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Amigos: Non foron tantos coma esco-

lleitos. Entre eles, xaora, Aquilino Igle-

sia Alvariño, fraterno dende a primeira

hora, como tamén o foi entrañable

dende os tempos do Seminario en

Mondoñedo Xosé Díaz Jácome. Logo,

na Posguerra, o trato deferente e admi-

rativo que lle gardaron Ramón Gonzá-

lez-Alegre, Uxío Novoneyra, Francisco

Fernández del Riego, Ramón Piñeiro

e o seu mellor valedor, Ricardo Carba-

llo Calero. Nos anos últimos, Luís Gon-

zález Tosar e Alfonso Blanco Torrado

a diario, tamén si, Manuel María, Car-

men Blanco e Claudio Rodríguez Fer, o

mesmo que Xulio Xiz.

Despedida: En de setembro de 1990 o

poeta tivo que ser internado no

Hospital Xeral de Lugo gravemente

enfermo. Pasáranlle factura dous infar-

tos sufridos previamente —un en 1984

e outro en 1987—, e viuse moi afecta-

do pola morte da súa muller en outubro

de 1988. Pesaroso, xusto de saúde, o

escritor acabou sucumbindo aos reve-

ses e abandonounos ás tres da madru-

gada do 2 de outubro.

Foi enterrado no cemiterio de San

Xoán de Lagostelle ao día seguinte, con

grande asistencia de público xeral, escri-

tores e intelectuais e mais autoridades.

Portaron o seu féretro ata a derradeira

morada Manuel María, Uxío Novoneyra,

Darío Xohán Cabana, Luís González

Tosar, Paco Martín e Xulio Xiz.

Familia: Seu pai, Isidro Calvo, era

escribán do concello e súa nai, María

Manuela, labrega e a persoa que diri-

xía a facenda da casa axudada de

súa cuñada, quen vivía co matrimonio

e os catro fillos deste.

Chegado o seu tempo, Díaz Castro

formou a súa propia familia ao casar o

10 de agosto de 1954, en Urretxu

(Guipúscoa), con María Teresa

Zubizarreta Bengoetxea, con quen tivo

tres fillos: José María, Maite e Íñigo.

Follas verdes e Follas ô aire:

Escribiu máis que publicou. Entre os

textos que rematou pero non deu á

luz cóntanse dous poemarios que

redactou no tempo de seminarista

titulados Follas verdes (1934) e

Follas ô aire (1935).

Esta poesía de adolescencia

amosa certo ton confesional e aínda

místico, estética máis ou menos

modernista, luzadas de malditismo

baudelaireano, ecos das lecturas de

Lamartine, preferencia polas temáti-

cas do sombrío ao Musset, linguaxe

abanante entre a raiceira popular e o

cultista de tradición latina, tradiciona-

lismo paisaxístico-descritivo, simbolis-

mo e neopopularismo alternantes.

Neste momento, a súa escrita

abeira ao neovirxilianismo da Escola

Poética do Seminario de Mondoñedo

(con Noriega Varela, Iglesia Alvariño e

Crecente Vega), pois predomina nela

a pegada humanística, o paisaxismo

mindoniense e chairego, o substrato

nutricio do rural, a coidada elabora-

ción formal dos textos e afirmación do

idioma a través da reivindicación do

popular e o dialectal.

Formación: Á parte das primeiras

letras aprendidas nas súas terras

natais, Díaz Castro estudou no

Seminario de Mondoñedo ensinanzas

medias, que concretou cursando tres

anos de Humanidades, tres de

Filosofía e dous de Teoloxía entre 1929

e 1936. Logo da Guerra, regresou ao

seminario e comezou Terceiro de

Teoloxía, que abandonou sen rematar.

Foi un alumno brillante, con exce-

lentes cualificacións que lle serviron

para, anos despois e aprobado o pre-

ceptivo Exame de Estado, validar

eses estudos e obter o título de

bacharel examinándose no Instituto

de Pontevedra en xuño 1945, título

que lle foi recoñecido oficialmente

pola Universidade de Santiago o 2 de

Diccionario Díaz Castro

Armando Requeixo Texto

Os anacos dun espello roto, como o calidoscopio das areas dunha vida. Un filme en
planos secuencia con fundidos en branco e os ecos dun poeta que chegan dende o
fondal da memoria. Unha voz que é parte do século que deixamos en ronsel e nos
acena dende as vagas do Alén. Velaquí deixo os cimentos dun mapa diazcastriano,
coma ventos fuxidos que se perderon nun traxecto moi longo, salvado, en homena-
xe, para quen quixer agora visitalos, ‘resplendor’ dun tempo que, máis que nunca,
precisamos de soño, de centeo e lus de aurora.
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outubro e expedido por esta o 7 de

maio do ano seguinte.

Á parte, obtivera os diplomas de

Inglés e Alemán do Instituto de Idiomas

da Universidade de Madrid en 1968 e,

sobre todo, tiña un competente coñece-

mento de gran número de linguas nas

que se formara autodidactamente, mer-

cando gramáticas, métodos de apren-

dizaxe e dicionarios, reforzando o

adquirido con programas radiados

neses idiomas (así en Vilagarcía, onde

era asiduo oínte das emisións da BBC)

e a lectura de moita prensa á que foi

subscribíndose (Le Figaro, The Daily

Telegraph, Revue de Lectures, New

York Times etc.) e libros que pedía a

París, Londres e outros lugares.

Infancia: A nenez do poeta transcorreu

feliz no Vilariño, acompañado de seus

tres irmáns (Antonio, o maior, María e

Serafín, o máis novo). De cativo apren-

deu as primeiras letras en escolas dos

Vilares e da contigua parroquia do

Buriz e destacou xa como un alumno

aplicado, que mesmo levou premios

escolares de redacción e pronunciou

relatorios en datas significadas.

Nascida d’un sono: O trítpico á muller

betanceira co que se fixo acredor dos

Xogos Florais de Betanzos en agosto

de 1946, concurso no que tamén triun-

fou en castelán con El Cántico de la

Ciudad. Ambos textos foron autoedita-

dos polo escritor na Imprenta-Librería

Celta de Vilagarcía a comezos de 1947

e constitúen, xunto a Nimbos, os úni-

cos títulos exentos poéticos que deu a

coñecer en vida.

Nimbos: A xoia da coroa da poética

diazcastriana, un volume conformado

por decantación, que recolle materiais

que, nalgúns casos, foran escritos

moitos anos antes. Cando se publicou,

en xullo de 1961, foi recibido con entu-

siasta aplauso por toda a intelectuali-

dade galega, que escribiu sobre del

críticas moi gabanciosas; así Otero

Pedrayo, Risco, Fole, Carballo Calero

ou Álvarez Blázquez, entre outros.

Entre os trazos característicos de

Nimbos cóntanse: a percepción huma-

nística do universo poetizado; a intensa

elaboración formal (nos ritmos e

metros) que proporciona aos textos

unha pátina clásica; a omnipresenza

dunha sensibilidade religacional e

transcendente; o metapoético de sim-

biose bioliteraria; o enraizamento telúri-

co na súa contorna chairega; o espella-

mento das problemáticas sociais (inmo-

bilismo, emigración) e a definición iden-

titaria (velaí “Penélope”); o importante

aparato simbólico (na dicotomía

luz/sombras e noutros símbolos, como

o do río); o elaborado procesamento da

herdanza estilística latina e os seus

tópoi ou a forte consciencia idiomática

nunha aposta polas solucións lingüísti-

cas dialectais con abondosas inser-

cións da tradición literaria galega.

Nimbos foi editado ata hoxe en seis

ocasións: en 1961 coas cubertas e ilus-

tracións interiores que Xohán Ledo

deseñou para Galaxia; en 1982 na

Editora Nacional, nunha edición bilin-

güe galego-castelá autotraducida polo

autor e prologada por Ricardo Carballo

Calero; en 1989, na derradeira edición

que o escritor revisou en vida, coa

axuda de Luís González Tosar como

coordinador da publicación; no 2002,

nunha edición divulgativa que acompa-

ñou a venda do xornal La Voz de

Galicia do 30 de maio, formando parte

da Biblioteca 120 deste medio; no 2006

nunha nova edición publicada por

Galaxia da man de Carlos Lema e,

finalmente, neste 2014, na que é a edi-

ción referencial que fixa o seu texto

definitivo e que preparou, tamén para

Galaxia, o amentado González Tosar,

acompañándoa dun amplo texto de

presentación. Este mesmo texto base é

o que se integra na Poesía galega com-

pleta do guitiricense que publiquei en

Galaxia este mesmo ano.

