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Polo que saíu publicado, semella

que ‘A segunda lingua’ é unha

defensa do galego. Mais se cadra é

máis ben unha reflexión sobre as

dificultades de enfrontarse á comu-

nicación nun idioma que non é o

propio, non si?

Si. A segunda lingua é a lingua do

outro, a que non é a túa. A lingua é o

filtro a través do que nos conectamos

co mundo. E ás veces temos que

botar man de linguas estranxeiras.

Entón aparecen as dificultades, os

conflitos que iso entraña. O libro é

unha metáfora diso, e das dificultades

que supón comunicarse, achegarse

aos outros, que ás veces é un quero e

non podo… É querer mostrarte como

es e non conseguilo porque non tes as

ferramentas. Son os malentendidos… 

Aínda que é un libro distinto dos

anteriores teus, algunha conexión

pode haber. O poema “Cousas que

comezan por Y” lembra o Libro da

egoísta, a súa achega á propia

identidade…

Ese era un libro sobre a propia identi-

dade, si. Un libro autocrítico tamén.

Cando somos novos falamos de nós

mesmos porque non sabemos nada do

mundo, nin da vida, é normal. Co

tempo, supoño que viñeron os cam-

bios. O poema que citas só compila

cousas que comezan por y. Se colles

un dicionario de galego e buscas a letra

y, verás que non deixei fóra do poema

moitas palabras que comezasen con

ela. Si que hai unha alusión ao tema da

miña inicial, mais non é un texto tan

autoreferencial como Libro da egoísta. 

Alén das linguas, o libro fala da

capacidade humana da linguaxe…

Si, e mesmo de aspectos filolóxicos

concretos: fonoloxía, lexicografía… A

idea era explorar desde o punto de

vista poético eses aspectos que

poden ser máis técnicos e non tan

centrais na linguaxe. O sentido xeral é

non precisamente emocionarme con

cousas grandiosas, senón poñer a

mirada no máis pequeno. En lugar de

atender a cousas máis tradicional-

mente poéticas, ollar un papel, un lin-

guado, un calamar… En vez de mirar

tanto a semántica, o significado, ollar

para a morfoloxía, a morfosintaxe… 

No medio de todo iso hai referen-

cias a cuestións sociais ou políti-

cas, como a desigualdade crecente. 

Si. Son chiscadelas a temas sociais

e políticos que, en vez de facelas o

centro do poemario, vou dando pis-

tas sobre elas, a través de pequenas

alusións. 

Dicías que o xurado non te recoñe-

ceu ata que abriu a plica. Mais hai

detalles que dan pistas, como a

presenza do corpo, do desexo…,

se cadra máis sutil. “Hai que mar-

turbar o abecedario/ ata que balbu-

za cousas/ aparentemente incone-

xas” é moi ti. 

É verdade!. Eses versos poderían

estar en Elevar as pálpebras, por

exemplo. O xurado non me recoñeceu

e iso foi o que máis ilusión me fixo.

Que valoren o traballo sen saber o

nome… É certo que neste libro hai un
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A beleza só debería sumar,
nunca restar

Montse Dopico Texto Pedro Castro Fotos

Yolanda Castaño acaba de recoller o premio de poesía Fundación Novacaixagalicia
por A segunda lingua, un poemario que amosa unha notable mudanza respecto das
súas obras anteriores. Aínda que a Yolanda de sempre segue a estar presente. Desta
volta, para reflexionar sobre a dificultade para comunicarnos, sobre todo cando o
facemos en linguas para nós estranxeiras. Entrevistámola por este libro. 

ENTREVISTA

YOLANDA CASTAÑO
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cambio de discurso, un ton diferente.

Mais, claro, hai algo de min. Non sei

se máis sutil pero si distinto. 

Hai varios poemas seguidos que

rexeitan a visión tradicional das

relacións afectivas. 

Si, tamén está presente esa idea dun-

has relacións afectivas afastadas dos

roles esperados. E falar desde a dis-

tancia dos tópicos: non todo ten que

ser amor para sempre. É verdade, así,

que no libro hai un universo de rela-

cións persoais que subverten a orde

máis tradicional, que se nos impón. 

Cara ao final, en ‘A palabra Galicia’,

si se fala do conflito lingüístico

galego, de quen se avergoña da lin-

gua propia… 

Si. É unha das liñas do poemario,

pero só unha delas. Se cadra é que o

se espera polo título e polo meu perfil,

mais iso só é un dos aspectos do

libro. E é verdade que cara ao final

está presente a lingua galega e esas

cuestións máis sociolingüísticas: os

complexos, a diglosia… 

Escribiches o libro en Málaga.

Como foi?

Nun período de concentración e esta-

día en Málaga. Puiden estar soa unhas

semanas para concentrarme en escri-

bir. Moitas veces, o proceso de produ-

ción literaria parece non existir. Un libro

non se sabe de onde sae. Todo o

mundo entende que para a produción

audiovisual, ou plástica, ou a que sexa,

se precisa un tempo e un espazo. E un

libro sae do mesmo que calquera outro

tipo de produción artística, dun tempo

de esforzo e concentración. Non hai

apoios para a creación literaria, nese

sentido. Só hai apoios para os interme-

diarios, como os editores ou os librei-

ros, ou unha palmadiña no ombreiro,

cando o libro xa está escrito, en forma

de premio. Mais non hai apoios para a

elaboración do libro. E abondaría cun

mes, ou dous, ou os que sexan, para

poder concentrarte 24 horas na escrita,

que foi o que fixen en Málaga, porque

o que podemos facer é organizarnos

de maneira privada. Emprestáronme

unha casa no mes de agosto e alí pui-

den escribir. Cheguei co libro feito

pouco antes de que se acabase o

prazo para presentarse ao premio. 

É un libro máis directo, no seu esti-

lo, que os anteriores.

Ten unha liña máis clara, menos orna-

mentada. É diferente, si, tamén niso.

Son épocas, simplemente. Non signi-

fica que non lle vaia dar a volta outra

vez, non sei. O que si é seguro é que

estou moi contenta co libro. Paseino

moi ben escribindo. 

No teu libro Profundidade de

Campo atopamos unha reflexión

sobre como a imaxe eclipsa á per-

soa. Por que cres, visto agora

desde a distancia, que “neste clube

non admiten as rapazas que levan

os beizos pintados de vermello”? 

Creo que o verdadeiro avance sería

que cada quen puidésemos ter o

aspecto que decidamos libremente

(dentro do que cabe decidir) sen ser

xulgadas por iso, senón polo noso tra-

ballo. Os patróns, mesmo estéticos,

07.14 61
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seguen a funcionar para moitos ofi-

cios, clases e mesmo categorías de

persoas, e en canto saes minimamen-

te do esquema, irritas e provocas des-

confianza e descrédito. Semella ás

veces que, para que o noso aspecto

non desvíe a atención do noso traba-

llo, debemos renunciar a el ou adoptar

un o suficientemente plano, mesmo

se este traizoa a nosa personalidade.

O avance debe pasar pola conviven-

cia, o respecto, a diversidade e o

matiz. Ademais, quen mira ten unha

responsabilidade sobre a súa mirada.

Teño que disfrazarme, taparme? O

corpo da muller é fonte de conflito,

como se o problema fose do propio

corpo, e non de quen mira.

‘O vicio da beleza‘ chamábase o teu

traballo con Antón Sobral. En

Profundidade de campo dis “A

beleza corrompe“. A estética é,

para ti, unha actitude non só artísti-

ca senón vital (díxoo alguha crítica

túa). A busca da beleza. Por que é

tan importante?

A beleza en todas as súas formas

como procura vital na arte, na paisa-

xe, no aspecto persoal, ou ata na

cociña, é un valor que vén de moi anti-

go, de feito é un dos grandes valores

clásicos e inicialmente positivo. Pero,

quizais a través da historia, a sociali-

zación da beleza enturbou o seu valor

con cuestións máis de tipo moral,

enfocándoo dun errado xeito. Por

exemplo, nos ámbitos académicos ou

intelectuais, a beleza física tradicio-

nalmente contribúe a frivolizar, eclip-

sar ou desacreditar as producións

intelectuais do seus donos e sobre

todo donas. A beleza só debería

sumar, pero nunca restar. Non debe-

ría utilizarse como arma arreboladiza.

En Profundidade de campo hai

outro tema que xa trataras, (no

Libro da egoísta por exemplo, ou

en Delicia): a mentira. A máscara.

