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Brendan Beham, mozo de correccional
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MARÍA XOSÉ QUEIZÁN
SEN ACCIÓN NON HAI LIBERDADE
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As edicións dos teus libros se

multiplican, non paras de escribir,

de publicar, de manter unha activi-

dade intelectual e política ince-

sante. Tomaches moi en serio

aquilo do pensamento para a

acción, que dicían os marxistas,

os existencialistas...

A acción é básica, no existencialismo,

no marxismo, no feminismo, onde

teño comentado como a teoría e a

praxe se necesitan, porque o feminis-

mo é unha teoría política e un move-

mento de liberación.  A teoría sen

acción tendo a relacionala coa con-

templación, co rezo relixioso, ou coa

meditación que está tan de moda en

ambientes esotéricos. Estrapolando

esta idea, xustifico a miña preferencia

estética polas fábricas.

Comprácenme máis que as catedrais.

Falo de estética, pero non está sepa-

rada da ética. Nas catedrais, as per-

soas, humilladas ante un poder irra-

cional, están inertes; nas fábricas hai

produción, vida, esforzo, capacidade

humana para os procesos de cambio.

Os filósofos presocráticos, materialis-

tas, deduciron os pensamentos dos

fenómenos físicos derivados dos pro-

pios oficios. As súas importantes

deducións foron empíricas. Viría des-

pois Platón a establecer o que eu

chamo en Recuperemos as mans, o

pensamento dos Sabios sentados. A

división entre os que saben e non

actúan e os que actúan e non saben.

Para o poder, é preferible que as per-

soas destinadas a traballar non sai-

ban. Así mantiveron as mulleres fóra

dos ambitos de coñecemento, para

facer delas seres mediohumanas,

recluídas na esfera privada, dedica-

das ao labor, o servicio e o coidado. 

Nese saber para non facer e nese

facer sen saber tivo moito que ver a

educación e a construcción da ideo-

loxía en determinadas institucións,

non si?

Con este criterio, o feminismo ten que

rexeitar á Igrexa, que humilla e natu-

raliza a muller como mamífera para

parir, e defende que un ovo na súa

matriz, creado por deus, ten dignida-

de humana, e a muller non é quen de

interromper a súa evolución. Debe

rexeitar o patriarcado, o sistema que a

oculta, despreza, infravalora e mata.

Mediante o discurso e a acción, as

mulleres integrámonos no mundo

como humanas. Porque actuar é

tomar unha iniciativa, poñerse en

movemento. A vida activa. O principio

da liberdade. 

E esoutro pensamento dos sabios

sentados, do que falabas?

Sen acción non hai liberdade

Manuel Forcadela Texto Miguel Riopa Fotos

María Xosé Queizán é unha das escritoras máis prolíficas da nosa tradición con-
temporánea. Aproveitando que a revista da que é fundadora e directora, Festa da
Palabra Silenciada, celebra o seu trinta aniversario, o coordinador de ProTexta man-
tivo con ela unha demorada entrevista. O resultado: un dos seus máis acaídos auto-
retratos, pois que non só se adentra nas interioridades do seu prolífico pensamen-
to, tamén nas que explican o seu compromiso na acción política e na loita a prol da
causa feminista. Unha muller de ideas e de acción, que utiliza tódolos rexistros -o
literario e o ensaístico, que ten no articulismo unha maneira de achegarse con ollos
críticos á actualidade máis rabiosa- para reivindicar e reivindicarse no mundo.
Como muller e como galega. 

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN
Escritora
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Canto aos Sabios sentados, non podo

evitar unha desconfianza das persoas

que viviron sen traballar, porque tiñan

servas/os. Pero en tempos recentes e

mesmo actuais, coñecín e coñezo

homes que non traballan coas mans.

Tamén escritores, intelectuais, incluso

susoditos marxistas, son inimigos da

tecnoloxía, das máquinas da produ-

ción. Os gregos, no seu período clasi-

co declararon que todo o campo das

artes e oficios, donde o home traballa

con instrumentos e fai algo, non no

seu propio beneficio, senón para pro-

ducir algo máis, era banáusico, pala-

bra que equivale a filisteo, é dicir, vul-

garidade de pensamento e actuación

de conveniencia. 

Velaí onde encontramos a ideolo-

xía de Vicente Risco, na que incluía

aos membros da Xeración Nós, en

Nós os inadaptados. El, Eles, eran

seres neumáticos, espirituais, relacio-

nados co aire, coas ideas. Eran os

pensadores. Dixera Platón: Se algun-

ha vez queremos saber algo plena-

mente, debemos estar libres de corpo

e contemplar a verdeira realidade so

coa visión da alma. Estase máis cerca

do coñecemento se evitamos o con-

tacto e a comunicación co corpo.

Filisteos, consideraba Risco, eran os

burgueses, que valoraban o traballo e

a riqueza que obtiñan, filisteo era o

Porco de Pé, un maragato ignorante

que chega a ser alcalde de Ourense,

pero é desprezable. Hai moito que a

ciencia mostrou que a humanidade

ampliou o cerebro e alcanzou inteli-

xencia porque tiña mans. A acción foi

necesaria para evolución natural e

segue sendo imprescindible para a

evolución cultural e tecnolóxica.  

Ti, como che dicía, ben podes ser

un exemplo dese pensamento para

a acción...

Tamén é certo que son moi activa e

isto xa cómpre relacionalo co carácter.

Tocar as campás e ir na procesión son

actos dos que non podo prescindir.

Desde que me xubilei teño máis tempo

para escribir. O problema é que debo

compartilo con outras moitas activida-

des. Dirixo a Festa da Palabra, vai

comigo cando viaxo por se xorde algo

de interese. Formo parte do CMM,

Consello Municipal da Muller, asisto ás

xuntanzas, apúntome nos grupos de

traballo, encontros, accións, escri-

tos…Tamén formo parte do Consello
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Social da Lingua. Asisto a presenta-

cións de libros, actos culturais diver-

sos, homenaxe a amigas/os escrito-

ras, recitais de poesía. Non aprendín a

dicir que non. Manteño un blog en

wordpress onde escribo o que penso e

me apetece. Tamén teño textos na

páxina de FIGA e da Festa da Palabra

que leva Mónica Bar, ou en Sermos

Galiza. O artigo, a opinión sobre a

actualidade, resúltame necesaria.

Boto en falta ter unha columna  nun

xornal como tiven noutro tempo. As

miñas opinións molestan en determi-

nados círculos ideolóxicos. As miñas

críticas á Igrexa son mal aceptadas.

Espero, sempre o digo e non o fago, ir

deixando lastre, para dedicar máis

tempo á miña literatura. Teño moitos

libros agardando quenda. Espero

seguir con folgos para escribilos.

A escritora é, daquela, unha neutra-

lización da oposición entre a muller

de acción e a muller de pensamento.

Aínda que tamén es moi viaxeira...

Escribir é un pracer e unha necesida-

de. Gozo moito inventando e investi-

gando, descubrindo seres, lugares,

circunstancias. Acostuma a ser todo

extrapolable. Por exemplo, para escri-

bir Carolina Otero, a liberdade arro-

gante, escrita hai máis dun ano e que

vén de ser publicada, tiven que pasar

revista aos grandes magnates, e man-

gantes de hai un século, reis, zares,

kaiser, unha troupe de mandatarios

europeos emparentados, que lle fixe-

ron as beiras a Carolina. Hai un sécu-

lo, pasaron do cabaret ao campo de

batalla, e organizaron a 1ª Guerra

mundial como antes as ceas no

Maxims, coa Belle Otero. A visión que

poida ter agora da Guerra do 14 é dife-

rente da que tiña antes de coñecer a

inconsciencia dos participantes en

aspectos máis personais. Tamén é

diferente a comprensión de Darwin,

despois de viaxar a Terra de “Fuego”,

descubrir a existencia dos yemenes,

unha tribo que lle abriu ao científico

unha vía para decatarse da evolución

humana. Como investigo previamente

para escribir e acostumo a viaxar aos

lugares onde se producen feitos ou

accións determinantes nas historias,

teño moitas anécdotas gratificantes e,

mesmo insólitas. A orella no buraco

comeza en París confabulada coa

cidade e co Nouveau Roman.