Prensa: Ben pouca obra deixou espa-

llada en revistas e xornais, mais as

súas pegadas ficaron nela tanto antes

coma despois do 36. Das primeiras

xeiras, cómpre salientar El Progreso

Villalbés (onde publicou o verso pri-

meiro na fala nosa), Lluvia de Rosas,

Mundo de Ahora, Vallibria ou Vida

Gallega. Do medio século, sempre

Alba, mesmo Sonata Gallega, Cartel

e o vespertino La Noche, tamén as

foráneas Pregón e La Estafeta

Xosé Mª Díaz Castro nunha imaxe
de mediados dos anos 40.
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Literaria. Dos últimos anos, Amencer,

Xermolos e, sobre todo, Dorna.

Profesión: Como profesional,

dedicouse fundamentalmente ao ensi-

no e a tradución. Como profesor exer-

ceu entre 1940 e 1947 no prestixioso

Colexio León XIII de Vilagarcía ás

ordes de Iglesia Alvariño e tamén entre

1948 e 1952 en academias privadas

madrileñas como Almas Españolas,

Nuevas Luces ou Alamán.

Como tradutor traballou no

Ministerio da Gobernación (1948-

1952), no Instituto de Cultura Hispánica

(1952-1966) e no CSIC (1966-1983),

onde chegou a ser o tradutor xefe do

Departamento de Investigación.

RAG: O 4 de novembro de 1973, a

proposta de Domingo García-Sabell,

Ramón Piñeiro e Ricardo Carballo

Calero, foi nomeado correspondente

da Real Academia Galega, a máxima

honra que podía recibir, pois non era

posible designalo numerario por resi-

dir en Madrid.

Pechando o círculo de recoñece-

mentos, o pasado 20 de xuño do 2013

o plenario da Academia tomou a deci-

sión de distinguilo como o persoeiro a

homenaxear no Día das Letras

Galegas deste 2014.

Seminario de Mondoñedo: A univer-

sidade do norte de Galicia, o lugar no

que comezou a escribir con vontade

autorial, o espazo dende o que enviou

os primeiros poemas que publicou, as

aulas e corredores nos que coñeceu

amigos entrañables como Aquilino

Iglesia Alvariño e se perpetuou pasan-

do formar parte dunha insigne Escola

Literaria que tivo nel un dos seus acti-

vos máis preclaros. Alí estudou entre

1929 e 1936 e aínda uns meses do

curso 1939-1940.

Sombras radiantes: Díaz Castro foi

preparando ao longo dos anos diver-

sas compilacións poéticas que nunca

chegou a publicar en volume. Entre

elas figura un Caderno-Borrador

Manuscrito (1946), outro Caderno-

Borrador Mecanoscrito (1948), o

longo poema Mediodía (1947) e,

sobre todo, o poemario Sombras

radiantes dos anos 50.

En Sombras radiantes o poeta inte-

rrógase polos sentidos, tenta a escuras

o camiño na procura da luz e é cons-

ciente das sombras que o rodean,

nunha dirección paralela á explorada

en Nimbos. Hai aquí un afondar de

estética humanista no que as cousas

se iluminan a través do canto e adqui-

ren unha realidade superior mercé ao

fulgor que irradia a palabra.

Tradución: A súa paixón e a súa pro-

fesión. Toda unha vida entregada ao

coñecemento das máis diversas lin-

guas: no Seminario, o latín, o grego, o

hebreo, o francés e aínda o inglés e

rudimentos do alemán. Nos tempos

de Vilagarcía, as fonduras anglosaxo-

as e xermanas a canda a familiarida-

de cos idiomas nórdicos. En Madrid, e

polo camiño, as restantes románicas

e aínda o ruso, o danés, o holandés, o

ucraíno e outras.

Traballou como tradutor en diversos

organismos, formou parte da Asocia-

ción Profesional Española de Traduc-

tores e Intérpretes e obtivo os diplomas

de Inglés e mais Alemán do Instituto de

Idiomas da Facultade de Filoloxía da

Universidad de Madrid en 1968.

Traduciu miles de páxinas, princi-

palmente narrativa do inglés e o ale-

mán para o castelán, máis ocasional-

mente tamén textos poéticos dende e a

múltiples linguas. Destacan as súas

contribucións na tradución dos grandes

premios Nóbel nórdicos (Jensen,

Pontoppidam e Heidenstam) para a

Editorial Aguilar a mediados dos 50 e

as versións de best-sellers para as

Selecciones del Reader’s Digest dos

60 e 70 (poño por caso, o moi célebre

Al servicio secreto de su Majestad.

James Bond 007 de Ian Fleming).

Vilariño dos Cregos: A mandorla que

todo o explica, lugar de nacemento do

poeta que viu alí luz ás oito da mañá

do 19 de febreiro de 1914, sendo ins-

crito co nome de José Manuel María

Díaz Castro. 

O lugar pertence á parroquia de

San Vicenzo dos Vilares, na chaira

luguesa, preto da Serra de Montouto.

Hoxe inscríbese no concello de

Guitiriz, mais cando naceu o escritor

este municipio aínda era coñecido

polo nome de Trasparga.

O Vilariño ten apenas tres casas,

mais foron lares fortes e ben conside-

rados na parroquia, pois aquel núcleo

tivera dende sempre tradición ilustra-

da a través da moita xente que de alí

nutriu a curia da bisbarra, de aí a

razón do topónimo, pois houbo tem-

pos nos que chegou a haber nese trí-

ade de vivendas ata nove cregos e

aínda é hoxe o día no que pode con-

templarse ao pé das casas unha cape-

la do século XVIII que, ata non hai

tanto, tivo oficio nos días sinalados.
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D eixando á parte a Rosalía,

Curros, e quizais Pondal,

Castelao e Cunqueiro, sería difícil que

crítica, lectorado e profesorado da lite-

ratura galega coincidísemos na consi-

deración de cales dos nosos autores e

autoras están no canon literario, enten-

dendo por tales aqueles e aquelas que

nos parecen os máis representativos

do sistema literario galego, pola orixina-

lidade e a repercusión da súa obra nou-

tros autores. 

Xosé Mª Díaz Castro, o escritor a

quen este ano se  lle dedica o Día das

Letras, é autor de dous libros, de poe-

mas aparecidos en publicacións perió-

dicas e dun número importante de poe-

mas inéditos. Coa súa habelencia na

utilización do ritmo do hendecasílabo e

no xogo de rimas en poemas de gran-

de perfección compositiva Díaz Castro

ten demostrado que é un bo poeta. Nas

composicións de Nimbos expresa a

súa visión da Galicia rural coa que se

sente comprometido e a intensa relixio-

sidade existencial que o sustenta; a

divindade todopoderosa envolve o sen-

tido dos poemas. É, como sinala

Armando Requeixo, un recoñecido

poeta clásico que se serve dos recur-

sos simbolistas, un autor que, ademais

na Biblia, bebe nas fontes da literatura

e da filosofía grecolatinas. 

Mais, Díaz Castro non é un poeta

moderno. As súas composicións están

sometidas ás restricións da poética clá-

sica que lle impide aplicar diferentes

procedementos segundo pida a oca-

sión como faría un escritor da moderni-

dade. E, a excepción do seu poema

«Penélope», reproducido e comentado

en antoloxías e libros escolares como

metáfora da Galicia que tece e destece

sen avanzar, a súa poesía ten un esca-

so lectorado e recibe pouca atención

nas historias da literatura.

Armando Requeixo, un dos mello-

res especialistas na vida e na obra do

poeta de Guitiriz, sacou neste ano a pri-

meira publicación sobre el: Xosé María

Díaz Castro, vida e obra, (Galaxia

2014). É un libro de formato reducido,

dirixido a un amplo lectorado, no que o

investigador mindoniense condensa a

extensa información presentada na

súa tese de doutoramento, lida o pasa-

do 28 de febreiro na Facultade de

Filoloxía da Universidade de Santiago.

Neste libro, Requeixo fai un pormeno-

rizado estudo biobibliográfico do poeta,

dunha minuciosidade de datos digna

do método historiográfico de Carballo

Calero, para presentar o conxunto da

súa obra édita e inédita (de 1934 a

1990). E dedica a segunda parte á

expoñer as liñas póeticas dos poema-

rios publicados e da poesía inédita.