Por que?

Efectivamente, interésame moito a

construción da identidade, a relación

entre quen nós sentimos que somos e

o ‘eu’ que os demais van construíndo

de nós, a nosa relación coa realidade

e o relato que dela facemos. E cada

vez a relación coa realidade, nestes

tempos, se vai facendo máis tensa,

complexa e multiforme.

No Libro da egoísta, Yolanda dialo-

ga coas distintas Yolandas que é. É

un libro sobre quen somos? A

autocrítica está presente. Como a

soidade, (tamén por exemplo en

Delicia), “Son a egoísta porque

está soa” ou a ausencia... Por que?

Claro que son obras sobre a identida-

de, sobre as nosas posicións no

mundo e ante os demais (se ben

Profundidade de campo se centra máis

nas problemáticas da ‘representación’

desa identidade). O libro da egoísta é o

meu libro máis autocrítico, como cando

unha se contempla espida no espello e

enfróntase a todos os defectos tanto

coma aos puntos fortes. Todos e todas

somos varias, temos claroscuros e

momentos altos e baixos.

E chegamos ós tres primeiros poe-

marios, presentes en Erofanía e en

Edénica. En ‘Vivimos no ciclo das

erofanías’ hai un auténtico estalido

dos versos, unha reivindicación da

sexualidade libre e da Vida, con

maiúsculas. É así?

Uns libros que responderon a unha

época vital tan moza, efervescente e

enérxica (logo diso, todo se ralentizou

enormemente, tamén o proceso crea-

tivo... desgrazadamente!) por supos-

to que implicaban unha rabiosa afir-

mación da liberdade persoal que

comezaba a saborear, do corpo e da

corporalidade, da paixón e, en defini-

tiva, da Vida.

Nos teus poemarios hai ironía, e

xogo nos personaxes que creas, no

xeito de escribir: os silencios, a

variedade (poemas, prosa poética, o

diario, o teatro.... ou a performance,

a música..). Se cadra contribúen a

quitarlle “ferro” á poesía. É a idea?

O xogo relaciónase coa arte, co que se

fai por puro pracer e á vez estimula o

enxeño. E a ironía paréceme absoluta-

mente contemporánea, un xeito un

tanto acedo de rir das cousas crueis.

Ademais, e como ben interpretas, con-

tribúe a un sentido –igual de actual- de

tratar de trocar a proxección social da

escrita e dos escritores ou escritoras

sacándolles ‘ferro’, é dicir, solemnida-

de, gravidade e transcendencia. A

escrita é só un oficio das persoas, que

pode resultar atractivo e interesante

pero non é superior ao dun profesor ou

unha carpinteira. E crer o contrario só

nos pode traer males.

62 07.14
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U nha investigadora explicaba

que non era doado entender a

poesía contemporánea feminina sen

pensar na Festa da palabra silencia-

da. Celebrábase cada nova autora,

cada publicación, como se fosen

novas cordas da larinxe. Este brinde

puido derivar nunha teima protectora

que no seu momento xogou o seu

papel “ou todas ou ningunha”, cues-

tión de supervivencia. Tratábase  de

cumprir un dobre obxectivo: crear

unha armada invencible de autoras

que rompesen a entente patriarcal

que impedía ubicar as escritoras no

lugar que realmente lles correspon-

día. Cumpría afortalar colectivamente

as propias razóns poéticas, do silen-

cio e a indiferenza. A Festa compro-

meteuse a aloxar esa nova salvia

poética, mesturala, diluíla neste

espazo pensante, e retroalimentarse,

nun milagroso rito anual: a publica-

ción da revista. 

Con esa intención, FIGA organizou

o “I Encontro de poetas peninsulares e

das Illas” no ano 1996, en Vigo. Alí a

coñecín e alí soaron os versos da

poeta galega Yolanda Castaño. O seu

Elevar as pálpebras, podería ter cam-

biado a folla de rota da poesía galega;

algo realmente desconcertante tendo

en conta a súa calidade. Esta suxes-

tión apresurada, precisaría un longo

artigo que a avalara e  desentrañara

nos detalles máis precisos. 

“A negociación co discurso cultural

galego respondía cun si-pero pouqui-

ñas ou moderadiñas. Axiña se viu que

non eran tan controlábeis”, como

comenta Helena González, que alcu-

ma a Festa O dinner party galego, en

lembranza ao triángulo de Judy

Chicago, no que sentou as 39 mulle-

res arredor de Emily Dickinson e

Virginia Woolf. “Contra a cegueira ins-

titucional a Festa apuña a herstory e a

forza do corpo”.

A reconsideración do espazo pro-

pio dinamiza os ángulos da mirada,

autoriza, dispón cualifica, determina;

en definitiva, actúa desde si mesma e

non desde a outredade incapacitado-

ra. Tamén articulará o discurso poéti-

co-amoroso. Unha nova poética esta-

ba a acontecer facendo un quebro

radical contra as guías do canon hete-

ronormativo. Diríalle Lenin a Ines

Armand: “Aquela alusión á reivindica-

ción da liberdade amorosa, aconsello

que sexa suprimida”. Obviamente a

emancipación amolaba. Fóra do

canon, en plena controversia coas

metáforas retrógradas, obxectivizan-

tes e previsibles da poética patriarcal -

campo de batalla da crítica feminista-,

xordiron voces intensas, xenuínas,

contundentes, como as de Yolanda

Castaño. 

Pasaron sete anos desde a ante-

rior entrega poética de Yolanda, mais

a emoción da palabra repítese nesta

nova lectura como se non rematase

aínda a primeira. Con A Segunda

Lingua, entramos nunha terceira

dimensión poética. As formas dixitais

substitúen as analóxicas. Os recursos

sensibles dispáranse, a metáfora

sobrevoa o obxecto sensible e repou-

sa na materia prima poética, na cor-

poreidade da lingua, das linguas, da

escrita, e dos seus instrumentos;

tamén o soporte: “Portabilidade da

polpa, celo da celulosa./Non pode

haber talladas/ máis finas de significa-

do.” A poeta divírtese coa polisemia,

aproveita as posibilidades da “lingua”

entre conflitos orgánicos, semánticos,

articulatorios e interpretativos.

Lánzase á conquista da imaxe sono-

ra, do acto técnico da fala, nun coque-

teo alterno entre Searle e Saussure, e

Chomsky, filosofa co sentido das

“palabras como virus autoinmunes,

desde o seu propio interior”. 

Busca público áxil, desafíanos: como

se afirma negando; quen son eu,

quen es ti, esperta que non son da

xeración do 27, nin da Nós, son eu, a

do tridente poético. Hai que aprender:

“Deixa que as palabras remonten os

seus propios símbolos./Non intentes

traducir o son que fan as buguinas.”O

seu espazo poético está ben limpo de

obviedades. Destripemos a retórica,

impugnemos os vicios da lóxica apa-

rente. Poñamos  ao noso servizo a

mecánica lingual. Non perdamos o

tempo, miremos a través da lingua; a

metalingüisticarmos. “Hai linguas nas

que se fixo sangue./ Un anzol cravado

na cartilaxe larínxea.//

As posibilidades da lingua
Mónica Bar Cendón Texto
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Segunda lingua
Yolanda Castaño

Premio de Poesía Fundación
Galicia Obra Social

(segue na páx. 83)
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diario de embarazada con

insolente descrición de como se vai

arruinando a súa beleza física,

unido ás molestias ocasionadas

pola reacción dun corpo cando ten

algo estraño dentro. 

Reaccionan os corpos de distin-

ta maneira, constato. A miña nai

vomitaba todo menos as laranxas.

Como non saín con pel e cor de

laranxa, podemos desbotar o dito,

“Do que se come se cría”. Eu tiña,

como Inma, unha fame desaforada.

Para ben estar debía ter o estómago

sempre cheo. Baleirábase de conta-

do, polo que dicía como boutade

que tiña dentro unha piraña. Inma

está vendo un ou unha bebé todo o

tempo, e como non sabe se será filla

ou fillo, o compañeiro, e ela actuan-

do como filóloga, chámanlle fillo/a.

Eu coincidía máis con Mary

Wollstonecraft, que pouco antes de

parir, envíalle unha nota ao marido

dicíndolle:  Sen dúbida hoxe verei o

animaliño. Pídoche que me envíes o

xornal. Co que, ademais de confir-

mar a ignorancia sobre o que ten no

útero, demostra que non perde a

curiosidade sobre a sociedade e a

historia nin no momento de parir.