Amantia levoume a Exipto por onde

andivo Exeria. Así fun unindo a teoría

e a praxe tamén na literatura, de forma

que descubrín por min mesma, ou

fíxose realidade o que fora antes crea-

do, estaba no pensamento. De forma

que escribir tamén é unha aventura. 

Unha aventura xeral da vida e do

coñecemento...

Saber, coñecer, ler e escri-

bir son actos de felicidade.

Nalgunhas ocasións unha

conversación tamén pode

satisfacerme grandemente.

A paisaxe ofréceme

momentos sublimes. A ría

de Vigo é sempre unha

fonte de moitos deses

momentos. Outras veces son as viaxes

as que me dan esa posibilidade. O sur

de Chile e de Arxentina, deixoume

unhas impresións marabillosas e dife-

rentes. Ou unha viaxe por Rusia, per-

correndo os ríos e os grandes lagos do

norte. Moi diferentes das terras amazó-

nicas, os percorridos en barquiñas pola

selva alucinante, con árbores inusita-

das, e animais exóticos, lugares onde

sobra a auga. Noutros escasea e a

terra faise deserto, as cores imitan as

tonalidades do lume.  Citaba diferentes

paisaxes e o que gratifican, pero acos-

tuman ser as cidades, a arquitectura,

as que me interesan para mobilizarme.

Nova York, Berlin, Shangay, Hongkong

con arquitectura moderna fixéronme

gozar moitísimo, as dúas últimas reflec-

tidas no rios…Son unha apaixonada

dos rañaceus. Tamén debezo pola

arquitectura industrial. Alemania deume

moitas satisfaccións nese aspecto. 

E como unha muller coma ti non se

entregou a outra causa que non

fose a da literatura? 

Penso que, de non ser escritora, hou-

bese querido ser arquitecta. É unha

arte que me fascina, me complementa

e ademais, a considero a máis social.

Está aí, a vista, para ser contemplada

por toda a cidadanía, cumpre un

obxectivo social. En ocasións valoro

máis o edificio, o continente dun
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museo, que o contido. Non

sei se tería capacidade

para a arquitectura. Tíñaa

para a música. Fino oído

musical, sentido do ritmo.

Non tiven posibilidade de

seguir unha aprendizaxe

que comecei de nena. A

música requería uns

medios dos que non dispuña.

Limítome a gozar escoitando, cantan-

do e bailando. O jazz é o preferido para

escoitar e o rock and roll, swin, bugui e

ritmos afroamericanos para bailar. A

miña filla Cristal herdou o oído musical

Vilas, escoitou desde nena boa música

na casa e puido dedicarlle máis estu-

dos, adquirir máis coñecementos e tra-

ballar a voz. Prodúceme gran satisfac-

ción que puidese facelo.  

E unha intensa vida social, no

mellor sentido da palabra, compro-

metida con moitas causas..

No relativo a acción está a “movida”.

Tomar viños e falar coas amizades, é

algo que fixen toda a vida e sigo

facendo. Saio moito. Son trouleanta,

como o era a miña nai. A noite segue

atraéndome. Unha señora da miña

idade non debía retirarse tan tarde.

Non son consciente da miña idade

cando estou nos ambientes onde tal

vez son a única. Síntome ben. Se

alguén me mira con estrañeza, dígolle

que teño a mesma idade que Tina

Turner. É ben certo.

Trinta anos xa da Festa da Palabra

Silenciada, unha publicación capi-

tal na historia do feminismo galego

contemporáneo...

Non son eu a indicada para dicir a

importancia que tivo a Festa da

Palabra Silenciada. Ter tivo, ter tería,

pero segue sendo silenciada maior-

mente nos círculos intelectuais deste

“pequeno” país. Con iso e todo, che-

gou aos 30 anos. Estou moi agradee-

cida á xente que colaborou e fixo posi-

ble unha revista que, para que poñer-

se modesta, fixo un labor magnífico,

tanto a nivel cultural, literario, feminis-

ta, científico, artístico, etc… Tal vez é

valorada máis fóra que na casa. Pero

pertence á casa.  E conforma un pen-

samento. A cultura é como a agua,

escorre, busca as súas canles, pode

filtrarse por corpos porosos ou pétre-

os, e molla, alimenta mesmo a padais

groseiros, traspasa a recepción máis

desabrida. Estou contenta de teimar e

de ofrecer unha publicación tan bonita

e interesante á xente do meu país e

de que o representase polo mundo. 

O proceso xeral de liberación da

muller invita ou non ao optimismo?

As mulleres seguen infravaloradas,

desprestixiadas, usadas como merca-

doría, prostituídas, violadas, maltrata-

das, obrigadas a traballar nun traballo

escravo, gratuíto, asasinadas polos

amos ou os que non queren deixar de

selo. Isto é así. Máis que nos anos 60

ou 70. Nos anos nos que un goberno

socialista, con moitas mulleres na polí-

tica, favoreceu a muller, decretou unha

Lei de Igualdade, contra a Violencia de

xénero, parecía que se ía notar un

cambio na sociedade. Non foi así. As

leis non saíron do papel, non se difun-

diron nin se levaron a cabo. O PP

recorreunas. Non se pronunciou a

xustiza, de momento. Tampouco é

necesario. Ninguén pretende facelas

valer. Os medios de comunicación de

masas, a Tele, internet, fixo da muller

un obxecto publicitario, carne para

vender calquera produto. 

Que é o que máis te alporiza?

Un dos aspectos que non so me alpo-

riza, senón que me doe é o incremen-

to da introdución das nenas no mer-

cado sexual. As criaturas apenas

teñen infancia. Son sometidas ao

coito desde moi cedo e non só lle anu-

lan a personalidade, senón que as

espoñen a moitas enfermidades. De

seguir isto así, a prostitución intentará

normalizarse na sociedade e na vida

das mulleres. Non quero nin pensalo!

En xeral, o xénero masculino foi moi

favorecido no último século. As mulle-

res, sen abandonar a esfera privada e

facerse cargo dela, traballan na esfe-

ra pública. Ademais teñen máis dispo-

nibilidade sexual. O abuso é enorme,

a mortandade non diminúe, a publici-

dade e os medios colaboran. Podería

estenderme moito, pero é preciso

simplificar. Como ves, non son moi

optimista no relativo á situación das

mulleres neste país.
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P rimeiro foi a súa cara na portada

do libro, co pelo revolto, nariz e

mans de boxeador. Foi entón cando lin

o título do libro e decateime de que era

Brendan Behan quen me asaltaba na

pequerrecha libraría do aeroporto de

Cork. Eu xa coñecía a súa voz na ver-

sión que teñen os The Pogues de The

Auld Triangle, pero daquela eu aínda

non lera nada da súa prosa. Collín o

exemplar de Borstal Boy do andel e ao

comprobar que tiña tempo até a saída

do meu voo encetei a lectura do pri-

meiro capítulo: 

Venres ao serán, a caseira berra

polas escaleiras: “Oh, meu Deus! Oh,

Xesús Cristo! Oh, Sagrado Corazón!

Mozo, dous homes preguntan por ti!”