Para referirse ó poeta guitiricense,

Requeixo utiliza en dúas ocasións, o

adxectivo ‘canónico’, termo que páxi-

nas máis adiante cambia polo de ‘clási-

co’, quizais dubidando de que realmen-

te forme parte do canon literario galego. 

É Díaz Castro un escritor canóni-

co? Que lle falta para chegar a esa

consideración? Certamente, non

abonda só con ser autor dunha boa

obra, debe, ademais, ter o recoñece-

mento social. Quizais, podería conse-

guirse cunha produtiva campaña de

publicidade e propaganda, como sos-

teñen certos críticos? 

E que a Academia Galega lle outor-

gue o Día das letras Galegas é un paso

esencial para difundir a figura e a obra

de Díaz Castro na comunidade cultural

galega. Como cada ano por estas

datas, a maquinaria editorial e acadé-

mica ponse en marcha para sacar á luz

poemas, traducións, artigos e escritos

varios sobre o autor, recollidos en revis-

tas locais e arquivos privados. Porén,

como ten ocorrido noutros casos, sacar

á luz materiais de escaso valor para

enriquecer a obra dun escritor ou

dunha escritora podería conseguir

efectos contrarios ós previstos. Pode

que non sexa o caso de Díaz Castro,

mais, na miña opinión, se o propio

poeta deixou poemas inéditos, é proba-

ble que non os considerase dignos de

publicarse. A mellor poesía de Díaz

Castro chegou en 1961 coa publicación

de Nimbos, un libro moi valorado pola

crítica do seu tempo, con catro edicións

en vida do autor e que o situou no

grupo dos grandes poetas galegos. 

O tempo e as novas xeracións de

lectores e lectoras serán quen decida

o lugar que debe ocupar o poeta

homenaxeado neste ano no sistema

literario galego. 

O canon e o Día das Letras
Camino Noia Texto
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A nos atrás, en Días no imperio,

Daniel Salgado escribía iso de

que “facemos parte/ daquela guerra/

que se perdeu”, para continuar des-

pois, nesoutro libro titulado ruído de

fondo, dando conta das “historias sub-

terráneas” ocultas nun “ruído que des-

arma”. Que rompe todo, como rompe-

ron os seus poemas: coa desafección

exacta, proporcional ao tempo que

vivimos. Agora témolo en A guerra,

con María do Cebreiro, nun diálogo

político, porque é poético. Ou poético,

porque é político. Sen concesións. E,

como cómpre á visión de seu, volve-

mos atopar esa ollada crúa ante esca-

toloxía do horror que constitúe a pre-

senza do “espectro”.

O “noveno círculo” delata a Daniel.

Ese poema perténcelle. Como delatan

a María estoutros versos: “(O amor

non/ ten que ver coa/ representa-

ción.)/ (...) As chamas terán forma,

pero nós/ temos corpo.” Malia todo,

non creo relevante saber quen escri-

biu cada poema. É máis, neste diálo-

go, María e Daniel achegáronse tanto

o un á outra que, en ocasións, os poe-

mas que puidesen parecer del, pode-

rían ser dela e viceversa. Considero

entón o “enigma” un dos trazos máis

singulares do libro, que, sen dúbida, é

ben interesante manter. 

Á marxe disto, atráeme que non

fose escrito, como diría Jorge

Riechman -citado ao final do poema-

rio-, para a historia da literatura, mais

para abrir o debate ao respecto dun

nacionalismo hexemónico que cóm-

pre cuestionar. Non ofrece solucións,

é certo, mais amosa a necesidade de

formular preguntas diferentes que se

infiren dalgúns versos: “O partido que-

rería/ instituír imperios e/ seleccións

de fútbol. (...) Galicia non ten rostro,/ e

se o tivese agora/ non sería o meu”;

“Por que queremos épica/ se hai

morte? Por que vemos a torre/ se xa

non hai muralla?”. 

Lonxe do hibridismo posmoderno,

a idea sería ampliar a visión da identi-

dade, non cinguila aos mapas: “nin as

cidades/ collen nas novelas/ nin os

imperios/ arden sobre os mapas”.

Tampouco non incidir na perspectiva

arqueolóxica e ficar nun territorio

mental estreito que asfixia: “o que

existe/ non pode ser verdade, e ti/

engades: as condicións desta vida/

son intolerábeis e a primavera non

abonda/ para sandar as terras bai-

xas”. A utopía precisa saír da gaiola

da abstracción, adquirir maior pers-

pectiva e realizarse. Neste sentido, a

influencia de Bloch é evidente, como

os catro horizontes de verdade pro-

postos por Badiou, entre os que está

a arte que, certamente, incluiría o

poema. Por iso A guerra é un diálogo,

porque xorde da necesidade de ver,

de xerar algo sólido. Honesto. 

Salgado e do Cebreiro non están

para metáforas, malia que todo o que

nos rodea constitúa unha enorme,

intensa e desmoralizante: a metáfora

do abismo. Así é que intentan situarse

fóra da representación, isto é, da lin-

guaxe. Dado o peso que Badiou ten

na escrita de Daniel, imaxino que esta

arela de fuxir das trampas do discur-

so, que constrúe na abstracción un

mundo que non existe,   intenta  facer

visíbel á necesidade de saltar fóra do

poema, porque hai tempo que esta-

mos tan preto dese “acontecemento-

realidade” que non se entende este

paroxismo estraño. 

Parece que, como escribía Alberte

Momán en A crise irredutible -un durísi-

mo poemario sobre o desencanto- “do

gusto por caer, collín  a postura”. É esta

autocompracencia na caída o cerne do

diálogo que atopamos no libro de María

e Daniel: a fatiga ante un satus quo que

se nutre do silencio e, consecuente-

mente, da inmobilidade. Persevera na

orde. Estamos no “punto onde todo

estoupa” ou aínda non?

A guerra: tempo de romper

A guerra
Daniel Salgado, María do Cebreiro

Edicións Barbantesa, 2013

Rosa Enríquez Texto

POESÍA A idea sería a de ampliar a visión da identidade sen cinguila aos mapas
e sen ficar tampouco nun territorio mental estreito que asfixia.

Daniel Salgado
e María do Cebreiro
non están para

metáforas, malia que
todo o que nos rodea

constitúa unha
enorme, intensa e
desmoralizante: a

metáfora do abismo.
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A editorial Galaxia vén de reeditar

un libro de conversas entre

Arturo Lezcano e Antón Risco arredor

da vida e obra do escritor ourensán

Vicente Risco. É a partir da vivencia

doméstica e filial entre pai e fillo dende

a que se nos dá a coñecer a biografía

dun dos intelectuais máis sobranceiros

do campo literario galego. Mais o volu-

me non só afonda na figura de Vicente,

senón que tamén nos aporta datos a

respecto do fillo, Antón, un dos grandes

descoñecidos das nosas letras.

A respecto de Vicente Risco, cons-

tátase este volume como un produto

que deita luz verbo daqueles aspectos

da biografía do ourensán que menos se

coñecían. Os posicionamentos arredor

do franquismo, as afeccións ou o aban-

dono da escrita en galego centran en

moitos momentos a dirección da con-

versa. Así, accedemos a datos pouco

coñecidos como a situación da familia

no franquismo ou mesmo a  interpreta-

ción que tiña este intelectual a respecto

do réxime e o devalar da España e

Galicia da época.

Desta forma, aventúranse aquí

novas liñas desconstrutivas sobre

aspectos como o atlantismo, a ligazón

entre etnografía e literatura ou a escrita

literaria en castelán como continuo da

practicada en galego. Do primeiro

trazo, observamos como o atlantismo,

elemento recorrente na historia do

campo literario galego dende Pondal

(Os eoas) até M.M. Romón (“Galicia

gran carallo de sal”), é analizado nun

inicio como produto repertorial vindo do

romantismo e construído en oposición

ao carácter Mediterráneo español e

catalán, teorizado por D’Ors. Desta

maneira, xustifica produtos como a

Teoría do nazonalismo no devir político

da altura, considerando todo isto unha

ferramenta máis no proceso de crea-

ción dunha literatura nacional.

Nesta mesma liña, detectamos

como Antón Risco focaliza a escrita de

Vicente Risco dende a etnografía, isto

é, dende o volkgeist. Parte deste postu-

lado na hora de xustificar a posición de

Risco a respecto do galeguismo dos

anos trinta. A xulgar polo que se di

neste volume, Vicente Risco rompeu co

discurso canónico do galeguismo dos

anos trinta por mor da concepción do

labor deste como ente grupal, algo que

ao final non se consolidou ao seu ver. A

dicotomía nós/eu que aparece a  res-

pecto do papel de Vicente no Partido

Galeguista, axúdanos a comprender

mellor un  estadio concreto da historio-

grafía do campo literario galego, sobre

todo sen caer nun discurso positivista

ou polarizante sobre o mesmo. 