Certo é que Inma logo soubo que

tiña unha criatura no ventre a través

dun scaner, técnica que non existía

no meu tempo, e menos no de Mary

W., e pouco  despois a informaron de

que non sería deforme, polo scree-

ning xenético, máis actual aínda.

Antes, as embarazadas pasabamos

nove meses sen saber se era femia

ou macho, que era o de menos, e

sen saber se sería persoa ou unha

deformidade da natureza. Porque de

natureza se trata, algo que debe rom-

per e superar o mundo moderno.

Esta nai que escribe Maternosofía

non deixa ni quere deixar de ser ela,

un ser racional, e non acepta con

agrado que lle fochiquen no corpo

aínda que sexa polo ben da criatura.

Volvendo aos síntomas: ade-

mais da fame, proíalle todo o corpo;

eu suaba a mares e pasaba as noi-

tes cambiando as sabas. Disto

dedúcese o que Inma chama a sen-

sación de debilidade polo feito de

ser muller. A iso súmase a forte sen-

sación de dependencia do corpo

que aparece de súpeto cando tes un

ser medrando dentro.

O gran sentido do humor
Rebélase a autora á concepción

social do xénero da muller embara-

zada, da ser natural que definiu  Aris-

tóteles e seguiron definindo Rousse-

au e a maioría dos Ilustrados, agás o

querido Condorcet, un naturalismo

que nega o principio da individuación,

que é o civilizado, o culto e creativo. 

Sabe o enraizado que está o

Patriarcado e que a causa fundamen-

64 07.14

Desmitificando a maternidade
María Xosé Queizán Texto

CARA E CRUZ MATERNOSOFÍA, DIARIO DUNHA EMBARAZADA
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tal, xa o dixera Kate Millet, é o hábito

de apoiarse na natureza.  Teñen as

mulleres tan asumido o naturalismo

que o reclaman como resultado

dunha ontoloxía. Pregúntome a diario

se serei capaz de querer a miña filla

de xeito incondicional, practicamente

irracional e deixándome a min

mesma a un lado sendo como eu son

e dedicándome ao que me dedico...

Un dos valores deste libro é o

gran sentido do humor. Comenta os

despistes aludindo a que “se levas

dentro unha nena, contra todo

prognóstico e lóxica, os despistes

identifícanse. Relata, e consegue

que nos riamos, as consecuencias

de tales circunstancias e busca

aclaracións científicas. Lin algo

sobre que o cerebro das embaraza-

das encolle…Preocupada como

estaba polo asunto, descubrín que

o equipo de investigación en neuro-

ciencia cognitiva da Universidade

Autónoma de Barcelona, elaborou

un traballo titulado “Cambios cere-

brales y hormonales relacionados

con el embarazo, onde estudan as

devanditas modificacións de carác-

ter hormonal que afectan especifi-

camente ao hipocampo cerebral.

Por que? Para que?...

Hai libros de ciencia para

madres. Considero máis interesantes

os libros de ciencia para humanas,

como Aún no somos humanos,de

Eudald Carbonell e Robert Sala, un

alegato a favor da racionalidade e a

socialización do progreso científico.

Sinalan os autores que nas mulleres

segue quedando unha rémora esen-

cial: a xestación e o parto, marcando

unha desigualdade ante o mundo

laboral e a proxección persoal. O

mundo moderno, na súa carreira de

romper coa natureza, supera esa

dinámica e propón estruturas novas.

(...) Condición sine qua non para con-

seguir unha total modernización e

humanización, é a posibilidade de

desenvolver, primeiro e socializar,

despois, as técnicas de fertilización e

xestación extrauterina. 

O libro que comento é do ano

2002. Xa antes, no 1995, guiada por

outros científicos ou o propio

Carbonell, que colaborou na FdPs,

tratando o tema, publiquei o ensaio

Parir o pensamento, ou como di

Nicole Brossard, na súa obra

L’Amer, “Matei o ventre e escribo.”

Digo eu que a ciencia no futuro

substituirá o útero e isto suporá

unha auténtica liberación. Somos

animais en vías de humanización, e

convén, como di Ardrey, “conside-

rarmos á natureza como socias e

non como escravas.” O que propoño

nese ensaio é saírse de madre.

Entre a racionalidade
e o narcisismo
Chega Inma ao 5º mes de embara-

zo dicindo: E do instinto maternal

nin rastro.  Porque sabe que se trata

dun mito que pretende facer natural

o cultural, que rodea o feito de idea-

lismo, que propaga unha muller nar-

cisizada para aceptar a vana ilusión

de madre creadora, dividindo a

sociedade en homes e nais. A reli-

xión e a psicanálise exaltan este

mito, este amor natural, creando un

sentimento de culpa, a quen non o

sente, como de madre desnaturali-

zada. Non é agradable falar disto,

pero non está tan afastado no tempo

o infanticidio como método de con-

trol da natalidade, e da nai como

executante principal.

Inma debátese entre a racionali-

dade e o narcisismo.  Se me apuran,

ela é a que se apura, a parte fácil do

manexo como usuaria do modelo

feminino que será a miña filla Sofía

é a de animal. Está escrito!  Sabe

que do feto, aínda que as probas lle

aseguran que non ten malforma-

cións xenéticas, descoñece todo,

ignora que formarán eses xenes,

sobre os que non ten poder de deci-

sión, medran á marxe da súa vonta-

de. A parte difícil é a da xestión da

personalidade.  Non quero desani-

mala pero a personalidade de Sofía

seguirá sendo animal maioritaria-

mente, porque dependerá dos

xenes. As experiencias ao respecto

son evidentes.  

Cae, Inma, hoxe en día é case

imposible non caer, na lectura deses

libros dedicados aos instintos. Unha

amiga déixalle o libro Bésame

mucho, de Carlos González. Pablo,

o seu compañeiro avísalle: “Que

non che laven o coco”. E, de feito

prodúcelle cabreo, indignación,

impotencia e mágoa por todas as

vítimas duns…libros que…proliferan

como cogumelos. …Nos tempos

previos a quedar preñada adoitaba

ler a filósofas feministas coma

Elisabeth Badinter que veñen dicin-

07.14 65

Maternosofía
Inma López Silva
Editorial Galaxia, 2014
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do que a interdependencia natural

entre nai e bebé é o grande estorbo

para a independencia das mulleres. 

Inma López Silva queda indigna-

da contra a tendencia neonaturalista

que converte as nais en escravas da

maternidade. Isto será perigoso. As

da Seita da Teta Fóra pedirán por

isto a miña cabeza en bandeixa de

latón….e proporán o meu confina-

mento e lapidación incluso.

Asegúrolle que estarei con ela en

todo o proceso, ademais de felicita-

la polo nome tan curto e adecuado.

O autor do libro que le asegura

que os berces e biberóns son pro-

pios de quen deixan de amar os

bebés. Onde si os aman, razoa a

autora, é nos lugares que nutren os

seus exemplos: tribos africanas

onde as mulleres percorren ducias

de quilómetros cos nenos famentos

e sedentos ao lombo na procura da

auga; aldeas de Bolivia onde só

contan cun cuarto para durmir a

familia enteira; e,…as bosquimás,

modelo de conduta. Amén. Vamos

que non sei por que os pediatras nos

mandan andar con tanto ollos coa

hixiene dos bebés e a leria esa do

sistema inmunolóxico. Unha boa

educación é a que segue os instintos

naturais da bebé (o da é meu). Todo

o seu benestar futuro depende de

que non a deixe chorar na infancia. 

Hai dúas ausencias clamorosas

no libro do Gurú Maior: os índices

de mortalidade infantil, nas socieda-

des que serven de exemplo, e que

non se emprega nunca a palabra

“dependencia”, acuñada polo femi-

nismo social a través dun pensa-

mento filosófico e sociolóxico bas-

tante máis currado ca os best-

sellers de autoaxuda dun pediatra

que adora as crianzas (é meu en

lugar de nenos) sen socializar.  

O humor, insisto, abonda por

todo o libro. Quites moi divertidos

cando pensan nos nomes para a

filloa; cando polos despistes o mari-

do, Pablo, entra nun contenedor,

cando se dá masaxes no periné, en

plan porno, cunha crema especial

para fortalecer os músculos…e non

nota diferenza. “Onde estea a quími-

ca,  que se quiten eses sucedáneos

para hippies, que teñen un fin place-

bo”. Os pés inchados, que lle acor-

dan as pernas das mulleres que

pinta Seoane, inspirado nas mulle-

res preñadas. E incharíanlle os pés

á Pardo Bazán? Como foi dar a

Dona Emilia para exemplificar as

eivas do embarazo?  