Souben polos seus berros agudos

que aqueles cabaleiros non pasaban

por alí para preocuparse pola miña

saúde ou para comprobar se tivera

unha boa viaxe. Agarrei a miña male-

ta, que contiña cloruro de potasio,

ácido sulfúrico, xelignita, detonadores

eléctricos e de ignición, e o resto do

meu equipamento de ilusionista do

Sinn Féin e lanceina pola fiestra. Foi

entón cando aqueles homes entraron

na miña peza [...]

E seguín lendo até o final do capí-

tulo, de pé, devorando parágrafos

mentres o absorto encargado da libra-

ría dialogaba coa pantalla do móbil.

Pechei o libro e dinlle a volta para

comprobar o prezo. Era un acto poéti-

co, o certo era que non tiña nin cartos

nin espazo na miña maleta para facer-

me co el. Pero os dous, o señor Behan

e mais eu, sabiamos que aquela des-

pedida era un deica logo. 

En canto volvín a Cork, fíxenme co

exemplar de Borstal Boy, publicado

por vez primeira en 1958, e coa colec-

ción de relatos After the Wake, de

1981 e de xeito póstumo. Abofé que

podería ser certo que é o mellor da

literatura irlandesa dende Sean

O’Casey. É difícil separar ao escritor

dos personaxes que describe, e non

só porque, efectivamente, é protago-

nista de moitas delas, ler a Brendan

Behan é escoitar ao heroe dunha his-

toria que está a contarche, ao carón

da súa pinta de stout, como foi que

aconteceu todo, coa sinxeleza, a

empatía de falar sen ambaxes.

Despois viñeron Brendan Behan’s

Ireland e Brendan Behan’s New York,

ambos os dous cunhas moi ben acaí-

das ilustracións de Paul Hogarth.

Nestas obras a prosa de Brendan

Behan está chea de anécdotas perso-

ais, de referencias literarias, musicais

e históricas, case sempre relativas ao

devir da sociedade irlandesa e nas

que o autor reflexa a súa deriva, a súa

traxectoria ideolóxica e artística.

Behan pasa dunha idea, dunha situa-

ción a outra, case sen cambiar de

parágrafo e fai que o discurso resulte

lóxico e compacto, moi ameno.

Brendan Behan’s Ireland, en con-

creto, paréceme o máis agradable e

sincero libro de historia de Irlanda que

caeu nas miñas mans. De seguro que

eu tería aproveitado moitísimo mellor a

miña experiencia na illa se a sorte tive-

se colocado este libro nas miñas mans

durante o primeiro ano. Pero entón non

podería recibilo como o fixen: un xeito

de avirme, comprensivo, non só con

Irlanda, tamén coa numerosa e familiar

estirpe da derrota.

Brendan Behan,
un mozo de correccional
Isaac Xubín Texto

LONXE DE NÓS E DENTRO

Foto: LIFE
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MdC: Galicia é a primeira palabra do

título do teu libro. Ese feito convida a

pensar na presenza que pode acadar

esa palabra en medios e contextos

aos que, doutro xeito, Galicia —e todo

o que ese nome permite problemati-

zar— nunca tería chegado. Cal pen-

sas que é o estado actual dos estudos

galegos nun contexto académico

cada vez máis global? Como valoras

o que se está a pensar hoxe en día

sobre Galicia?

HMC: A escolla do título do libro res-

ponde aos criterios comerciais da edi-

torial, University of Wales Press. Eu,

por falla de práctica e deformación

académica, suxerira un título moito

menos directo, que incluía palabras

como ‘discurso’ ou ‘sentimentaliza-

ción’. Mais a editorial insistiu no uso de

termos diáfanos e en que o título debía

incluír a palabra ‘Galicia’ en posición

inicial, para facilitar a visibilidade do

libro nas procuras en internet. Sabían

o que facían: a primeira tiraxe acába-

se de esgotar e confío en que sairá

unha edición de cuberta branda, máis

acesíbel, en breve. A boa venda do

libro encádrase, sen o dubidar, no

momento culminante que viven os

estudos galegos internacionais. Malia

que perdura a omisión do contexto

galego na investigación sobre os

nacionalismos no estado español, no

eido dos estudos culturais o que ti des-

cribes como ‘o que Galicia permite

problematizar’ está a fornecer pers-

pectivas innovadoras dende as que

pensar moitas das encrucilladas de

poder político e cultural a nivel estatal.

O proceso avanzadísimo de hibrida-

ción – mesmo de crioulización – no

que se atopa hoxe en día a cultura

galega, úrxenos a revisar os estudos

comparativistas ibéricos como a suma

politicamente correcta de perspectivas

periféricas á central, e convídanos a

restaurar a énfase na dimensión dia-

léctica de todo proceso de destrución

colonial, onde se volven percibir os

procesos de represión política, balei-

rado cultural, representación e paro-

dia. Aí, por desgraza, podemos liderar

nós, dende a Galiza, o debate crítico.    

MdC: O libro tira proveito das estrate-

xias e ferramentas ensaiadas por

González-Millán para a análise da cul-

tura galega contemporánea. Que

papel lle outorgas a este investigador

na configuración actual dos estudos

galegos? 

HMC: Efectivamente, parto do traballo

de González-Millán para tentar enten-

der que réditos e prexuízos trouxo a

adopción de posturas resistentes no

estudo da cultura galega. González-

Millán advertiunos de que a ollada

dende a resistencia non necesaria-

mente nos conduce á emancipación;

non é teleolóxica, senón sistémica e

potencialmente estática. De feito, con-

sidero que poucas estratexias emanci-

padoras son tan concomitantes co

poder como aquelas que asumen

unha postura resistente non aberta ao

cuestionamento. Deste tipo de postu-

ras herdamos na Galiza uns hábitos

ben cativos para a historiografía cultu-

A nación sentimental,
o sentimento nacional

M. C. R. V. Texto

O libro Galicia, a sentimental nation de Helena Miguélez-Carballeira foi unha das
publicacións máis relevantes do ano 2013 no ámbito dos estudos galegos. Nesta
conversa que María do Cebreiro Rábade Villar mantivo con ela por correo electróni-
co, a súa autora reflexiona sobre a aliaxe entre a crítica poscolonial e a crítica femi-
nista, o reparto estratéxico do espazo público na cultura da transición, ou a función
da teoría das emocións no desvelamento das relacións de dominio colonial. 

CONVERSA
HELENA MIGUÉLEZ-CARBALLEIRA / MARÍA DO CEBREIRO
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ral, limitados por unha tendencia a rei-

terar os xiros grandilocuentes da pos-

tura resistente (o tropo repetido de que

‘Rosalía é unha autora universal’, por

exemplo, do que creo percibir trazas

en certos discursos actuais arredor do

chamado Novo Cinema Galego), ao

mesmo tempo que se perpetúan prác-

ticas verdadeiramente neglixentes no

tocante ao legado cultural galego, tan-

tas veces espoliado, custodiado ou

diseminado estratexicamente, en base

a criterios que pouco teñen que ver co

valor do avance científico. Estes son

os paradoxos que parte do traballo de

González-Millán xa quería traer para o

debate crítico. 

MdC: Ademais dos instrumentos rela-

cionados coa teoría poscolonial, na

análise da feminización estereotipada

do teu obxecto de estudo fas uso dos

estudos de xénero. Como valoras o

estado da crítica feminista en Galicia,

as súas posibles tensións discursivas

e a súa articulación interna?