En terceiro lugar, tamén destaca-

mos as referencias á obra escrita en

castelán. Tanto para o fillo Antón como

para A. Lezcano, esta merece un estu-

do que complemente a produción en

galego. Para tal finalidade, dotan o futu-

ro crítico/a interesado/a de referencias

concretas vindas do campo literario

español. Voces como as de Unamuno,

Baroja ou Carmen Laforet son conside-

radas á hora de establecer unha sorte

de biblioteca persoal do autor.

De xeito paralelo, nestas liñas non

esquecemos que as propias persoas res-

ponsables da redacción do libro tiveron

contacto co escritor. Así, de Antón obte-

mos unha visión máis achegada ao

ámbito doméstico, pero tamén relacio-

nada cos posicionamentos que este traza

no campo literario galego dos anos

noventa. Cando Antón Risco asume a

súa visión dende a “condición de fillo”,

tamén a coordina co seu “propio posi-

cionamento ideolóxico”. Por exemplo, no

momento de analizar os elementos

repertoriais de Vicente Risco na súa face-

ta antropolóxica e a súa posterior des-

construción na obra literaria, tamén se

poden extrapolar á obra de Antón Risco,

nomeadamente á vertente narrativa do

mesmo. En cambio, a figura de A. Lez-

cano serve de elo de unión co faladoiro

no que participaba Vicente Risco no final

da súa vida. O xornalista preséntase aquí

como unha voz que se interesa por

aqueles espazos poucos coñecidos da

biografía do autor d’O porco de pé.

Aproximación a Risco

Risco segundo Risco
Antón Risco e Arturo Lezcano

Galaxia, 2013

Alberte Valverde Texto

ENSAIO Os posicionamentos arredor do franquismo, as afeccións ou o abandono da
escrita en galego están neste libro de conversas co fillo do pensador ourensán.

A partir da vivencia
doméstica coñecemos
a biografía duns dos
intelectuais máis
sobrancieros da
literatura galega.
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Xosé Ramón Quintana: En primeiro

lugar, parabéns polo premio. Antes de

dialogarmos arredor do contido do teu

libro, quixera que comentases cal foi a

motivación para escribilo e como foi o

proceso de elaboración.

Xaime Subiela: Moi agradecido, os

parabéns son recíprocos: ti abriches o

camiño da reflexión sobre o nacionalis-

mo neste premio. En canto á motiva-

ción, entendía que se precisaba repen-

sar o ideario nacionalista, a concepción

teórica da nación para mudar o discur-

so. Non me parecía que debese facelo

eu, mais non vía moito quen o fixese.

Había que atreverse a facer reflexións

útiles para reenfocar debates, alén da

análise ou da crítica do existente. De

modo construtivo, pero facelo. O proce-

so foi bastante irregular. Fun tomando

notas durante varios anos e ía escribin-

do partes, pero ao final tiven que ence-

rrarme un mes para redactar o texto

que entreguei ao premio. Ao meu

xuízo, o teu é un traballo moito máis

sistemático, un texto valiosísimo cun

potente aparato analítico e interpretati-

vo, no que tamén hai unha avaliación

global do periodo, non cres?

X.R.Q.: O meu texto é, sobre todo,

máis groso. Desde 1975 fun obser-

vando o percorrido do nacionalismo e

facendo acopio de documentación. En

chegado un momento, despois de

publicar algúns artigos só ou en cola-

boración, tentei facer un novo artigo

sobre o BNG. A insatisfacción co resul-

tado fixo que me propuxese o reto de

debullar máis sistematicamente o

asunto, narrando e explicando o pro-

ceso, e combinando enfoques da his-

toria política do tempo presente e da

ciencia política. O resultado foi un

tocho de catrocentas páxinas. No meu

caso, a avaliación global é, conscien-

temente, máis implícita que explícita.

Dedúcese dunha atenta lectura. Neste

sentido, o teu libro e o meu son en

certa medida complementarios. Ti

implícaste directamente, eu tentei ser

máis aséptico, aínda sabendo que isto

é imposible ao cento por cento.

X. S.: Coincido en que son comple-

mentarios. Curiosamente, o teu traballo

é máis politolóxico. Para que nos serve

Galiza? é máis ensaio que investiga-

ción, e utiliza ferramentas das ciencias

sociais, contendo moito de filosofía

política e moral. Trátase dunha refle-

xión sobre o valor do ideario e do

movemento nacionalista na actualida-

de, tendo en conta os diversos saberes

sobre o asunto, mais tamén anuncian-

do propostas para renovar o seu marco

interpretativo. De entrada, fago un cha-

mamento a comprender a nación como

Proceso ás contradicións
do nacionalismo galego

Redacción Texto Fernando de Paz Foto

O nacionalismo como ideario e como movemento está no cerne desta conversa
entre dous dos seus máis recentes investigadores e ensaístas, o sociólogo Xaime
Subiela e o historiador Xosé Ramón Quintana. Ambos os dous recibiron sucesiva-
mente o premio de ensaio que tódolos anos convoca, outorga e publica a editorial
Galaxia, recoñecendo nas súas respectivas obras o rigor intelectual, a distancia
crítica e a fondura de análise, que abordaron sen refugar as contradicións e os
desafíos aos que se enfronta o nacionalismo nesta hora de cambios e transfor-
macións globais. 

CONVERSA
XAIME SUBIELA / X. RAMÓN QUINTANTA
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unha construción social, unha creación

humana, máis que como algo dado,

natural, que foi a comprensión tradicio-

nal no galeguismo como algo “inmorre-

doiro”. A aposta do texto é pensar

Galiza non tanto como algo que nos

sucede senón como algo que facemos,

e ademais chamar á democratización

do ideario e do movemento, á constru-

ción da nación galega entre todas as

galegas e galegos.

X.R.Q.: Para moitos lectores, entre os

que me inclúo, é gratificante ver como

hai alguén que, declarándose nacio-

nalista, elabora un  ensaio que, permí-

taseme a expresión, non é autista nin

autorreferencial, senón que dialoga

coas ciencias sociais e coa filosofía

política e moral máis punteiras. Isto

non adoita ser habitual, sobre todo nos

“intelectuais orgánicos” partisanos.

Pero quixera actuar un pouco de “avo-

gado do diaño”. Neste sentido, unha

concepción non esencialista da

nación, entendida como un proceso

continxente de construción sociopolíti-

ca e cultural, ten a virtude de postular

un nacionalismo cívico, aberto e inclu-

sivo, pero, ao mesmo tempo, ten a

eiva de perder emotividade mobiliza-

dora e intensidade reivindicativa, xa

que non proporciona a necesaria

“seguridade ontolóxica” nos actores

nacionalistas, en especial en momen-

tos de crise ou de devalo político. Que

solucións propós para superar este

dilema, sobre todo cando desde distin-

tas áreas de coñecemento (da neuro-

ciencia á teoría da comunicación ou a

ciencia política) se está a facer fincapé

na centralidade das emocións?

X. S.: É certo que hai unha tendencia á

“seguridade ontolóxica”. De feito, aven-

turo a hipótese de que, no caso do

galeguismo, a insistencia na  esencia

fronte a vontade ten que ver coa des-

confianza cara o pobo realmente exis-

tente: a xente non é fiable para a

“sobrevivencia” da nación e, por iso, se

incide nos elementos menos volubles,

configurando un pobo abstracto sobre

a base dunhas características culturais

“obxectivas”, que se converten nunha

segunda natureza. Porén, nos nosos

tempos a pulsión motivadora das iden-

tidades pode estar mudando. Hoxe a

autocreación colectiva ten máis atracti-

Xaime SubielaXosé R. Quintana

11-cultura_protexta:j-cultura  19/05/14  11:57  Página 73



74 05.14

P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
to
Ta
go
ni
st
a

vo que conservar algo inmutable, cóm-

pre valorar tamén a comunidade como

creación. Por outra parte, o sentimento

é básico. Temos certos prexuízos “hipe-

rracionalistas” que non permiten apre-

ciar ben as emocións. Hoxe sabemos

que as razóns non son deslindables

das emocións e, igual que as razóns,

hai emocións boas e malas, que deben

ser promovidas ou evitadas. O libro fai

alegatos para incorporar ao galeguis-

mo/nacionalismo as “paixóns alegres”,

que dicía Spinoza. As emocións son

centrais para a fraternidade, a igualda-

de, a dignidade, a liberdade. As pala-

bras -o discurso- tamén teñen que ter

conta o sentimento, valer para facer e

para sentir en común.