Non penso parir con dor! Voilà.

Nin parir na casa. Non teño o máis

mínimo interese en vivir esa expe-

riencia se podo evitala. Esperaba

que pedises unha cesárea. O final,

querida Inma, confeso que me

decepcionaches. Mesmo así, com-

parar o teu parto co meu é pasar

dunha confesión amena e amable

a un relato de terror. Pero sen ir tan

lonxe, a ciencia, pero tamén o

feminismo, fixeron enormes cam-

bios. O neonaturalismo e a Seita

das Tetas Fóra están botando por

terra moito do conseguido. En moi-

tos aspectos. 

Parabéns Inma. Es feliz, e o

manifestas, amando a Sofía, tamén

feliz. Mais quédache un enorme

traballo. Manter á túa Sofía sen

Emilio, afastada de Rousseau, será

un duro compromiso. Porque non te

chegará con educala. Unha con-

ciencia aillada non pode manter a

autoconciencia, dixo Hegel. Certo.

Só liberamos as nosas fillas se con-

tribuímos a conseguir un mundo

máis libre e xusto onde se poidan

desenvolver.

Ese traballo polo universal só ten

lugar fóra da familia. Unicamente a

Inma López Silva escritora poderá

parir o pensamento e traballar polo

universal para deixarlle a Sofía un

mundo mellor.

Nota: Este texto leuno a súa autora, a
escritora e ensaísta María Xosé Queizán
na pasada Feira do Libro de Vigo, no
acto de presentación da última obra da
tamén escritora Inma López Silva,
Maternosofía (Galaxia, 2014). Por razóns
de espacio suprimíronse algunhas das
citas textuais que recollía do libro). 
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A perpetuación da especie é

dun dos instintos básicos que

nos quedan ós humanos como

membros do reino animal. Por con-

seguinte, sería de esperar que a

maternidade (e a paternidade) fose

un novo estadio natural que non nos

producise ningún tipo de desacougo

por estarmos preparadas para

afrontalo. Pero a nosa é unha época

en que o primario parece querer ser

desterrado do mapa conceptual da

vida. Somos moitas as que non tive-

mos no colo practicamente ningún

bebé antes de que o noso fillo nace-

se; a experiencia grupal ou tribal da

natalidade diluíuse. 

Este é un máis dos efectos de

vivir nun país envellecido. E entón

encontrámonos con que o feito de

ser nai -primeiriza, fundamental-

mente- é un foxo escuro cheo de

perigos e medos, porque nos domi-

na o descoñecemento. E o descoñe-

cemento é o campo perfecto para a

manipulación, para sermos manipu-

ladas. Isto xustifica que

Maternosofía, de Inma López Silva,

sexa benvindo á nosa biblioteca de

guías de auto-axuda, ou  de socorro. 

Dende o caso persoal dunha nai

que se está a facer durante a pre-

ñez, encontramos en Maternosofía

un texto que ten como principal

mérito a desmitificación da materni-

dade, a recolocación deste estadio

dentro da normalidade natural da

vida dun ser humano adulto, dunha

muller adulta. Cun profundo sentido

de humor, ridiculízanse os medos

impostos, as modas obrigadas; quí-

taselles ferro ós erros e avógase,

abertamente, polo feito de que ser

nai non significa deixar de seres ti.

Simplemente hai unha reformula-

ción, non unha deconstrución abso-

luta. 

Mais os inimigos son moitos.

Están os aspectos físicos inevita-

bles: transformación corporal, inco-

modidades polo embarazo e parto; e

están os cuestionamentos morais

que circulan ó redor da idea “que é

ser unha boa nai?”. Aleitar, usar

carriño de bebé, usar chupete, o

consumismo, a vida profesional, a

vida social... son decisións que van

afectar a nai e a criatura que está

para vir. Ela presenta unha fórmula

propia que é válida para un tipo de

muller concreto do noso tempo:

aquela que desexa ter unha vida

profesional e intelectual sen ter que

renunciar por iso a outra faceta per-

soal e familiar. Critica abertamente a

aqueles/as que censuran este tipo

humano como egoísta ou, directa-

mente, como mala nai. Pero esa

aposta non deixa de tamén nela pro-

ducirlle dúbidas máis ou menos con-

fesadas. Así encontramos en toda a

obra a voz narradora na busca dun

instinto maternal que supón inexis-

tente, pero que se evidencia dende

o mesmo momento en que deciden

ser a nai/pai dunha nova criatura.

O ton contestatario fronte á

imposición sexista de cal debe ser o

papel da muller, neste caso nai, é

refrescante. Para encontrar obras

parellas que funcionan como guía e,

ó tempo, como manual de relativiza-

ción do paso que se está a tomar

debemos acudir ó campo anglosa-

xón con títulos como Up the Duff:

The Real Guide to Pregnancy de

Kaz Cooke. No noso sistema este

tema foi moi pouco tratado, como

afirma Malós Cabrera no limiar do

libro que nos ocupa. Cuestionarmos

a razón disto ten o seu interese, xa

que semella que a maternidade (ou

paternidade) ten unha interpretación

oficial que non deixa espazos para

outras alternativas de visión a pesar

de que estoutras son as máis coinci-

dentes coa experiencia real da

maioría das nais e dos pais.

A única advertencia que se debe

facer a respecto deste texto é para

aquelas mulleres que aposten por

unha interpretación da maternidade

encadrada no que a voz narradora

denomina, dunha forma despectiva,

“as da teta fóra”. A defensa sen con-

cesión do aleitamento materno e do

contacto constante entre nai-filla/o,

alén de apostar pola comodidade na

roupa (levar “botas de treking”), é

unha escolla que nesta obra se

denuncia como unha nova onda que

impón condutas. Maternosofía é do

comezo ó final un texto subxectivo en

que se desenvolve unha perspectiva

absolutamente persoal dun dos actos

máis individuais: a consciencia de

estarte facendo nai. Por iso esta

caracterización é súa e asúmea

sabendo que non vai ser ben acepta-

da por todas. Mais é tamén neste

caso unha visión relativamente inxus-

ta, aínda que non inocente. Porque

se se aposta en toda a obra por vivir

a maternidade dunha forma libre, esa

carga contra unha filosofía concreta

non é coherente. 

U-lo instinto maternal?
Soraya Domínguez Portela Texto

CARA E CRUZ MATERNOSOFÍA, UN DIARIO DE EMBARAZADA

(segue na páx. 83)
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S ería deshonesto pola miña

parte escribir unhas liñas sobre

Cronoloxía da urxencia como se aca-

base de chegar ás miñas mans. Tiven

a sorte de acompañar á autora no per-

curso que a levou dun primeirísimo

borrador á obra que agora chega aos

andeis das librarías. Polo medio, cir-

cularon títulos alternativos e un traba-

llo coa linguaxe que conduciu á escri-

tora a explorar os límites do dicible.

Desprovista de delirios ascéticos,

Dores Tembrás vestiu o traxe de xas-

tra e púxose a coser no verso ata dar

na expresión xusta. E nin unha sílaba

máis. O resultado revela unha lingua

permeable ao silencio onde nada nela

hai de instrumental, pois a autora

sabe ben que o que distingue unha

poeta de alguén que non o é reside na

capacidade para producir idioma, e

non só para habitalo.  

A técnica e o talento ao servizo

dunha reflexión delongada sobre a

natureza e o alcance do desexo. Velaí

a Cronoloxía, disolución dun número

amplo de pensamento e lecturas,

algunhas delas explícitas. O que

observamos, ao final, é unha expe-

riencia meditada, consciente. Digo isto

porque, ao contrario do que acontecía

con algúns dos títulos máis relevantes

da poesía de muller dos anos 90, aquí

hai corpo, pero non víscera. O desexo,

para Tembrás, é un acontecemento,

na máis pura ortodoxia deleuziana:

non propiamente o evento (poderia-

mos dicir, a experiencia da carne),

senón aquilo expresado que continua-

mente nos fai sinais e nos chama. 