HMC: Si, para o argumento do libro

foime clave a crítica feminista ao tra-

ballo de Edward Said. Said chamou a

atención sobre o feito de que os pro-

cesos colonizadores carretan sempre

unha política de representación do

outro, mais en ningún punto do seu

libro Orientalismo se concretiza que

esta representación pasaba decote

pola feminización da cultura coloniza-

da. Foi a teoría feminista a que adver-

tiu que os repertorios discursivos dos

imperialismos estaban traspasados

polo imaxinario decimonónico da dife-

rencia sexual. Con isto non estaban

só a dicir que a teoría do orientalismo

precisaba dunha apostila feminista,

senón que os procesos e efectos

orientalistas, e por ende colonizado-

res, non se poden entender se non

percibimos a súa relación estrutural

cunha problemática de xénero. Esta é

para min unha das facetas primordiais

da crítica feminista: a de demostrar

que nada do que facemos admite o

rango de apéndice. No libro trato de

entender as condicións de poder nas

cales a primeira xeración de críticas

feministas en Galicia pareceu confor-

marse con este rol, mais son moi críti-

ca coas posturas que aínda hoxe en

día se senten cómodas nel.          

MdC: Creo que, á marxe da propia

pesquisa explícita do libro, a súa apa-

rición neste momento histórico apunta

cara a varios problemas sobre os que

paga a pena reflexionar. Un deles ten

que ver coa crise de lexitimidade do

proceso da restauración monárquica e

das institucións que fixeron posible

eses pactos e acordos tácitos que

agora están en crise. Como les ti este

proceso e que consecuencias pode ter

a análise da chamada cultura da tran-

sición no ámbito dos estudos galegos?

HMC: Por ter demorado certas lectu-

ras –refírome sobre todo ao libro de

Guillem Martínez, CT o la Cultura de

la Transición (2012)– a relación entre

o estereotipo do sentimentalismo

galego e a cultura da transición non

se me fixo patente até hai pouco.

Conversando nos redes sociais onde

me movo co investigador en ciencias

políticas Daniel R. Cao, este utilizou o

termo ‘Cultura da Autonomía’ para a

variante coa que convivimos na

Galiza e penso que é acaído. Da defi-

nición que os autores do libro fan do

concepto de CT aprovéitase todo: a

súa función despolitizadora, manifes-

ta na posta en circulación de ‘milleiros

de produtos aproblemáticos’; os deba-

tes endógamos e compracentes que
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fomenta; as prácticas de sociabilidade

‘feudatarias’ nas que se sustenta, e a

sensación de vergoña allea que

comenza a suscitar nas partes da

poboación que por razóns xeracionais

non partillan a mesma idea de cultura.

Unha ollada mesmo superficial á

axenda cultural da Casa de Galicia en

Madrid dá a medida perfecta do para-

digma de ‘cultura galega’ do que esta-

mos a falar. No noso territorio, están a

Cidade da Cultura (incluídos contedor

e contidos); o baleirado de sentido

histórico do legado rosaliano; a cues-

tión da normativa lingüística; as loitas

de poder para facerse co temón das

institucións culturais do país; ou a

publicación subsidiada de milleiros de

libros mal editados e os almacéns

poeirentos (non son unha lenda) onde

se gardan, sen que ninguén planifica-

se a súa distribución. Esta concepción

do cultural na Galiza fai parte do edifi-

cio do chamado ‘consenso’, para o

cal, sospeito, o discurso do sentimen-

talismo galego fornecía o cemento. 

MdC: Lendo os primeiros capítulos do

libro, pregúntome se non pensaches

en fuxir do criterio de ordenación da

materia por autores (Carballo Calero,

González Besada, Couceiro Freijo-

mil…). Non pensas que a perspectiva

teórica do libro sería máis proclive á

análise directa das institucións e dou-

tros dispositivos do poder directamen-

te implicados na produción discursiva

dos estereotipos que estudas? Contra

a fin do libro achégaste máis a esa lóxi-

ca, pero gustaríame saber por que non

a usaches como pauta para pensar o 

que aconteceu na cultura galega ao

longo do século XIX e a comezos do

século XX.

HMC: As ideas deste libro tardaron

moito tempo en madurar. De feito,

escribín os primeiros capítulos antes

de ter asentado por enteiro no meu

pensamento até que punto estaba a

tratar cunha problemática típica das

dialécticas de representación colonial.

Ao principio lía historias literarias por-

que nelas se alicerzaban claramente

os criterios sobre que constitúe cultura,

identidade e literatura galegas, e nes-

tes aparecía sempre imbricado o voca-

bulario do sentimentalismo, ora con

valor deostativo (como no caso de

González Besada), ora con valor digni-

ficador (como en Carré Aldao). Cara ao

final decateime de que o corpus de

casos no que me baseaba podería ter

sido moito máis diverso, pois atopaba

evidencias para  o argumento nunha

tipoloxía moi ampla de produtos cultu-

rais, políticos e mediáticos. Tentei rec-

tificar isto, coma ti percibiches, no últi-

mo capítulo e máis no epílogo.      

MdC: O rastrexamento teórico que o

teu libro emprende arredor do concep-

to do “sentimental” fai pensar niso que

autores como Clough e Halley veñen

denominando “xiro afectivo”. Como

valoras ti o impacto desa orientación

que tenta estudar criticamente as com-

plexas conxuncións entre o ámbito da

política (ou do político, no sentido de

Rancière) e o ámbito dos afectos?

HMC: No meu traballo até agora, a

veta das teorías do afectivo da que

tirei máis proveito foi a da crítica femi-

nista aos procesos de canonización

cultural polos que se relacionaba os

valores do sentimental coa baixa cali-

dade estética, o feminino, o secunda-

rio. Mais si é certo que cada vez cavi-

lo máis sobre os usos culturais, insti-

tucionais e mesmo económicos do

constante recurso á capacidade emo-

cional dos galegos, ou da galeguida-

de mesma como unha forma de estar

no mundo que é primordialmente

emocional. Interésame como este

recurso se apresenta vencellado ao

dignificador, coma se recoñecerse

sentimental fose unha nova forma

desacomplexada de facer país, ao

tempo que se desactivan as emocións

negativas – a carraxe, o desespero, o

odio – que provoca a experiencia da

subalternidade. Lembro a presenta-

ción en Vigo do filme ‘Costa da Morte’

de Lois Patiño, onde houbo bágoas,

apertas, mencións á avoa e un públi-

co que pedía a palabra para expresar

a súa emoción: todo arredor dun pro-

duto que xogaba co uso forzado do

castelán por parte de xente galego-

falante, creando un efecto cómico no

público, similar ao que xa se explota-

ba con aqueles personaxes con acen-

to galego que aparecían durante os

oitenta na televisión española (a

‘Carmiña’ de Beatriz Carvajal era un

deles). En contraste con aqueles tem-

pos, porén, hoxe corremos o risco de

estarmos a rir nós sos.
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O bosque é grande e profundo é

a nova novela do xornalista e

escritor Manuel Darriba, editada por

Xerais, e tamén a afirmación que

resume o contido dun relato apoca-

líptico situado no corazón da barba-

rie. Non en balde existe un libro mis-

terioso neste relato, aquel que le a

profesora de piano de Gretel, unha

dos protagonistas: O corazón do

negror, de Joseph Conrad, que é o

seu preferido e le durante o seu

encerro nun refuxio. A Cidade está

en guerra, e Hansel foxe ao bosque,

fuxindo da noite. Nel coñece seres

case primitivos, cos que vaga á

busca de acougo. 

O groso da novela está nese

éxodo de Hansel á procura da salva-

ción. A segunda parte, “Gretel”, é a

crónica da fame nunha cidade en gue-

rra. Da fame e da incerteza, mensa-

xes de radio que non se saben autén-

ticas, compartir un barreño sucio, ten-

tar conseguirlle ao Vendedor algo que

botar á boca. A novela remata con

dous episodios desconcertantes,

“Entrevista” e “Antes”, que volven

sobre o Hans da cidade.