X.R.Q.: O teu libro titúlase Para que

serve Galiza?, aínda que falas máis

do galeguismo/nacionalismo que da

sociedade galega propiamente dita. A

min interésame sobremaneira a análi-

se da sociedade actual, da que creo

que sabemos pouco por un déficit de

estudos sociolóxicos empíricos. Neste

sentido, fas uns breves pero enxun-

diosos apontamentos sobre a cues-

tión demográfica. Sorprende como

este é un problema que o nacionalis-

mo obvía nas súas análises e propos-

tas programáticas, cando é un asunto

chave á hora de concibir a cultura e a

identidade nacional no futuro. Non sei

se me explico…

X.S.: No libro falo do galeguismo

como un ideario de desenvolvemento

humano, como un proxecto nacional

para mellorar a vida da xente e

aumentar as capacidades colectivas.

Tal e como eu o vexo, as ideas, o dis-

curso, teñen unha dimensión material,

tan tanxible como a paisaxe que é

unha construción que humaniza o

espazo, de xeito que un proxecto de

país pode achegar valor ao territorio e

á xente. Tes razón en que as analises

sociais están introducidas no texto

para comprender a identidade e a

nación, aínda que se fan reflexións

sobre aspectos clave da sociedade.

Noutro sentido, o galeguismo/naciona-

lismo pode ser un proxecto que permi-

ta recuperar a ilusión, co valor da alma

para revitalizar un corpo social min-

guante. Por iso o pensamos como un

afán colectivo, que afecta ás propos-

tas políticas, mais tamén unha vonta-

de de autodeterminación cidadá e de

construír o común. Ti, que o tes anali-

zado de xeito profundo e sistemático,

como valoras as propostas reais do

nacionalismo nas últimas décadas

sobre os problemas do país?

X.R.Q.: Poñéndonos estupendos,

pódese dicir que ti es un “optimista

informado” e eu tendo a ser un “pesi-

mista informado”. Porque se ollamos

para as expresións organizativas dese

galeguismo/nacionalismo, o panorama

é desolador. E non unicamente polas

carencias discursivas e programáticas,

senón sobre todo pola súa radical inca-

pacidade para entenderse mutuamente

e para conectar coa sociedade. Valores

como os que ti predicas, fraternidade,

irmandade, espírito cooperativo, están

ausentes nas dinámicas internas desde

hai moito tempo. Poucos “homes de

paixóns alegres” e bastantes “homes

de paixóns tristes” cos seus respectivos

“tiranos” e “sacerdotes”, en termos spi-

nozianos. Pois predomina unha “cultura

política organizativa” tradicional que

leva a un xogo perverso e autodestruti-

vo, onde o máis importante é saber

“quen manda aquí”. Non hai máis que

ver a recente historia do BNG ou a

recentísima crise de Anova-AGE para

decatarse de que o “cainismo” impide

precisamente recuperar a ilusión e revi-

talizar un corpo social minguante, por

dicilo coas túas palabras.

X.S.: Penso que o sentido crítico nos

fai confluír. Non me vexo tan optimis-

ta, pero o contexto está entregado ao

derrotismo, cun discurso predominan-

te que incide na incapacidade. O que

intento é romper ese enfoque: que o

país é posible e unha proposta nacio-

nal tamén, repensando os presupos-

tos, con novas ideas e folgos, e incor-

porando a máis xente e máis plural.

Alguén debe enunciar o positivo, a

potenza. Coincido en que o panorama

do nacionalismo é desolador. Non se

dan superado as lóxicas organizativas

tradicionais, nin tampouco se é capaz

de innovar no discurso e na práctica

política. E o que é peor: xógase coa

ilusión da xente, xa que se abriu unha

esperanza coas propostas post-BNG

na súa base social e na cidadanía en

xeral: por fin algo novo que rompía

con moldes que restrinxían a súa

potenza! Mais toda esa demanda

emerxente pode verse defraudada

polas vellas mañas da  realpolitik. O

meu texto pode parecer iluso, fóra de

realidade ou de época, pero coincide

cos anhelos de moita xente que

pensa que a única alternativa  realis-

ta de país é recobrando a  ilusión e

superando os cenáculos, con demo-

cracia e mente aberta.

X.R.Q.: Se un fora crente, diría: “Deus

te oiga”. Como non é así, só queda o

desexo de que eses anhelos se poi-

dan cumprir máis cedo que tarde.

Un longo e tortuoso camiño.
Adaptación, crise e cambio
no BNG (1971-2009)
Xosé Ramón Quintana Garrido 
Editorial Galaxia, 2010

Para que nos serve Galiza?
Xaime Subiela 
Editorial Galaxia, 2014
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S emella clara a preponderancia

nos últimos tempos do éxito

editorial en lingua galega da narrativa

de xénero. Unha ollada ás listas dos

máis vendidos dos últimos anos cons-

tatan a fidelidade do público en parti-

cular cara o xénero negro. O éxito,

como se debatiu nunhas interesantes

xornadas organizadas o pasado 6 de

febrero no Consello da Cultura

Galega, está intrínsecamente relacio-

nado co carácter descritivo, crítico e

realista asociado ao xénero, pero

tamén ao desenvolvemento de ver-

tentes que asumen posibilidades

paródico-literarias (Fernández Naval)

e mesmo de política ficción (Diego

Ameixeiras). 

A estructura de xénero, lonxe de

ser un corsé, abre posibilidades curio-

sas de desenvolvemento e mesmo de

subdesenvolvementos textuais, que

conducen o xénero mesmo ata o terri-

torio do localismo. Así, con Sete

caveiras, (Xerais, 2014) da xornalista

Elena Galllego, coñecida ata o de

agora pola súa incursión na narrativa

xuvenil de ficción fantástica con

Dragal, podemos case comezar a

establecer o desenvolvemento dun

subxénero propio de novela negra

galega que na devandita vertente

localista permitiría falar case dunha

novela negra viguesa, operativa en

autores coma Domingo Villar e o seu

detective Leo Caldas, o inspector

Hermida, de Francisco Castro e O

corazón de Branca de Neve. 

As características destas novelas

e de Sete Caveiras radicarían non

tanto na trama, senón no retrato da

recoñecible cotidianeidade dunha

urbe cunha idiosincrasia moi caracte-

rística, tanto no eido do presente

como a niveis da historia recente do

país. Iso queda reflectido de xeito par-

ticular nesta novela, que dialoga de

xeito constante co Vigo da década

dos oitenta, o Vigo dos anos da

Movida. Cidade e movemento cultural

teñen creado un discurso propio que a

autora asume para adaptalo á particu-

lar canonización que supón sometelo

aos corsés do xénero policial, a partir

(Non) tan marabillosos anos

Xosé Antonio López Silva Texto

Sete caveiras
Elena Gallego Abad

Xerais, 2014

NARRATIVA Novela negra onde o relevante é a atención ás normas do xénero para
construir unha narración localista, viguesa, pero canónica en formas e contido.
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da aparicición sucesiva de cadáveres

vencellados a esa época, respresen-

tados asemade nos seis macguffin

duns clicks de Famobil, que aos que

pasamos dos corenta, supoñen unha

das maiores personalizacións da

infancia deses anos da tan traída e

levada Transición.

Sete Caveiras é unha novela

negra onde o relevante, é, de feito, a

atención ás normas do xénero para

construir unha narración localista pero

absolutamente canónica en formas e

contido. O dito permite, sen embargo,

ofrecer a lucidez dunha autoconscien-

cia autorial, que intelixentemente

eleva a trama ao aludir de base pero

sen nomeala á fonte de inspiración

textual básica do conxunto do relato,

os Dez Negriños de Agatha Christie.

Ata detalles concretos inspiradores do

hipotexto coma a canción popular

conservánse reconvertidos na novela

de Elena Gallego, adaptados por

outra canción popular, un himno xera-

cional como foi Siete Calaveras, do

grupo madrileño La Frontera. 