O poema sitúanos na inminencia,

nese non-dar-chegado onde compa-

recen nervio e saliva. O desexo é

antes. E a proposta da Cronoloxía

asenta na ledicia de gorecérmonos

na urxencia. De aí a cita de Barthes,

plenamente cabal a ollos dunha con-

cepción xusta do desexo, a deste

libro: que importan as nosas oportuni-

dades de ser colmados, se o que de

veras paga a pena é experimentar

esta pulsión, este estar abertos á

posibilidade de que as nosas expec-

tativas non se cumpran? Žižek, con

base en Lacan, falou da inconsisten-

cia da noción de felicidade entendida

como conxunto de obxectivos conse-

guidos, propondo substituíla pola

máis realista de interese. Do que se

trata, ao cabo, é de estarmos intere-

sados e o desexo (do outro e da pala-

bra, ás veces entrelazados neste

libro) é a forma máis perfecta de inte-

rese. Talvez por iso a Cronoloxía a

vertebra un aquel de exceso vital.

Porque comprende a vida tal e como

é, retirándolle esa carga fantasmática

que nos apiña á frustración, e por iso

pode celebrala.

Celebro, canda Dores Tembrás, a

chegada deste libro, o final triunfo da

finitude. Aquel que enlea o corpo satu-

rado de desexo, cómplice co camiño

que nos demarca o presente.

Nos límites do dicible

Gonzalo Hermo Texto

POESÍA A técnica e o talento ao servizo dunha reflexión delongada sobre a
natureza e o alcance do desexo.

Cronoloxía da urxencia
Dores Tembrás

Espiral Maior, 2014

Ao contrario  
do que acontecía na
poesía de muller dos
anos 90, aquí hai
corpo pero non

víscera. O desexo, para
Tembrás, é un

acontecemento na
máis pura ortodoxia
deleuziana: non

propiamente o evento,
senón aquilo

expresado no que
continuamente nos fai

sinais de alarma.

Foto: S. Díez, E. Castro Bal

12-cultura_protexta:j-cultura  22/07/14  09:49  Página 68



P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta
s

“E is o pequeno/ cacho de luz

gañado ás sombras/ de quen

vos fala”, escribe Alberto Lema en

Pólder, o primeiro poema de Crónica

do chan, que, segundo explica Xavier

Cordal, foi “remoído desde hai polo

menos sete anos”. Estamos entón

ante unha serie de poemas ben medi-

tados, que, malia a visión terríbel do

que se relata -interesante a narrativi-

dade destes poemas-, non cae niso

que Cordal denomina biodrama. 

Trátase do exterminio dun pobo, o

galego. Sen concesións. Non hai nos-

talxia. O que se ofrece é a historia real

que precisa ser pronunciada e coñeci-

da de todas as persoas que vivimos

non tanto neste lugar coma neste

tempo. Especialmente iluminador é o

poema Bleak house. Nel faise visíbel

a “cativeza da nosa vista”. Sermos

incapaces de defender aquilo que foi

construído coas propias mans para

deixalo nas de outros/as é a chave de

todo o asunto. A proposta de Crónica

do chan é darlle un novo sentido ás

lembranzas. Que deixen de estar ao

servizo da nostalxia para adquirir o

necesario carácter informativo que

permita tomar nota, polo menos,

daquilo que non hai que facer. O que?

Convertérmonos nun pobo estático,

por exemplo, e circunscribírmonos a

un lamento endocéntrico. 

Lema é consciente do carácter invi-

síbel das diferentes clases sociais, do

perverso desta ocultación. Precisamente

por iso narra desde o chan, porque ese

é o único lugar ao que pertence a clase

traballadora. Non busca o brillo. Dispón

toda a artillería expresiva a prol da cla-

ridade. Talvez por iso afirme Cordal que

pode lerse como “testemuño case docu-

mental (...) dunha voadura histórica e

do cascallo resultante”. Ao meu ver, esta

opción de Lema, favorece a contun-

dencia dos versos, algo que é ben de

agradecer. Eis unha proba disto: “(...) a

foto/ coas geudellas que certifican a túa/

rebeldía de xuventude excesiva (...) O

bandullo xa non che deixa ver/ a punta

da túa ideoloxía erecta”. 

Existe unha xerontocracia no

curuto da pirámide cultural? Existe.

Afíxose á representación e parece

non ter conta dos límites, porque hai

certos límites. “Nós non somos mello-

res,/ pero sabemos algo/ dos límites”,

escribía María do Cebreiro en A gue-

rra. Referíase á aceptación da forma,

en detrimento dun corpo sólido. Lema

ofrece nestes versos a visión dese

corpo do pobo que cómpre rescatar

da foto á que ficou encadeado. “Non

máis pasados remotos e felices”, afir-

ma rotundo. O mundo sobre o que

Alberto Lema escribe “levantouse/

sobre unha hecatombe de bois/ e

pedras de muíño”. 

Trátase entón, insisto, da historia

real -Esta será unha crónica do chan-

, escrita ao pé da terra esmagada.

Xusto desde aí, Lema formula a gran

pregunta: “quen nos aprendeu a per-

der, pai?”. Esta cuestión é reveladora

da existencia dun xogo sucio e intere-

seiro, na medida en que permite a

ollada retrospectiva coa dose de nos-

talxia pertinente para nos manter aí,

no retrato fixo, ao tempo que xera

unha nube ao redor que impide a lem-

branza do odio. “Quen nos dixo, éche

o que hai./ Lembra o seu nome, o

lugar e a hora/ lembra tamén por que

deixamos de odialo”. 

É esta exactitude da mirada sobre

o fracaso histórico a que máis intere-

sa deste libro, a claridade coa que foi

construído, cun paso firme que amosa

a madureza do poeta. Non se deixar

seducir polo brillo dos versos permite

encher de contido estes textos, cen-

trar a atención no que interesa. Aí está

Cidadáns, un dos mellores poemas,

que indaga no espectro da Bela Ador-

mecida que nos devora, porque “a

princesa foi adestrada para lembrar

os soños”...

Deconstrución da nostalxia

Rosa Enríquez Texto

Crónica do chan
Alberto Lema

Editorial Corsárias, 2014

POESÍA É esta exactitude da mirada sobre o noso fracaso histórico e a claridade
coa que foi construído o que máis interesa deste libro.

Lema ofrece nestes
versos a visión dese
corpo do pobo que
cómpre rescatar da
foto á que ficou

encadeado. “Non máis
pasados remotos e
felices”, afirma

rotundo.
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“Otriunfo do ego é o triunfo da

poesía”, anunciaba recente-

mente un medio dixital para celebrar a

chegada do primeiro libro de poemas

dunha escritora española nova, Irene

X. A xulgar pola experiencia desta

rapaza, que tiña colocados 4.000

exemplares antes de que o libro saíse

do prelo, a fórmula do éxito parece

clara: o poeta novo ha de se converter

en personaxe de culto, e o poema na

vía de acceso á súa vida privada. 

Pois ben, quixera eu aquí saudar a

estrea literaria de Francisco Cortegoso,

Premio Nacional de Poesía Xosemaría

Pérez Parallé 2013, xustamente co lema

contrario: «A morte do ego é a vitoria do

poema». Probablemente Memorial e

danza non chegue ás cotas de mercado

de Irene X, mais el si pode alcumarse

orgullosamente de novo.

Penso eu que se existe a posibili-

dade dunha post-poesía, dun discurso

poético que vaia alén das estremas

do lírico, Memorial e danza se situaría

aí, abrindo camiño con brazada firme,

tan segura que pode sorprender a

quen ignore o traballo de Francisco

coa escritura desde hai tempo. Non

hai neste libro un incipit; antes ben,

atoparemos unha manchea de versos

que evocan un final, a meta dunha

viaxe a través das posibilidades e

límites do poema. O resultado de

anos de procura e reflexión, ensaio e

erro, escrita e lectura, labor. Memorial

e danza é un libro de madurez, por

moito que a man que o escribiu non

chegue aos trinta anos.

A enunciación pasa a un segundo

plano. Non importa aquí quen é

o eu que fala (cando o hai), tampouco

a quen se dirixe. A pregunta pola voz,

central na reflexión sobre o poema

desde o romantismo, deixa de ter sen-

tido. O suxeito esvaece ao tempo que

comparece o poema, na súa maxes-

tade, coa potencia dun corpo. 

Coido que a proposta que subxa-

ce en Memorial e danza asenta, esen-

cialmente, en negar a mímese. Leo no

libro e aprendo a lección: un poema

non re-presenta, non volve presentar

o que xa é. É. Deste xeito, convén non

sucumbir á tentación da parábola.