É unha alegoría da loita por

sobrevivir nas condicións máis pre-

carias da existencia, que ben podería

ser o actual estado das cousas. O

bosque xa non é lugar para armar a

resistencia, só a escuridade que pre-

cede á ruína. Os personaxes deam-

bulan no corazón da barbarie á pro-

cura de si mesmos, andan á deriva,

tentando protexerse da súa nudez

nunha intemperie cruel e despiada-

da. A xente da Cidade bótase ao bos-

que, resultando ameazadora e des-

coñecida para os habitantes das

aldeas. Porque “O bosque, en reali-

dade, son moitos bosques dentro

dun máis grande” (p. 44). Divídeos A

Gorxa, abismal e atenazante. Os que

foxen “parecen presos que agardan

que os quiten da cela” (p. 69). Hans

enferma, perde o vigor. Pódeselle

adiviñar, coma ao Kurtz d’O corazón

do negror, un futuro no que entoleza

e no que remate por vivir “coma un

salvaxe calquera” (p. 108), sometido

ás leis da loita pola supervivencia.

Os homes parecen obedecer á pre-

sión da lei da selva, mentres que as

mulleres loitan pola mantenza da

vida neste relato.

Mentres, Gretel tenta subsistir na

cidade, e no seu relato en primeira

persoa mergullámonos na desespe-

ranza, co único soporte da profesora

primeiro, da avoa despois. “Que fací-

an os salvaxes?”, pregunta. “Cousas

horribles. Cousas que non podes

imaxinar”, respóstalle a súa profeso-

ra. O seu é o relato da inocencia

deturpada polas circunstancias, nun

mundo de persoas adultas atrapa-

das na Guerra. 

A novela aparécenos contada con

técnica case cinematográfica, limpa e

sen excesivos adobíos, clara e contu-

dente. Particularmente na conversa

que Hans sostén co “Homiño” no

capítulo “Entrevista”. Darriba tece

aquí unha panorámica dun clima con-

vulso, onde a esperanza parece per-

dida para sempre irremediablemente

e os personaxes axítanse desespera-

dos, apreixados pola escuridade que

o envolve todo, unha escuridade que

eles mesmos xeran. 

Agradécese a axilidade e rotundi-

dade que Darriba lle confere ao seu O

bosque é grande e profundo, unha

novela que constitúe o relato dun

tempo de barbarie e confusión. Coma

este en que vivimos.

No corazón da barbarie

Lara Rozados Texto

O bosque é grande e profundo
Manuel Darriba
Xerais, 2013

NARRATIVA Unha alegoría da loita por sobrevivir nas condicións máis precarias
da existencia -o actual estado das cousas-.

O bosque xa non é
lugar para armar a
resistencia, só a
escuridade que

precede á ruína. Os
personaxes deambulan
no corazón da barbarie

á procura de si
mesmos, andan á
deriva, tentando
protexerse da súa
nudez nunha

intemperie cruel e
despiadada. 
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que non sabe por que a len, tan só sabe por que

escribe. Só os lectores e as lectoras poderán contestar

unha dúbida coma esta. Fácil, por outra parte, de res-

ponder, despois de achegarse a este o seu último libro e

sermos quen de gozar cunha obra apaixonante e dife-

rente. Iso si, unha novela pouco compracente co posible

lector ou lectora que debe estar alerta en todo momento,

procurando aqueles signos agochados, quizais baixo

palabras, quizais baixo puntos -suspensivos ou non-

para tentar comprender unha atmosfera que por veces

tórnase irrespirable. E intensa.

Declara tamén a autora que a historia atrápaa.

Tamén iso sucederá a quen teña o libro entre as súas

mans: verase firmemente capturado nunha tea de araña

da que, pensará, só poderá fuxir cando remate de ler.

Errados andabamos: Nuria e Bet, protagonistas –ou pro-

tagonista?- seguirán vivindo connosco aínda ben tempo.

Non nos tolearán, por  sabermólas  imaxinarias, pero si

nos retorcerán de cando en vez as sombras multicolores

dos días húmidos do noso inverno. Chegaremos a

reconciliarnos con elas? 

Porque se ben a novela que nos ofrece Anxos trans-

corre nos días de sol do verán, nós lémola nun inverno

devastado por continuas cicloxéneses explosivas.

Curioso. Curioso sentir esa calor da que nos fala a auto-

ra e que lle serve para contrastar cos sentimentos da

protagonista. Curioso que namentres nós, lectores e lec-

toras, sintamos unha caloriña de mar mentres oímos os

refachos de vento e convivamos coa escuridade que

mergulla a protagonista. Unha escuridade maiormente

comprensíbel na invernía estacional da nosa terra.

Quizais sexa grazas á nosa posición, quizais sexa a

que nos situemos ben afastados por estar do outro lado

das páxinas. Acomodámonos nós no Monte Xiabre para

contemplar unha acción que nos envolve? Somos quen de

non inmiscirnos? Ou, pola contra, desexamos berrar que a

verdade só se topa nun mesmo? Quizais sexamos só

observadores na distancia, pero...daremos fuxido moito

tempo de Bet? Permaneceremos impávidos ante a violen-

cia? Gozaremos ao sentírmonos seguros? Estámolo? Será

unha resposta afirmativa porque comprobamos ao final da

lectura que esa dualidade, esa violencia contra un mesmo,

é exercida só en determinados casos, como a que ocupa

a nosa protagonista. E de novo un quizais. Quizais agora

miremos arredor con outros ollos, vendo a violencia diaria

como algo implicitamente establecido por unha sociedade

que non nos gusta pero da que formamos parte. E quizais

sexa esa a intención da autora: facernos cómplices e sabe-

dores de que calamos día tras día, que vivimos alleos a

aquilo que, por forza, concírnenos. É sempre máis doado

mirar para outro lado. Non reaccionar. Non observar. Non

buscar dentro de nós mesmos un mínimo de complicidade

que non fose estática, que berrase para tentar desequili-

brar o que vive nun desequilibrio continuo.

E os quizais continuos que nos provoca o libro con-

vértese nunha soa seguranza:  convidarvos a unha lec-

tura que a ninguén desagradará.

Unha lectura que a ninguén desagradará
Gracia Santorum Texto

A lúa da colleita
Anxos Sumai
Galaxia, 2013

Quizais agora miremos arredor con
outros ollos, vendo a violencia
diaria como algo implicitamente
establecido por unha sociedade
que non nos gusta pero da que
formamos parte. Quizais sexa esa
a intención: facernos sabedores de
que calamos, que vivimos alleos a
aquilo que, por forza, concírnenos.

CARA E CRUZ
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H ai  moitos trazos inherentes á calidade humana, pen-

samentos que todos temos en diferentes estadios

das nosas vidas. Como esa necesidade de fuxir, de romper

con todo e reconstruírnos de cero nun sitio novo no que, en

realidade, batemos coa vertixe da dúbida de se o pasado

sería mellor. Como esquecer esa parte de nós que non nos

gusta ,ou ver que nalgún momento fomos alguén que

agora non recoñecemos: o paso entre quen somos e quen

nos gustaría ser. Estes saltos de tempo e de personalida-

de, moi ó límite, son os que lle provoca a Nuria a súa enfer-

midade, McGuffin perfecto para vertebrar “A lúa da collei-

ta”. Esta novela de Anxos Sumai, galardoada co Premio

García Barros, é moi fácil de recomendar pero moi difícil de

definir. Presenta unha historia desacougante, de final duro,

moi acorde coa prosa directa e sen suavizante coa que a

escritora parece, ás veces, disparar palabras.