Nese eido, coido que o diálogo

intertextual coa novela de Christie

ofrece tamén as claves dos obxecti-

vos da escrita de Elena Gallego, que

busca, ante todo, a creación dunha

novela negra marcada en boa medida

polo desexo de ofrecer unha historia

entretida, no máis amplo e mellor

sentido do termo. Isto obrígalle a des-

envolver unha narración ás veces

aclaratoria, necesaria para facilitar

unha lectura que se ha supór trans-

versal a varias xeracións, aínda que

obviamente, será a da franxa com-

prendida entre os 35 e os 50 anos, a

dos lectores que se sintan máis

cómodos e identificados coa historici-

dade dos elementos de ambientación

da novela e os seus flashbacks. Sete

Caveiras, ao igual que O corazón de

Branca de Neve, sen embargo, tran-

sita máis cómoda polo territorio da

cotidianeidade viguesa actual, sen

desbotar un sentido do humor moi de

agradecer nunha trama tétrica que

autoparodia tamén os relatos de xor-

nalistas investigadores e outros ele-

mentos máis concretos doutras nove-

las negras ben coñecidas para o

público afeccionado, coma a relevan-

cia do elemento gastronómico para a

protagonista, tan ao estilo dun

Camilleri coma de Domingo Villar. 

De feito, é na descrición dos per-

sonaxes secundarios onde se bota de

menos unha maior profundización no

seu debuxo. Algúns semellan quedar

demasiado esvaídos en beneficio

dunha protagonista que condensa en

si mesma todo o peso da trama,

mesmo ata os achádegos froito do

azar que tiran nalgún momento da

narración. O final aberto, con todo,

engade un elemento interesante á

novela como conxunto. Coidamos que

de novo debe ollarse este en relación

directa co hipotexto base de Dez

Negriños, o cal acrecenta, asimesmo,

un nivel polisémico que está ausente

no avance xeral da trama. Malia que o

obxectivo primario do xénero, como

sinalaba a propia Agatha Christie, é o

do entretemento, o devandito final

contribúe a condensar unha amalga-

ma de posibilidades reflexivas que

nalgúns casos están patentes, e nou-

tros o lector se verá obrigado a cons-

truir ou cando menos, valorar. 

A intertextualidade non ofrece,

pois, todas as claves interpretativas,

mesmo nesta obra de lectura áxil e

veloz que hoxe por hoxe, podemos

acompañar dunha banda sonora dos

anos da Movida composta en Spotify

como axeitada música de fondo. En

calquera caso, o seu éxito editorial

incide na puxanza do xénero negro

galego e polo dagora, nestes últimos

meses, cun marcado tinte vigués que

fai augurar, de seguro, novas posibli-

dades para este desenvolvemento

narrativo, e tal vez para o propio per-

sonaxe de Marta Vilas.

As características de
Sete caveiras

radicarían non tanto
na trama, senón no

retrato da recoñecible
cotidianeidade dunha

urbe cunha
idiosincrasia moi
característica. Isto
queda reflectido de
xeito particular nesta
novela, que dialoga de
xeito constante co Vigo
dos anos da Movida.

Elena Gallego
Foto: Eduardo Castro Bal
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Nómades. Desprazados. Trashu-

mantes. Habitantes dun non lugar.

Así son os “nós” de ‘Corpos transi-

tivos’. En que nós pensabas?

Tiña en mente o que coñezo de

preto: nós galegas e galegos, pero

tamén creo que podería referirse a

outros moitos nós, por exemplo os

que ti citas. Algunhas das ideas arre-

dor das que foi xurdindo o libro foron

o tránsito, a mudanza, a expulsión, a

precariedade… dese nós múltiple,

diverso. Hai períodos en que me é

complicado achegarme ao documen-

to en branco sen que pairen sobre a

escrita as circunstancias socio-políti-

cas e económicas baixo as que me

(nos) toca vivir. Por dicilo dun xeito

máis visual, o clamor colectivo que

racha diariamente a abulia nas rúas

da cidade produce rozaduras nos

versos. E as rozaduras acaban por

provocar palabras en carne viva. Por

outra banda, o reflexo desas cir-

cunstancias socio-políticas e econó-

micas ás que me veño de referir

pode adquirir nos textos poéticos

diferentes rostros: podes facer pro-

clamas de ocasión ou tentar algo

máis sutil, onde prevaleza o artefac-

to literario fronte ás boas intencións.

Isto último é particularmente compli-

Afiar coitelas antes
de sucumbir á depresión

Manuel Forcadela Texto Montse Dopico Fotos

Nómades habitan un paisaxe de cascallos polos que ninguén terma. Un territorio des-
territorializado no que non fica lugar para a esperanza. Só para o desacato ao poder.
Para a “desobediencia a varrer”. Para a mutación duns corpos, sempre políticos, cara
a posicións inexploradas. Así é ‘Corpos transitivos’, o novo poemario de Elvira Riveiro,
co que gañou o Premio Avelina Valladares do 2013. 

ENTREVISTA

ELVIRA RIVEIRO
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cado, penso. O nós no que penso

non é un todo aprehensible de vez,

senón unha heteroxeneidade de cor-

pos e, o que eu tento é, dalgún xeito,

escribir a carne viva e non un pas-

quín inflamado.

O libro remite como ao final dunha

etapa. En ‘Biografía da multitude’

atopamos unha multitude que se

nega a si mesma. En ‘Corpos tran-

sitivos’ o exterminio completouse.

Hai, entón, unha continuidade?

Se en algo se tocan estes dous libros

é en que ambos dan prioridade a un

suxeito colectivo. No primeiro, Silvia

Penas (coautora) e eu quixemos

reflectir a ruína -a visión desolada-

dun presente que, malia todo, deixaba

espazo para un futuro de redención.

En ‘Corpos’ ese nós que domina

como suxeito os textos móstrase na

súa toma de conciencia, en transfor-

mación, soltando os lastres do pasa-

do e avanzando “cara a unha beira

intransitada”. É certo que aquí tamén

se pode ver unha paisaxe de escom-

bros, pero apenas se trata dos casca-

llos dun edificio podre que xa non

pode, de ningunha maneira, ser res-

catado. Por dicilo doutra maneira,

vexo ‘Corpos’ como un libro esencial-

mente optimista, a pesar de renegar

da esperanza, a esperanza como un

sentimento que inmobiliza. Máis que

unha continuidade entre os dous

libros, eu atreveríame a afirmar que

son dúas olladas diferentes sobre

unha devastación semellante.

Despois do desastre, queda a pala-

bra. Invócase a “desobediencia a

varrer”. Nese sentido, a lectura

política é inevitable. En ‘Andar ao

leu’ asociabas xa palabra e rebel-

día. De que xeito quixeches ligalas

en ‘Corpos transitivos’? 

A palabra poética ou é rebelde ou é

submisa, non queda moito entreme-

dias (ou si?). En calquera caso, en

‘Corpos’ a rebeldía representa unha

posición activa diante da paisaxe de

caída que circunda o suxeito plural

que impera nos poemas. Desacato á

autoridade, iso sería. Afiar coitelas

antes de sucumbir ante a depresión

(posparty). Por outro lado, está o

tema da insuficiencia da palabra, da

linguaxe (aquí léase Chus Pato,

Daniel Salgado, Alexandre Teixeira

Mendes, por exemplo). A linguaxe

sería, canda o corpo, un campo de

batalla do político. Linguaxe expropia-

da, roubada, falseada para convertela

en mero rótulo publicitario. Linguaxe

que non logra dar conta do que o ollo

percibe, do que o corpo advirte.

Linguaxe esgotada e, de aí, a necesi-

dade dunha outra (allea ao portavoz).

As imaxes que utilizas (mutantes,

monstros bicéfalos…), aseméllan-

se ás que utilizaches noutros

libros. Remiten á idea de estar fóra

de nós… Cal é o motivo da mons-

trosidade?

Esa monstruosidade que aparece en

‘Corpos’ está relacionada cunha visión

desde o poder, desde o réxime, coa

estigmatización de quen é capaz de

arrepoñerse ou non encaixa dentro

dos parámetros desa (des)orde esta-

blecida. Daquela (do mesmo xeito que

os xudeus para os nazis), os monstros,

as alimarias, seriamos as galegofalan-

tes, os inmigrantes, os ateos, as que

abortamos, os homosexuais…

Efectivamente, fóra da humanidade,

pero para quen ten unha visión fascis-

ta do ser humano. Ao mesmo tempo,

ese recoñecerse como fóra levaría

consigo, non unha autodestrución,

senón unha toma de conciencia nece-

saria para a transformación. Diso vai

en parte o libro: dunha toma de con-

ciencia, dun proceso irreversible,

dunha mutación dos corpos que transi-

tan cara a posicións inexploradas.