Onde Cortegoso escribe rosa, cora-

zón e xardín léase rosa, corazón, xar-

dín. Non hai símbolo, nada que no

texto remita alén de si. E, no entanto,

o poema fala de nós nun sentido que

transcende a visión de curto alcance,

o anecdotario do estar-aquí, agora. A

poesía foi visión e pode volver selo.

Hölderlin, Celan, Chus Pato. Escoller

ben os mestres tamén é sinónimo de

talento literario.

Memorial e danza non fai conce-

sións. Como Oriana Méndez, Daniel

Salgado ou María do Cebreiro,

Cortegoso é poeta que refuga dos

excesos sentimentais, talvez cons-

ciente de que tal recurso opera na

dirección de conquistar pola vía fácil

a aprobación do lector medio. Poeta

de técnica, de cabeza, que escribe

escoitando o ritmo do corazón, pero

non sucumbe ao seu embate cando

comeza a latexar demasiado forte.

Quere dicir e di. Melodía e palabra

ata dar na fórmula precisa, aquela

que o poema revela no seu estilo

artesanal, de manufactura.

Memorial, porque un poema é

economía da memoria, que dixera

Derrida, escritura e recordo. Danza,

que tamén valería dicir o movemen-

to, a acción, o corpo humano avan-

zando contra o transcendente, con-

tra o absoluto.  Velaí a chave que

abre a porta (pode haber outras). O

libro medra en cada lectura e por

esa razón quen isto escribe vos

anima a lelo ata que todo, de repen-

te, signifique. 

Con firme brazada

Gonzalo Hermo Texto

Memorial e danza
Francisco Cortegoso

Editorial Corsárias, 2014

POESÍA Memorial e danza é un libro de madurez, por moito que a man que o
escribiu non chegue aos trinta anos.

Cortegoso refuga dos
excesos sentimentais,
talvez consciente de
que tal recurso opera

na dirección de
conquistar pola vía
fácil a aprobación do
lector medio. Escribe
escoitando o ritmo do
corazón, pero non
sucumbe ao seu

embate.
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L er a Teresa Moure, para min, é ser

transportada nun flash back a aque-

les tempos onde as e os intelectuais prac-

ticaban a sospeita e non o conformismo,

buscaban as voltas ás estratexias do

poder para desenmascarar os intereses

ocultos detrás de aparencias intachables.

Parece que ese tempo ten pasado. Por

iso nesta época sombría que nos tocou

vivir ilumina a claridade de ensaios como

este. Politicamente incorreta é,  á vez, un

alegado e unha confidencia articuladas

ao redor dos fíos que constrúen a paisa-

xe ideolóxica da súa autora: ecofeminis-

mo, queer, independentismo, reintegra-

cionismo. É tamén un ensaio dunha inte-

lectual que decide perder as boas formas

e poñer contra as cordas certas ideas das

súas tribos políticas. 

Con lucidez, a autora pensa as con-

dicións dunha cultura de esquerdas que

aspira a levantar mapas éticos que des-

estabilicen as inercias e conformidades

do politicamente correcto. Coñecendo ben

a súa obra e ao animal político que é

Teresa Moure, podo afirmar sen risco de

confundirme que a alimenta sempre o

desexo de intervir, de non refugar a polé-

mica nin poñerse de perfil ante o espi-

ñento asunto de ir contracorrente mesmo

das súas tribos políticas.

Os dezaseis ensaios que componen

Politicamente incorreta non prometen a

plenitude gozosa do colectivo -a pertenza

acrítica a un grupo- sen os inconvenien-

tes e as responsabilidades do real. Aquí,

como no conxunto da obra de Moure,

nunca, nunca, a singularidade do perso-

al disólvese na pertenza ao grupo: grupo

que por selo e en esencia sempre esixe

ou reclama esa forma de maniqueísmo

que tantas veces caracteriza ao pensa-

mento único. 

Ler Politicamente incorreta fíxome

reflexionar tamén sobre a idea de “ten-

dencia”; primeiro, porque non é unha obra

tendenciosa e, segundo, porque nin

sequera é unha obra de tendencia ou que

segue una moda (aínda que oxalá crease

tendencia esta escritura  en combustión

de T. Moure). Politicamente incorreta non

segue nin obedece modas, non está feita

para usar e tirar, vén para durar máis que

unha tempada. E, nestes tempos de pré-

sas, é un texto que se goza e crece canto

máis amodo se le. Vivimos tempos ace-

lerados onde o paso da novidade a o que

resulta xa coñecido ou sabido é cada vez

máis rápido. Algo é novo e nun abrir e

pechar de ollos está xa pasado, e libros

que foron moi celebrados desvanécense

sen deixar rastro. Pero simultaneamente

é de celebrar a capacidade da mellor lite-

ratura para durar, para persistir en tem-

pos de voráxine.

É sempre tentadora a palabra de Tere-

sa Moure. E se pensamos mesmo que sexa

só por un instante que todo o que sabemos

do mundo sabémolo a través de media-

cións, que a realidade non se nos dá de

xeito inmediato, que saberiamos moi pouco

si só soubésemos o que sabemos perso-

almente; se pensamos que, para saber, ser-

vímonos dun número bastante amplo de

instancias; que estamos rodeados, os

humanos, de persoas e cousas que pen-

san por nós pero tamén nun nivel máis

banal, por lugares comúns, tópicos ou pre-

xuízos que nos aforran o esforzo de ter que

pensar todo por conta propia; neste mundo

que nos invita a instalarnos nesa franxa

cómoda e acrítica onde talvez non nos equi-

vocamos radicalmente pero onde non rea-

lizaremos tampouco ningún descubrimento

verdadeiramente persoal, neste mundo,

insisto, é moi importante acompañarse ben

de quen pensa ben, e con ousadía crítica. 

Mellor acompañarse por libros como

Politicamente incorreta, talvez incomo-

dante ás veces, pero tamén un verda-

deiro exercicio de resistencia a que nos

pensen outras instancias, outras perso-

as. Nunca delega Moure da súas res-

ponsabilidades, así de comprometido, ori-

xinal e valioso é o seu pensamento. O

pensamento é, na súa forma máis ele-

mental, a capacidade de interromper as

contornas cómodas, de atreverse a aban-

donar a nosa zona de confort para que-

darnos, dalgún xeito, a soas. Atrevernos

a pensar a soas. Tratándose das propias

conviccións, unha debería preocuparse

pola excesiva compañía e a excesiva con-

formidade. 

Para isto sirve Politicamente incorreta,

un texto non resignado para tempos de

indignación, tempos onde nos ameaza a

trivialidade e a idiotización cultural, a comu-

nicación banal nun idioma medio inerte feito

de slogans e de acuñacións publicitarias, a

lingua morta do politicamente correcto. Para

isto, si, sirve Politicamente incorreta e aquí

está, vivo e latexando, o espírito indomable

de Teresa Moure.

Contracorrente do establecido

Beatriz Suárez Briones Texto

Políticamente incorreta
Teresa Moure

Através Editora, 2014

ENSAIO A obra dunha intelectual que decide perder as boas formas e poñer
contra as cordas certas ideas das súas tribos políticas.

12-cultura_protexta:j-cultura  22/07/14  09:49  Página 71



P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta
s

72 07.14

A memoria da Transición está ser-

vindo de base para unha serie

de volumes e produtos que van dende

a novela até o cine. Non son poucos

os libros que están aparecendo ulti-

mamente e que revisan uns anos

decisivos á hora de entender o funcio-

namento do campo cultural galego, e

como este se ensarilla a través de

dous vértices: o político e mais o insti-

tucional. Así, observamos como coa

caída do franquismo non se dá de

súpeto un cambio nos habitus

(Bourdieu) establecidos polos axentes

culturais, senón que todo é moito

máis complexo, e asistimos a unha

evolución do pensamento e praxe cul-

tural dende a resistencia até a institu-

cionalización do campo.

Antón Seoane vén de presentar

un exercicio memorístico co título De

Voces Ceibes a Milladoiro. A primeira

vista semella un volume que analiza o

campo musical da Transición dende a

óptica historiográfica, mais coa lectura

detectamos que pretende ir alén disto.

Para tal finalidade, redacta un escrito

ensaístico que organiza a través dun

eixe cronolóxico, o cal abrangue boa

parte dos anos setenta. Para realizar

este exercicio encaixa a súa voz cun

material musical e fotográfico, o cal

funciona como un ente orgánico, pois

audio, imaxe e palabra van da man. 