Comeza o relato cun amor de verán, unha desas

encantadoras relacións preadolescentes con moito de

sexual e pouco de sentimento, con todo de presente e

nada de futuro, que xa nos dá as primeiras pistas de que

a nosa protagonista é unha persoa especial. Aquí come-

zaremos a camiñar con ela pola area e xa non podere-

mos despegarnos. Volver a esa praia será un auténtico

sufrimento. O lector vese engaiolado nunha voráxine de

inquedanza e de incertume na que doe ler. Precisa

parar, descansar, coller perspectiva, mais non pode.

Como a protagonista, está atrapado na tensión do pade-

cemento e pode máis a necesidade de seguir lendo, a

esperanza de atopa-lo máis axiña posible o alivio dun

happy ending que nunca chega. Porén, a dedicación e o

mimo cos que están debuxados tódolos personaxes da

historia fana moito máis levadeira. 

Un pode entreterse nesas amizades que chegan por

sorpresa á vida dun para quedarse, nese señor mirón,

no home que sempre leva a cámara colgada e nas veci-

ñas da praia que saen da casa xa en bañador, nesas

relacións (non tan) ocasionais. Retratos de persoas

cotiás para nós e que para a protagonista parecen car-

gar sacos de segredos. Mais non está exenta dunha

pequena parte que renxe: Rubén. Un personaxe que

podería (debería?) ser máis relevante ó longo da histo-

ria e ó que case non se menciona ata o final, cando apa-

rece desdebuxado. Mais como toda atracción sen remi-

sión, non somos conscientes destes pequenos detalles

ata tempo despois, co repouso. Porque esta novela ben

merece ser repousada.

En conclusión, trátase dunha lectura non apta para

tódolos públicos, só para os valentes.  Un relato esi-

xente, difícil de dixerir, non axeitado para os momentos

de debilidade nin para asignarlle a mesiña de noite,

salvo que non nos importe que as nosas cavilacións

gañen a batalla ó sono. Unha historia inxusta, ladroa

de tempo e sentimentos que deixa un baleiro final tan

grande que impide condensala ou falar dela. Unha das

máis salientables dos últimos tempos. Onte preguntá-

ronme por que recomendaba a novela. Só acertei a

dicir que había moito tempo que un libro non me dei-

xaba sen palabras.

Un libro que nos deixa sen palabras
Marta Boubeta Resille Texto

Trátase dunha lectura só para
valentes.  Un relato esixente, difícil
de dixerir, non axeitado para os
momentos de debilidade, salvo que
non nos importe que as nosas
cavilacións gañen a batalla ó sono.
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C ando un viaxa a Exipto, encon-

tra unha cultura milenaria dun

esplendor sorprendente. Especial-

mente se pensarmos que, mentres

nestas latitudes erguían templos de

fantasía e exquisitez, na nosa parte de

Europa practicamente seguían vivin-

do nas covas. Pero esa grandiosida-

de chocaba e choca drasticamente coa

imaxe do presente.

O Cairo, xa antes da situación

terrible que vive na actualidade,

impactaba polo caos e polo contraste

abrupto entre zonas. O luxo excelso

fai fronteira difusa co lixo por todas

partes, o que nos fala dunha socieda-

de con profundas diferenzas. E aínda

que o  ollar sempre é o dunha turista

que non consegue mergullarse na

vida real do país, facilmente se enten-

día que as nenas que se afanaban por

vender unha pulseira con motivos

antigos tiñan unha insistencia que

respondía a que algo non funcionaba

ben. E esa intuición constatouse no

estourar da Primavera Árabe.

En 2002, Alaa Al Aswany publica

O edificio Yacoubian, unha novela que

nos mostra Exipto como un territorio

en conflito, un país que, antes ou des-

pois, terá que revoltarse ante un pre-

sente abafante. Quérese dicir, é unha

obra que explica de onde saíron todos

eses grupos de mozas e mozos, e

non tan mozas ou mozos, para as

rúas esixindo un inmediato cambio.

Para analizar este momento e

lugar histórico, toma como punto de

referencia o edificio Yacoubian.

Serve de pequeno universo dos tipos

humanos do presente exipcio, pero

tamén como metáfora da historia

recente do país. A construción, data-

da en 1934, é froito do capricho dun

“millonario e daquela líder da comu-

nidade armenia” que nos “dez

amplos andares de estilo clásico

europeo” albergou a “flor e nata da

sociedade daquela época: ministros,

grandes terratenentes, industriais

estranxeiros e dous millonarios

xudeus (...) e un garaxe (...) onde os

residentes gardaban os seus coches

(...) Rolls Royce, Buick ou

Chevrolet”. A súa situación mudou

coa Revolución: “Pero en 1952, a

Revolución cambiouno todo (...) Nos

anos sesenta, a metade dos aparta-

mentos xa eran a vivenda de milita-

res de distinto rango”. E a decrepitu-

de foi alcanzada canda a posterior

instauración da democracia capitalis-

ta asentada nunha rede de clientelis-

mos e movementos de poder que fan

absolutamente irreal ese sistema que

tamén na Europa se comeza a cues-

tionar como modelo de eficaz repre-

sentación da vontade cidadá. Dende

os anos 70 “os ricos comezaron a

abandonar o centro”, e a azotea

pasou de seren cuartos-despensa a

“establecerse unha nova sociedade

totalmente independente do resto do

edificio” formada polas clases máis

pobres que non conseguían facerse

cunha vivenda digna. Esta parte

superior do edificio é un microcosmo

que se move en paralelo do resto; os

habitantes dos apartamentos e da

azotea nunca se cruzan, agás cando

é para satisfacer os caprichos máis

básicos dos moradores dos primei-

ros. Os personaxes da novela sitúan-

se nun ou no outro dos dous ecosis-

temas e sérvennos para facer unha

tradución de todos os tipos humanos

que se poden encontrar no país. 

Nesta novela polifónica Alaa Al

Aswany fai unha descrición visceral e

sen perdón do seu país. Denuncia as

obsesións e os atropelos que vive un

pobo chegado ó seu límite e que ten

moi pouco que perder. “Segues odian-

do este país?” pregúntalle Zaki Bei a

Bussayna. E a resposta é un tallante

si, por inxusta, abafante, corrupta, cla-

sista, capitalista... que é a sociedade

A crónica dun país canso

Soraya Domínguez Portela Texto

NARRATIVA A novela amosa o universo humano do presente exipcio, pero
tamén é a metáfora da historia recente do país.

O Cairo. Foto: Sameh Al Tawil
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do Cairo -e, por extensión, do Exipto-

actual onde estes dous personaxes

se sitúan. Con esta pregunta pode-

mos sintetizar, en grande medida, os

sentimentos que lle ocupan a cabeza

a unha boa parte do pobo exipcio no

contexto en que se sitúa esta novela:

antes das revoltas da Primavera

Árabe. A resposta móvese dende as

ansias de marchar dun territorio que

non lle oferta nada, ata o sacrificio

persoal para poder mudalo e, final-

mente, a asunción das regras de xogo

aínda que a partida xa está decidida

dende o seu comezo segundo o oco

de que saia a xogadora. 

As clases dirixentes son o albo

principal da crítica da voz narradora.

Podemos asistir á ascensión na vida

política dun home feito a si mesmo a

base de corrupción e os custos que

esta subida na escala social traen

consigo. E o rexedor de todo este

caos, que non é tal, é “o Gran

Home”, ó cal se lle pode adscribir

facilmente un nome concreto propón-

dolle un xogo á lectora. E isto é así

porque a novela que nos ocupa non

é un texto dirixido a Occidente. Non

busca explicarnos dende fóra os fíos

desta sociedade; é unha ollada inter-

na que fala sen tabús das zonas

escuras dun mundo que coñece: o

tratamento da muller, da homosexua-

lidade, da pobreza; a importancia da

corrupción ou a falta de oportunida-

des reais. O que lle engade interese

ó texto por non ter esa patina de

didactismo ou de entretemento para

o outro que sempre se vai colocar

nunha pose de superioridade.