Falas de corpos. E o corpo, un

corpo político, está presente en

todos os teus libros. E, moitas

veces, é un corpo de muller. Cal é a

relación deses corpos coa mitolo-

xía, coa idea convencional de deu-

sas da que, malia todo, te afastas

en ‘Corpos transitivos’?

O por que desa presenza constante

dos corpos parte de referencias que

me chegan por diferentes vías e que

me fan acreditar que toda representa-

ción do corpo é potencialmente políti-

ca ou que este é un campo de batalla

(lembro a Barbara Kruger) do político

(repítome). Isto implica, por un lado, a

indefensión fronte aos mecanismos

de forza e de control (gobernamental,

publicitario…) e, por outro, a resisten-

cia ante eses mesmos mecanismos. A

mudanza entraría en xogo como pro-
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ceso transformador necesario, o que

nos levaría a avanzar desde a resis-

tencia cara á subversión e, finalmen-

te, á liberación dos corpos (que máis

ca unha utopía viría sendo un desexo,

unha vontade de poder -din os filóso-

fos-). Os corpos transitivos de que

fala o libro están precisamente nun

tránsito, nun proceso, evolucionando

por mor dunhas circunstancias nas

que o control está a sufrir o seu propio

proceso de derruba. A respecto da

mitoloxía (cuxo nexo cos corpos

apunta en xeral a unha tentativa de

alterar os roles de xénero) , acúsome

de ter botado man dunha Pandora

neste último libro. Si, é certo; pero na

miña defensa direi que ten un papel

moi secundario. Póñome máis seria

para dicir que a reescrita dos mitos

femininos co fin de subverter o imaxi-

nario patriarcal que encheu destaca-

das páxinas da poesía dos 90 e dos

2000 (o bang! de saída dérao Xohana

Torres coa súa Penélope) paréceme

xa residual nestes violentos anos dez

e que outras son as vías que cómpre

explorar, toda vez que a revisión míti-

ca cumpriu o seu papel e recibiu

numerosas (e valiosas) achegas.

Insistir nesta estratexia ten o risco da

caída no ridículo ou mesmo de ser

albo do chiste fácil (revisando os

meus vellos poemas atopo a Ariadna,

Atalanta, Lisístrata, Xenebra e mesmo

unha Prometea!).

A crítica ten salientado a “sensuali-

dade” de parte da túa escrita. Tanto

a primeira parte de ‘Arxilosa’ como

segmentos de ‘Andar ao leu’ adian-

tan, neste sentido a ‘Carnia Haikai’

e as súas sexualidades non hetero-

normativas. Por que?

‘Carnia haikai’ responde a un programa

de escrita moi concreto: textos explíci-

tos que patentizan certas escollas e

prácticas sexuais non hexemónicas.

Nese programa non nego que poidan

ter o seu papel o desexo de desafiar a

moral católico-burguesa ou o de apos-

tar, efectivamente, pola práctica dunha

sexualidade sen trabas, tamén como

exercicio de liberdade. Talvez porque a

través do sexo -do exercicio da inde-

pendencia sexual- podemos aínda

acceder a cotas de emancipación

vedadas a outros ámbitos da nosa vida

(malia que isto ás veces sexa só un

espellismo, como sabemos -por algo

estamos a berrar “fóra rosarios dos

nosos ovarios”-). Asimesmo concibín o

libro (en boa medida) como un xoguete

erótico, coma un divertimento, case

como un pequeno enxeño de sex-shop,

onde coubesen toda unha serie de

ítems relacionados co xénero enfiados

no seu conxunto por unha temática e

unha forma comúns. Dar visibilidade

manifesta á sexualidade lésbica foi

outra pretensión non menor nin casual.

Aínda que admito que o primeiro que

me move é escribir poemas de calida-

de (e sen poder definir exactamente o

que é un poema “de calidade”), enten-

do que non está de máis amosar tipos

femininos contrarios aos do patriarca-

do, se ben o libro deu lugar a algunha

recensión crítica de cariz ben patriarcal

(léase a que publicou Vicente Araguas

baixo o título “Escribir haikus como

quen bota un quiqui”).

Tamén hai nos teus libros moitas

referencias á lingua. Que ten que

ver esta pegada co proceso que ti

mesma viviches de paso desde a

diglosia á recuperación e reivindi-

cación do idioma propio?

Non o vexo como unha cuestión per-

soal e si máis como un aspecto que me

afecta como parte dunha colectividade,

e que ten que ver concretamente coa

situación xeral anómala do propio idio-

ma. Todo o que pasa ao seu redor

aféctame, aféctanos e por veces vese

reflectido dun ou doutro xeito no que

escribo, en parte é case inevitable (vol-

vemos á carne viva). E con isto non

estou a dicir que sexa labor da poeta

converterse, a través da súa obra, en

altofalante dos conflitos do seu tempo,

nin ser abandeirada de ningunha

causa (nin serve de moito que sexa

así, francamente); pero como espéci-

me humano deste lugar e tempo perci-

bo a lingua como lugar de fricción, de

tensión non resolta, de relacións de

dominación e poder, de simulacro… e

todo isto, de vez en cando, cóase na

substancia do poema.
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Riveiro, de seguro que non nos sorprende a apari-

ción dun título como Corpos transitivos, que mereceu o

Premio de Poesía Avelina Valladares. A experimentación

da autora con diferentes linguaxes, códigos e suxeitos,

como a poesía infantil, a poesía erótica ou a creación mul-

timedia, convidan a intuír unha resistencia á acomodación

confirmada polo seu último poemario, que escolle o trán-

sito, isto é, a migración, como fío principal. O texto que o

abre ben podería servir de advertencia a respecto da

intencionalidade dun libro–artefacto concibido a xeito de

caixa de Pandora que, teñámolo presente, “desiste xa da

épica, resiste ao sieiro e persiste no motín”. Semellante

declaración de intencións non é máis que o primeiro

dunha serie de apuntamentos que ao longo da obra van

tecendo unha suxestiva reflexión metaliteraria, con

Szymborska, Teixeira Mendes e Gamoneda ao fondo. O

resorte, o estalido, o coágulo ou a vivisección son algun-

has das formas –as caras do poema– posíbeis para escri-

bir o éxodo nos “estertores dun tempo disonante”.

Na cerna do novo libro de Elvira Riveiro atópase

unha experiencia colectiva como é a perda do lugar, o

que o converte nun texto necesariamente político. A

expulsión conduce os corpos –a escolla léxica resulta

tamén significativa– ao exilio, á transterra, ao non lugar,

transformándoos en nómades, “desprazad@s / meta-

mórfic@s” nunha terra hostil. Os poemas adiciónanse

privados de calquera contexto que atenúe o seu des-

arraigo. Tampouco o fai a contundencia dalgúns versos

que reescriben a devastación: “o que pisamos non é un

territorio / é un extenso campo de concentración”. Ante a

experiencia extrema da perda a esperanza substitúese,

en canto estratexia, pola “decisión de vivir no motín”.

Alén das poderosas imaxes, construídas con léxico

biolóxico e por veces cun ar futurista, as ferramentas lin-

güísticas que Elvira Riveiro emprega para a escritura

deste libro teñen moito de lúdico, tanto no emprego dun

humor sutil e case sempre irónico, como nos numerosos

xogos que, en ocasións, botan man do pasatempo ou do

trabalinguas: “o territorio está desterritorializado / quen o

reterritorializará? / o reterritorializador ou reterritorializa-

dora / que o reterritorialice / bo reterritorializador ou boa

reterritorializadora será”. Semellantes brincadeiras afás-

tanse ao meu entender de calquera exhibición de virtuo-

sismo ou exercicio de estilo. Ao contrario, forman parte

da esencia do libro, ao ser a linguaxe adquirida de novo,

trabada, o único código posíbel na desposesión: “apren-

demos tatexando a fundar linguaxe”. A linguaxe é a un

tempo desarraigada e desobediente, pois “aquí / onde

nunca seremos / o que proxectaron que fósemos / tra-

mamos a linguaxe / esoutra / allea ao portavoz”.

Con Corpos transitivos Elvira Riveiro enmárcase en

dúas liñas que parecen clarificarse nas escrituras poéti-

cas contemporáneas. Unha é a política, a que evidencia

neste caso a exclusión de corpos, léase tamén individuos.