Os puntos fortes do libro, ao noso

ver, son aqueles que pretenden cues-

tionar ou levantar materiais que suxi-

ren a revisión dende un punto de

vista, cando menos, do campo cultu-

ral galego. Referímonos, por exem-

plo, á relación entre cultura e política

nos anos setenta. Ao lermos este

libro, confirmamos como a maquina-

ria política do nacionalismo galego,

nun momento de resistencia e invisi-

bilidade no eido institucional, adopta

por ligar os seus habitus de acción co

campo cultural galego, especialmen-

te o literario e mais o musical. A cons-

trución de Voces Ceibes e o

Movemento Popular da Canción

Galega son simbólicos á hora de

explicar esta situación. 

Antón Seoane é unha das primei-

ras voces en reclamar unha revisión

destes dous movementos no proceso

de consolidación de dous proxectos

políticos autónomos. O autor parte de

Voces Ceibes como movemento rela-

cionado co Partido Comunista a nivel

estatal. Deste focaliza as semellan-

zas, dende o punto de vista musical e

técnico, entre a canción de autor no

campo musical francés, catalán, cas-

telán e galego (repárese nas referen-

cias á guitarra española) e os axentes

galegos (Bibiano ou Batallán). Por

outra banda, xorde un espazo novo

dos posibles nos anos setenta, o

Movemento Popular da Canción

Galega, o cal formaría parte da estra-

texia política dun grupo político nacio-

nalista: a AN-PG. 

En todo o volume observamos

como a tese defendida por Seoane é

aquela que pretende pór en valor este

novo espazo. Desta maneira, descri-

be os diferentes elementos propios da

mesma e que opón á anterior. En pri-

meiro lugar, abórdase de xeito siste-

mático a (des)construción e revisión

do folclore no campo musical galego.

Existe unha clara focalización deste

elemento como alicerce ou vaso con-

tedor dun valor intrínseco á nación

galega. A música popular revive da

Memoria musical

Alberto Valverde Texto

De Voces Ceibes a Milladoiro.
Unha memoria do Movimento Popular

da Canción Galega 1973-1978
Antón Seoane

Editorial Galaxia, 2013

ENSAIO Nun tempo de resistencia, a maquinaria política do nacionalismo galego
ligou a súa acción política co campo cultural.

O repertorio de
instrumentos que trata
no libro acada unha
carga simbólica

especial ao se instituír
como depositario da
cultura nacional. A
gaita e a zanfoña
enténdense como
formantes de seu
dunha ideoloxía
nacional galega,
suplantadas por
obxectos alleos tal
como a guitarra

española.
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man deste movemento nacionalista.

O traballo compartido con axentes

musicais como Rodrigo Romaní ou

Pilocha é o chanzo inicial para despe-

gar un proxecto como o de Roi Xordo

e, posteriormente, Milladoiro.

A reconstrución da memoria popu-

lar artéllase a través de dous capitais

simbólicos. O primeiro deles é o fol-

clore nacional galego, que Seoane

revisita dende un posicionamento

político ao tratalo como elemento

constitutivo do ser nacional ou volk-

geist. O repertorio de instrumentos

que trata no libro non só se debe

entender como material acompañan-

te, senón que mesmo acada unha

carga simbólica especial ao se institu-

ír como depositario da cultura nacio-

nal. A gaita e a zanfoña, ao igual que

os instrumentos recuperados do

Pórtico da Gloria, enténdense como

formantes de seu dunha ideoloxía

nacional galega, os cales foran

suplantados por obxectos alleos tal

como a guitarra española.

Paralelamente, aparece un capital

simbólico configurado por traballos co

folclore que tiña repercusión a nivel

internacional, de aí a importancia que

lle dá ao proxecto de Alan Stivell e

que lle aporta un capital simbólico

exótico ao discurso do galego. 

O segundo capital simbólico que

destacamos constrúese a través das

relacións entre o campo musical e o

literario. Cómpre demorarse neste

volume para obter información de

como a configuración do canon lite-

rario dos anos setenta se liga co

musical. Estámonos a referir aos

axentes literarios escolleitos para

musicar. Se ben Voces Ceibes apos-

ta por voces relacionadas  co PC

como Celso E. Ferreiro, a AN-PG

aposta por impulsar axentes como F.

Vergara Vilariño ou voces amigas

como a de Méndez Ferrín. Alén des-

tas, tamén se reincorpora a literatura

popular (neste momento nas mans

do Grupo Galaxia) aos habitus do

nacionalismo galego, como se ve na

recuperación de temas tradicionais

vindas do traballo de Antón Seoane e

Rodrigo Romaní.

En conclusión, vemos como este

volume suscita moitas preguntas arre-

dor da Transición e verte luz  nun

cuarto escuro ao que accedemos

agora. Grazas a volumes memorísti-

cos como o elaborado por Seoane

temos a posibilidade de profundar

noutros lados da sombra como os

apuntados nestas liñas. Desta manei-

ra, contribuímos entre todos e todas a

intelectualizar mellor un pasado

recente que nos determina e xustifica

como nación.

07.14 73

A  configuración  do
canon literario dos
anos setenta lígase

ao musical. Estámonos
a referir aos axentes
literarios escolleitos
para musicar. Se ben
Voces Ceibes aposta
por voces relacionadas
co PC como Celso

Emilio Ferreiro, a AN-
PG aposta por

impulsar axentes como
F. Vergara Vilariño ou
voces amigas como a
de Méndez Ferrín.

Moitos libros están aparecendo ultimamente que revisan uns anos decisivos
á hora de entender o funcionamento do campo cultural galego, e como este
se ensarilla a través de dous vértices: o político e máis o institucional.
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Eu diría que o teu libro inscríbese

dentro dun proxecto moito máis

amplo: repensar, reformular toda a

historia da literatura galega con-

temporánea. 

Pois si. Creo que se trata dun proxecto

que é totalmente indispensábel. Houbo

avances no terreo teórico e crítico, na

historiografía literaria e tamén na políti-

ca, que cuestionan desde hai tempo o

relato canónico que se vén dando e

repetindo nas historias da literatura

contemporánea. Pola miña banda, de

momento, e despois deste traballo, o

que me propoño é repensar e reformu-

lar o que foi a literatura galega do

denominado Rexurdimento, para o que

continúa vixente, pouco máis ou

menos, o dito por Carré Aldao hai máis

de cen anos, en 1903. Para todo este

proceso creo que resulta indispensable

o marco teórico das teorías sistémicas.

Que ten que ver Sarmiento en todo

isto? de que maneira é xa unha pre-

monición do Rexurdimento?

Desde o meu punto de vista,

Sarmiento é a raíz de todo: de toda a

literatura galega contemporánea, pero

tamén de todo o proxecto dignificador

da nosa lingua e da nosa cultura. O

seu pensamento, moi avanzado para

o seu tempo nas máis diversas face-

tas, como nos demostran as teses de

Pilar Allegue e María Álvarez Lires, é

o propio dun auténtico precursor, no

sentido de Murguía e no de Carré: pri-

meiro en defender o uso do galego, e

defendelo no ensino, primeiro en

investigar a historia da lingua e a súa

etimoloxía, primeiro en modernizar a

súa ortografía e xebrar claramente

galego de castelán e portugués… E

primeiro en escribir unha obra volumi-

nosa e de envergadura, con carga crí-

tica no social e no político, que cons-

trúe ou orienta, de xeito embrionario,

o repertorio do que despois foi e está

sendo a literatura galega.

A que te refires con isto?

A que no Coloquio de Sarmiento, se o

lemos sen prexuízos, como en xeral

foi lido, está o que Even-Zohar deno-

mina construción de repertorio, do

repertorio nacional galego. É dicir, nas

1201 copras de Sarmiento están os

motivos ou coordenadas do paradig-

ma literario do que hoxe procedemos,

o que denominamos Literatura

Galega Contemporánea, e que pode-

rían resumirse nos seguintes: un

suxeito literario e político (o pobo tra-

ballador: labregos, segadores, cria-

dos...), unha estética na que o popular

ten unha extraordinaria importancia,

unha dimensión crítica (no político e

no social), o protagonismo da muller,

É indispensable facer un novo
relato da historia literaria galega

Manuel Forcadela Texto Xurxo Lobato Fotos

El é un dos máis lúcidos investigadores do corpus historiográfico no que reside a
conformación do que chamamos Literatura Galega Contemporánea. Desbrozando
teorías que rompen coas inercias e cos tópicos, coa idea explícita de reactualizala
sen os prexuizos que en parte a tiveron pexada. Anxo Angueira, filólogo e experto no
Rexurdimento, vén de publicar Das copras de Sarmiento ós cantares de Rosalía de
Castro (Editorial Frank & Timme, 2013), e asegura que é nas copras onde están “os
motivos ou coordenadas do paradigma literario do que hoxe procedemos”.