A novela chega a ser tan cruenta e

espida de artificiais finais felices de

película que parece inaguantable ou

incrible que o ser humano poida tole-

ralo. Os personaxes, cando os coñe-

cemos, xa os encontramos na súa

pose putrefacta ou no inicio do cami-

ño que os leve á putrefacción. Son

poucos os que se redimen. 

Un dos aspectos de máis interese

da obra é a descrición do movemen-

to islamista. Podemos asistir ó proce-

so de evolución dun rapaz que o leva

ata a yihad, e chegamos a entendelo

sen moitos dramatismos. Hai un ollar

benévolo da voz narradora que nos

pregunta indirectamente: podedes

xulgalo sen concesións? Que faria-

des vós no seu lugar? Non ten acaso

lóxica o seu comportamento? O sis-

tema é violento e non pode sorpren-

derse de obter respostas violentas.

Isto é, novamente encontrámonos

con que a realidade non é nin negra,

nin branca; o que dominan son unha

gama de grises que só deixan pre-

guntas e aínda ben.

O edificio Yacoubian é a segunda

novela dun autor recoñecido dentro e

fóra de Exipto. Este foi o seu grande

éxito de público, xa que logo alcanzou

un grande recoñecemento polas lec-

toras e foi traducido a numerosos idio-

mas. Foi tal o calado social desta

publicación que durante a Primavera

Árabe moitas das persoas que esta-

ban na rúa admitían que o que as

levara á protesta fora a lectura das

vidas dos moradores deste edificio.

Vérense descritos como unha socie-

dade tan inhumana foi o detonante

que espertou unha parte da cidadanía

que, quizais, a súa praxe diaria non lle

mostraba dunha forma tan evidente o

funcionamento do seu país.

Con esta novela a editorial

Rinoceronte volve convidarnos a facer

unha viaxe a unha historia e un lugar

que non deixa indiferente. Deste

modo, estase convertendo este selo

nun cruño de seguridade para as súas

lectoras, nunha sinatura da que case

sempre podemos esperar unha expe-

riencia que nos vai deixar algunha

pegada. Como acontece nas boas

viaxes. E este libro é un bo exemplo

deses acertos.

Nesta novela polifónica
Alaa Al Aswany fai
unha descrición

visceral e sen perdón
do seu país. Denuncia

as obsesións e
atropelos que vive un
pobo chegado ao seu
límite e que ten moi
pouco que perder.

O edificio Yacoubian
Alaa Al Aswany,

Fátima Tourari (tradución)
Rinoceronte Editora, 2013

A novela chega a ser cruenta. Os personaxes, cando os coñecemos, xa os
encontramos na súa pose putrefacta ou no inicio do camiño que os leve á
putrefacción. Son poucos os que se redimen.
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R ei Ballesteros dáse a coñecer a

finais dos anos setenta cunha

novela que achegaría aires de renova-

ción a unha escrita que se estaba deba-

tendo entre o continuísmo da Nova

Narrativa Galega, certamente politizada

e que procuraba ocupar un espazo dos

posibles no nacionalismo literario, ou no

realismo literario ligado ora ao folclore

ora ao mito clásico. Dos anxos de dos

mortos (1977) establece unha marca dis-

tintiva do que se ía entender como reno-

vación da narrativa na Transición, pois

parte do bildungsroman para chegar ao

nihilismo dunha xeración que asume o

poder do novo neste período. Após pre-

sentar esta obra, retomaría a edición con

Loaira (1992), texto que completa a

novela anterior e que a crítica esperaba

como o  gran revulsivo do xénero, aínda

que non acabara de penetrar no canon.

A principios de século tira do prelo Non

sei cando nos veremos (2005). Neste

caso muda a temática xeracional e apos-

ta por unha novela de tese na que afon-

da na filosofía a través de ideoloxemas

como a soidade ou o amor. Nesta liña

regresa cunha obra póstuma titulada A

noite do Moucho (2009) e na que, a par-

tir dunha historia centrada na Guerra

Civil, incide en conceptos como a memo-

ria, a figura autorial ou a soidade, xa pre-

sentes no seu macrotexto.

A partir do falecemento en 2008 de

Rei Ballesteros, agroman textos que o

propio autor tiña nas súas mans no

xusto momento do seu pasamento e

cos que aínda estaba traballando. Ao

igual que A noite dos Moucho, publí-

case agora Presenza dunha ausencia,

obra que podemos considerar básica

á hora de entender o proceso creativo

por parte deste autor. Este ensaio ten

como cerna unha interpretación perso-

al da obra de Maurice Blanchot, para

xustificar o proceso creativo do propio

Rei Ballesteros. 

Nestas páxinas atopámonos cunha

reflexión plural sobre aspectos propios

dun discurso metaliterario. Desta manei-

ra, conceptos como orixe, museo, lite-

ratura, pai, nai, literatura oral, poesía,

tradución, lectura, figura autorial, etc.

son sometidos a análise e cotexo. As

fontes manexadas, como xa indicamos

antes, son na súa maioría vindas da

obra de Blanchot, mais tamén repara na

escola filosófica francesa que parte da

Segunda Guerra Mundial: M. Foucault,

R. Barthes, G. Deleuze ou G. Bataille e

que teñen en común a súa construción

a partir da lectura crítica de M. Heideg-

ger, xa analizado por P. Bourdieu.

A tese central do libro é a análise

da ausencia da figura autorial e lectora

no proceso de creación literaria. Mais

consideramos que esta é unha escu-

sa por parte de Ballesteros para trazar

as liñas de traballo tanxenciais coa obra

literaria de seu. Este volume ten un

peso especial á hora de afondar e pre-

sentar claves metaliterarias que se

plasman no macrotexto de seu. En

cadanseu apartado detectamos exem-

plos, como a desaparición da entidade

narradora. Isto último practícase na súa

derradeira novela, a través do illamen-

to de Aurelio ou co esvaecemento do

personaxe que serve de voz narradora

da súa historia. Tamén se reflexiona a

respecto do macrotexto, ao afirmar que

“Cada libro resulta ser a suma de cau-

sas e consecuencia -efecto- doutro

libro”, polo cal entendemos a liña que

conecta Dos anxos e dos mortos con

Loaira e a posterior obra narrativa. 

Noutra orde de cousas, atopamos

referencias a conceptos e ideas moi

actuais tal como a defensa dunha lite-

ratura ecolóxica (“o libro da natureza”)

−hoxe  plasmada en narrativas de auto-

res/as moi novas que dialogan coa terra

dunha forma recíproca−, a rede a tra-

vés da metáfora do “museo imaxina-

rio” ou a imposibilidade dunha lectura

hermenéutica: “o autor non é un eu que

queira comunicar nada”.

Con Presenza dunha ausencia Axóu-

xere editora aposta por unha edición de

autor modesta e anovadora no campo.

Como paratexto do volume preséntase

un prólogo que incide na orixe da escri-

ta de Ballesteros, mais non establece o

modelo heurístico que se vai seguir. Así,

tamén se engade un aparello crítico

baseado en notas a rodapé que dan

conta das referencias que suscita o pro-

pio texto e un apéndice no que se reflic-

te un fragmento do documento orixinal

manuscrito. Desta forma, facilítanlles aos

lectores/as un volume que afonda nunha

outra concepción do feito literario e artís-

tico, por parte dun autor que aínda fica

por analizar con máis demora.