Outra a que explora opcións e limites da lingua, non tanto

nun plano estilístico, senón na escolla dos discursos que

quedan cando tan só é posíbel “recoñecernos na mudan-

za” e cando, como se anuncia no poema final, “a lingua-

xe vén de esgotar as súas capacidades” porque “só pode-

remos recoñecernos na mudanza”. Son estas as razóns

polas que considero Corpos transitivos un cumio na obra

poética de Elvira Riveiro.

Recoñecernos na mudanza
Chus Nogueira Texto

Corpos transitivos
Elvira Riveiro
Edicións Fervenza,
col. O Cartafol de Vilancosta, 2013

CARA E CRUZ

Na cerna do novo libro de Elvira
Riveiro atópase unha experiencia
colectiva como é a perda do lugar,
o que o converte nun texto
necesariamente político.
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Riveiro, fago mentes de dous sonetos de

Camões que teimosa e fusionadamente a lectura dos

versos da poeta de Cerponzóns me fai evocar. Só sei o

primeiro e o último verso de cada un deles. O resto é

unha mestura na que non sei xebrar polo dereito que é

o que vai con “Quanta incerta esperança, cuanto enga-

no” e o que con “Mudam-se os tempos, mudam-se as

vontades”. Así e todo, continúo. Esta poesía ten un

resorte para continuar e, de alí a pouco, un estalido

para te deteres. Así me flúe a min a poesía de quen

fabrica a engrenaxe estes ritmos. Estalidos son hetero-

topías (a  Foucault tamén lle podíamos buscar meta-

heterotopías) coma estas: “o que pisamos non é un

territorio / é un extenso inmensurábel campo / de con-

centración”. E mailo sofá.

O corpo, o territorio e a civilización. O abandono do

sofá é o abandono do ser, do sedere, do sedentarismo:

a ruptura co neolítico. Por iso fago acordanza de Luis

de Camões, pola negación da esperanza desde esa

toma de posición (“a esperanza non me seduce”), por-

que neses dous sonetos se entremesturan versos con-

tra a esperanza con versos sobre a mutación, a dialéc-

tica: “Continuamente vemos novidades / diferentes em

tudo da esperança”. Si, é este un libro que se recrea, e

a quen non lle vén tamén ás mentes Xabier Cordal, na

transmutación: “de  sermos algo de aquí en diante / xa

só poderemos recoñecernos na mudanza”. 

O que pasa é que fronte ó patetismo de Camões

diante das mutacións, fronte ó espanto de que a

mudanza “não se muda já como soía”, Elvira celebra o

paso dialéctico, o troco, celebra a morte e maila vida,

celebra o futuro contra a saudade e a certeza. É esta

celebración da mutación, unha celebración alegre;

unhas veces mesmo festiva, con “orxía preposicional”

incluída, outras xogoral: “reterritorializador ou reterrito-

rializadora”. É esta a transitividade que canta a poeta: o

esboroamento, os cascallos (non se di casa, dise edifi-

cio), o nomadismo das sementes voadoras. 

Teño que volver ás Líricas do portugués uni-

versal para poder fixar os respectivos textos deses

dous sonetos que se me enlearon lendo estes Corpos

transitivos. Sei que un acaba defendendo (ese é o seu

consolo) as esperanzas  vinculadas ó amor como as

únicas inmutábeis pois: “duram para sempre com o

amado”.  En Elvira Riveiro tamén o amado muda. Aquí

nestes intensos poemas até se parte o corazón do

meu amigo de me querer ben, contradicindo a Johan

Airas de Santiago. Aquí non hai amor nin outras ata-

duras. Aquí somos “sámara que deserta do pradairo”

e vai na ventura das augas do río sen principio nin fin,

en desamparo.

Fernando Pérez, sarrián e pontevedrés, cuxa

memoria se evoca no inicio destas páxinas, ben segu-

ro que as saudaría alegre e as lería lucidamente feliz.

O corpo, o territorio e a civilización
Anxo Angueira Texto

Esta poesía ten un resorte para
continuar e, dalí a un pouco, un
estalido para te deteres. Estalidos
son heterotopías coma estas: “o que
pisamos non é un territorio / é un
extenso inmensurábel campo / de
concentración”. E mailo sofá.

Foto: AELG
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N este último ano publicouse a pri-

meira obra de ficción de

Bautista Álvarez. O autor, coñecido de

todas e todos nós polo seu labor políti-

co, desenvolvera xa unha dilatada tra-

xectoria de escrita, tanto en artigos,

como en ensaios. Mais non descubrira

até hoxe, ao acadar 8 décadas de vida,

esta faceta de escritor de ficción. 

Porén, non era a primeira vez que

Bautista Álvarez dedicaba o seu tempo

ao relato. Como el mesmo nos di nesta

obra, nos tempos mozos en Madrid xa

comezara escribir estas narracións,

unha tarefa que logo abandonaría, pre-

mido pola urxencia de dedicar os seus

esforzos ao traballo político. De feito, el

mesmo nos di que algúns destes rela-

tos proceden de entón. Dos tempos de

Brais Pinto, o grupo que é un dos tra-

zos constantes á hora de definir aque-

la xeración que xa ten recibido diferen-

tes nomes. Precisamente sobre Brais

Pinto Bautista Álvarez puntualiza:

““Brais Pinto” foi unha maneira de facer

política nacionalista, nun momento en

que a represión da Ditadura non per-

mitía outra forma de actuación. Algúns

de nós, entre eles eu, pretendiamos a

criación dun grupo para loitar contra o

franquismo desde unha perspectiva

nacionalista. Se “Brais Pinto” ficou

reducido a unha actividade exclusiva-

mente cultural, coido que a súa trans-

cendencia na historia de Galiza débe-

se a que significa o agromar dunha

xeración que quer continuar o legado

do Partido Galeguista, cando ese lega-

do estaba hipotecado polo grupo diri-

xente da “Editorial Galaxia”.

No prólogo aos Retallos...

Bautista Álvarez advírtenos que

escribiu estes relatos “para divertirme

eu, non para compracer a ningún lec-

tor. Se alguén cae na tentación de

lelos que aforre as críticas, xa que

non foron redactados nos moldes lite-

rarios que están en voga”. E o certo é

que os seus relatos entroncan direc-

tamente co xeito de narrar de Fole,

moi especialmente, e de Cunqueiro

ou Castelao. Un Fole e un Cunqueiro

que naqueles anos en que Bautista

Álvarez comezaba a escribir algún

destes relatos daban á luz obras

como Merlín e familia ou A lus do can-

dil e sobre os que Francisco

Rodríguez sinala que: “representan a

grandes fabuladores que transmitiron

a riqueza máxica da nosa concepción

do mundo e o enlevo dos nosos tipos

e situacións tradicionais...”.

Pois isto mesmo atopamos nos

relatos de Retallos... un xeito de con-

tar baseado na nosa tradición oral

que nos regala relatos en que o real,

o marabilloso, o humor, e a tradición

se van mesturando. Botando man

das palabras de Pilar Vázquez

Cuesta, que recolle Manuel María, os

contos de Fole, “semellan transcri-

cións de relatos orais, historias

escoitadas... que o autor se limitou a

poñer por escrito”, e outro tanto

acontece coas historias que nos

conta Bautista Álvarez. Historias en

que o tema da morte ten unha impor-

tante presenza.

O humor que está tan presente

nestes relatos deixa pouso na nosa

memoria e ao rematar no libro quedan

bulindo na cabeza estas historias que

nos falan de mortos que cambian de

concello durante a noite, de comensais

no cemiterio, de namorados no muro

do adro escoitando tétricos ruídos, do

sacristán durmindo na cova ... Ou a

lavandeira dese relato que emana ten-

rura e o respecto á natureza. 

Non sei se ao deixar estes relatos

escritos o autor, malia afirmar que os

escribiu por divertirse el mesmo, non

quixo tamén deixar pegada doutro

tempo, dun tempo en que as relacións

entre as persoas e a vida era doutro

xeito, máis pegadas ao pobo, á nosa

identidade. Como di Marcial Gondar:

“Non é, pois, posíbel analizar a litera-

tura popular sen ter en conta a súa

conexión coa realidade, o seu contex-

to de uso.” E talvez debamos ter  isto

moi presente á hora de ler estes rela-

tos. Valorar que son un reflexo de nós

mesmas, un reflexo que se vai emba-

zando pouco e pouco.

Retallos daquela infancia
Marta Dacosta Texto
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