans peine) ou Anne Lenner (Cahin-

caha). Tampouco senta nada mal

botarlle un ollo á literatura en francés

escrita fóra de Francia. Este verán

morreu o escritor quebequés Gaétan

Soucy, cuxo La petite fille qui aimait

trop les allumettes ten a estraña virtu-

de de non parecérseme a nada.

Repousa, por último, na miña

mesa desde hai tempo a coñecidísima

novela Les Bienveillantes de Jonathan

Littell. Non sei se é por algunhas fra-

ses soltas que lin, ou porque a dobre

nacionalidade franco-estadounidense

do autor me fai pensar que talvez

tenda unhas pontes necesarias coa

(na miña opinión) moito máis intere-

sante literatura norteamericana, pero

o certo é que teño grandes esperan-

zas de me reconciliar grazas a ela con

Francia, agora que xa non vivo aí.

Impresións mexicanas
Samuel Solleiro Texto
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