A autoría psicoanalizada

Presenza dunha ausencia.
Sobre Maurice Blanchot
Anxo A. Rei Ballesteros
Axóuxere Editora, 2013

Alberte Valverde Texto

ENSAIO Unha interpretación da obra de Maurice Blanchot para xustificar o proce-
so creativo do propio Rei Ballesteros.
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A narrativa galega contemporá-

nea lévase mal coa intimidade,

moi mal. Abondan os dedos dunha

man para sinalar os libros que sobor-

dan a fronteira máis inmediata e

tamén a máis difícil de traspasar, a do

propio eu. Esa é a primeira norma

que, gozosamente, incumpre O derra-

deiro libro de Emma Olsen (Galaxia,

2013) de Berta Dávila (Santiago,

1987), ao conducir a quen o le a unha

estimulante zona de sombra, a da fic-

ción confesional.

A historia dunha escritora nortea-

mericana, Emma Olsen, que regresa

á súa vila natal, Faith, para, no tran-

so final da súa existencia, escribir a

súa obra máis reveladora non é, en

ningún caso, a historia de Berta

Dávila. Non se trata dunha autofic-

ción en sentido estrito, porque non

hai ambigüidades na voz narradora,

nin trampas de identidade, nin incur-

sións autobiográficas. Está moi claro

quen é quen. E malia iso, o ton desta

novela, contido, lúcido e evocativo,

fai pensar nunha contaminación evi-

dente entre a autora de poesía que é

Dávila e esoutra creación súa cha-

mada Emma Olsen. Emma Dávila e

Berta Olsen, vasos comunicantes

dun mesmo universo literario, cifrado

na fondura poética, no engado da

escrita e nunha dualidade fascinante

que contamina este relato de duplici-

dades. A relación entre Emma e a

súa amiga de mocidade, Clarissa, é

un trasunto desa simetría, a espiña

dorsal da intriga e outra singularida-

de desta historia tan fermosa como

rara no sistema literario galego, reco-

ñecida co VII Premio de Narrativa

Breve Repsol 2013.

Quizais o xogo metaliterario que

propón Berta Dávila non seduza de

maneira unánime, sobre todo a quen

non gosta dos libros dentro dos

libros. Pero esta novela atmosférica e

musical, reflexiva e con alustros de

ironía, consegue, a cambio, converter

un lugar perdido do Mid West, en

Dakota do Sur, nun territorio apto

para o soño e o regreso, eterno. É tal

o poder co que a narradora dota este

espazo que Faith perde a súa cuali-

dade xeográfica, converténdose no

limiar doutra dimensión, un vórtice no

que conflúen tempo, individuo,

memoria e sentimentos, dous sobre

todo: o amor e a soedade.

Alén do imaxinario evocado por

Dávila, as cancións de Loretta Lynn,

os zapatos de Dorothy n’O mago de

Oz ou os versos de Anne Sexton

–cuxa carga icónica veste a Emma-

hai dúas referencias que abrollaron

neste lector durante a viaxe a Faith.

Unha, o belo relato de Truman

Capote Children on their birthday,

traducido para o castelán por Juan

Villoro en 2004, co que este libro

comparte lirismo, tardes desoladas

e precisión expresiva. E outra o

filme Brokeback Mountain, de Ang

Lee, baseado nun conto de Annie

Proulx, Premio Pulitzer, coma

Sexton, coma Olsen. Faith está, de

feito, moi preto daquelas montañas

de Wyoming nas que dous vaquei-

ros solitarios, Ennis del Mar e Jack

Twist,  procuraron os límites do seu

amor e da súa soedade, os límites

do seu propio eu. Alí, coma aquí, o

que resta desa viaxe compartida é o

levantamento topográfico dunha

alma perante o abismo.

Un libro dentro dun libro

Quizais o xogo
metaliterario que
propón Berta Dávila
non seduza de

maneira unánime,
sobre todo a quen non

gosta dos libros
dentro dos libros. Pero

esta novela
atmosférica e musical,

reflexiva e con
alustros de ironía,
consegue, a cambio,
converter un lugar
perdido do Mid West
nun territorio apto
para o soño e o
regreso, eterno.

O derradeiro libro de Emma Olsen
Berta Dávila
Xerais, 2013

Fran P. Lorenzo Texto

NARRATIVA Emma Dávila e Berta Olsen, nunha dualidade fascinante que conta-
mina este relato de duplicidades.
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M aría do Cebreiro e Daniel

Salgado constrúen A guerra,

un libro a catro mans que non oculta

o diálogo e avanza como un único río

sobordando as marxes do tempo

escordado da historia, do territorio

nacional sen rostro, da ausencia de

estruturas onde se organizar. O

poema declárase vencido pero rever-

dece por riba da épica, despois dela,

pois para este ciclo confuso da histo-

ria non convoca partido, nin o nimbo

dun Estado e a patria non é menos

perdoable: o soño está nunha escri-

tura comunal, a confianza está fóra

do prognóstico.

Na guerra non hai nada ao que un

non poida afacerse. Relato antagonis-

ta dos feitos, non chama pola inter-

vención directa: intervén como inter-

veñen as narracións históricas asina-

das por Marx n’O 18 Brumario, sobre

a Comuna, desconfiando da organiza-

ción e dubidando dos métodos. O

poema brota e non agarda.

Tiñamos medo de calar e tiñamos

medo do que diciamos. Hai unha

atmosfera que detona en cada verso

e os poetas alternan o público co pri-

vado, cuestionando tamén cal debe

ser a posición do persoal: Levarei o

desexo / ao campamento? 

Os xornais falaban da guerra e

non lle chamaban guerra. Como para

Habermas a democracia, o poema é

na vida, na permanente cuestión

sobre o tempo actual: isto non é un

procedemento, é unha declaración

de intencións.

Contaban os mortos pero non

dicían nada sobre a morte. Se o polí-

tico se constitúe en referente nuclear

e o tempo é observado desde o seu

lado escuro, a advertencia está nas

mans e na pel, no que queda entre

as persoas, tamén no que non pode-

mos recobrar. Cara aí miramos, ese

é o osíxeno d’A guerra.

Só tentando esquecer consegui-

mos lembrar. A circunstancia é con-

creta; das decisións, ningunha é firme.

A única preparación é para o imprevis-

to. Se o que se describe é a ruína dun

tempo, ou como a caída da época se

opón ao soño doutra sociedade: sería

posible dicilo expedindo receitas? 

Os traidores somos testemuñas.

Refúsase a épica e da elexía non per-

manecen nin os restos doutro século,

renúnciase á nostalxia, espelícanse

os mitos, colócase no centro do plano

o que adoita quedar fóra na poética

social: o poema alumea e fala na hora

fría en que se decide como / se atra-

vesan as augas.

Na guerra a astucia é máis impor-

tante que a valentía. Introdúcese e

medra aquí o proceso de descompo-

sición social, pero chegamos a el

desde o interior do barullo, desde a

inminencia, nas preguntas mentres

suceden os feitos; a conciencia de

que nada se volverá articular como o

fixo. A Guerra non é metáfora, pero é

metáfora de nós. 

Ningunha relación é de igualdade.

A desesperanza perdeuse no camiño.

Quizais non haxa espazo para o pesi-

mismo cando o que asiste son os fei-

tos precarios, a vida que se estraga e

o perigo. A ruptura si, fíltrase como

unha posibilidade que poña fin ao que

non pode ser certo. 

O lugar da xustiza non é o mundo.

Tampouco comparece unha esperan-

za doada. Están as conversas, a serpe

dos versos que verte luz entre elas,

está a ameaza e a alerta común: coas

mans rotas e o corazón / indemne.

Entretecer o poema
fronte aos días
Oriana Méndez Texto

PROPULSIÓN

ProTexta | Suplemento bimensual de Libros

Coordinador: Manuel Forcadela | Consello editorial: Camiño Noia, Anxo Angueira, Rexina R. Vega

13-cultura_protexta:j-cultura  21/03/14  17:34  Página 82