ENTREVISTA

ANXO ANGUEIRA
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o peso central da paisaxe..., mesmo

Madrid como escenario biográfico,

político e literario. Por non falarmos

do impacto que no que chamamos

Rexurdimento tivo a figura, o discurso

sobre a lingua e sobre Galicia e tamén

a obra literaria de Sarmiento.

Deixouno moi claro Murguía, que des-

pois de andar á procura dun noso

Walter Scott, cando por volta de 1858

leu o Coloquio, atopou por fin o mode-

lo de escritor a seguir: escribía de

Galicia, das nosas cousas, das nosas

aspiracións... E facíao en galego.

Por que pensas que foi lido con

prexuízos?

É evidente. Recoñéceselle a

Sarmiento ser o primeiro filólogo gale-

go, o fundador da ortografía contem-

poránea, o primeiro defensor do uso

do galego na escola... Pero non se

considera o primeiro escritor porque,

agás casos moi aillados (o de Pintos

ou Antolín López Peláez) o seu

Coloquio foi considerado unha obra

sen ambición, secundaria, un marxi-

nal literario. E non. Esta obra, como

creo que demostro, é todo un artefac-

to literario e estético de primeira mag-

nitude que rompe os moldes do xéne-

ro en que se inscribe e no que o autor

mesmo se adianta ó seu tempo,

cunha nova sensibilidade cara o

popular, e no que practica, aínda que

sexa veladamente, unha crítica políti-

ca da que eu destaco os seus perfís

antiborbónicos, polo menos contra

Filipe V, e a defensa e o protagonismo

de Galicia. Por outro lado, Sarmiento

viviu atrapado na gaiola dos Séculos

Escuros, como están o cura de

Fruime, Sobreira, Cornide, María

Francisca de Isla... Cada vez é máis

patente que cómpre tamén unha revi-

sión a fonto deste período, que non é

ningún hiato. As recentes descobertas

do cancioneiro postrobadoresco de

Afonso Páez, de principios do século

XV, En cadea sen prijon, e dos máis

de setecentos versos do Romance da

Urca de Santo Antón (1777) axudan

tamén a remexer os marcos da nosa

concepción da historia da literatura

contemporánea.

Así e todo, o propio Sarmiento fala

da súa obra como un pretexto lin-

güístico e léxico, como algo caren-

te de ambición literaria.

Tamén Rosalía di no prólogo a

Cantares que imitou a Trueba e no de

Follas novas que o pensamento da

muller é lixeiro, inapropiado para as

reflexións importantes ou transcen-

dentais. E houbo quen a creu! A viaxe,

o paseo que fixo por Galicia en 1745,

por certo antes dos paseos de

Rousseau e de Werther, foi decisiva

para que Sarmiento se puxese a

Sarmiento foi un
precursor, o primeiro
en escribir unha obra
de envergadura, con
carga crítica no social
e no político, que
constrúe o repertorio
do que despois foi e
está sendo a literatura
galega.
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escribir en galego. Por certo, calquera

que lea as primeiras cincuenta copras

da obra poderá observar ata que

punto irrompe na literatura contempo-

ránea o novo concepto de paisaxe e o

estratéxico uso da toponimia.

Por que o título? Por que das

Copras ós Cantares, de Sarmiento

a Rosalía?

Tal e o como eu concibo a historia do

Rexurdimento, paréceme advertir un

período inicial cuxo marco serían estas

dúas obras (1746-1863). Hai unha

serie de características que singulari-

zan a Sarmiento e que se prolongan

por todo este período e que chegan ós

Cantares: o estilema da accumulatio, a

fórmula dialóxica, o ritmo de filiación

musical e a presenza da lírica popular

como referentes de creación. Neste

sentido, tampouco debemos esquecer

que o primeiro poema de Cantares,

coa súa meniña gaiteira, é desde o

meu punto de vista un claro eco do

texto de Marcos da Portela, o poetra

vello de Sarmiento. Na música, no

repertorio, na declaración de princi-

pios... Parece claro que Cantares

gallegos é un principio de algo novo.

Niso parece estar todo o mundo de

acordo. Pero tamén resulta un final.

Desde certo punto de vista, péchase

un período que mesmo nos remite ás

cantigas medievais. Das copras de

Sarmiento ós cantares de Rosalía pro-

lóngase na creación literaria lírica a

dimensión musical e rítmica das canti-

gas medievais, como se prolonga o

verso nacional-popular galego de que

fala Carolina Michaëlis. Velaí tamén a

importancia da obra de Sarmiento. 

Subliña os referentes dese novo

periodo histórico...

Para min hai no Rexurdimento unha

primeira fase marcada por estas dúas

obras, a fase enimentemente dialóxi-

ca, popular e política, a fase na que se

configura a xénese, tan marcada

polas Copras e os Cantares, da litera-

tura galega contemporánea. Pero con

Cantares e con Rosalía de Castro

nace tamén un novo período, un novo

remuíño histórico, protagonizado pola

súa xeración (Murguía e Pondal), á

que se asociou unha xeración máis

nova (Curros e Lamas Carvajal). Non

teño estudado a fondo este período

desde o punto de vista propiamente

historiográfico. Só sei que ten unha

obra de referencia, especular, sistémi-

ca. A primeira proba da instauración,

coa súa xénese e problemática, do

campo literario galego: O divino sai-

nete de Curros Enríquez (1888). E sei

tamén que esta etapa leva gravurada

unha marca política moi próxima no

tempo a esta poderosa obra: o nace-

mento do rexionalismo.

Conexión coa historiografía
política

Hai na segunda parte do libro bas-

tantes páxinas dedicadas á histo-

riografía política: Beramendi,

Barreiro... Por que?

O campo literario está en íntima rela-

ción co político e co social. Tanto nas

teorías de Bourdieu, coma a aplicada

ás nacións emerxentes por Even-

Zohar e as de Jameson ou González-

Millán. E se eu quero retrotraer o

nacemento da Literatura Galega

Contemporánea a Sarmiento e a

1746, teño que tamén retrotraer o

nacemento do proxecto galeguista,

que é o do noso tempo, á figura do

noso bieito e á base teórica e práctica

da Ilustración. O Rexurdimento é lite-

rario, pero tamén político. De aí que

haxa bastantes páxinas nas que

debullo as teses sobre o nacemento

do galeguismo tanto en Beramendi

coma en Barreiro Fernández. As

ideas de Sarmiento son galeguistas,

sen dúbida. Como o é tamén o seu

Coloquio. E esa foi a idea tamén de

moitos, coma Martínez Salazar, que o

consideraba “el primer regionalista

gallego”. Desde logo, o  impacto da

súa figura intelectual, tamén no políti-

co, foi constante e intenso no XVIII e

despois ao longo de todo o século

XIX. Hai unha liña política, que non

podemos chamar máis ca galeguista,

que elo a elo chega a Antolín Faraldo

e a Murguía e que ten a súa orixe diá-

fana en Sarmiento.

Como agardas que sexan recibidas

estas túas teses?

Supoño que con pouca aceptación. No

que se refire a Historia da Literatura,

tendemos a repetir os tópicos consabi-

dos. É o máis cómodo. Calquera

cousa nova e diferente estraga a

engrenaxe, os esquemas, o relato

aprendido. Polo que se refire ó século

XIX, levamos décadas repetindo a

Carballo Calero, que repetiu o dito por

Carré Aladao décadas antes. É por iso

que cómpre facer ese novo relato.

Parece claro que
Cantares gallegos é un
principio de algo novo.
Niso parece estar todo
o mundo de acordo.
Pero tamén resulta un
final. Desde certo
punto de vista,
péchase un período
que mesmo nos remite
ás cantigas medievais.

76 07.14
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Hai fonemas que saen

dun recuncho bucal que non coñezo/

outros responden a plans de autoex-

terminio.”

Os poemas de Yolanda ondulan

nun horizonte entre o real e o aparente,

quen ouse fixar o ollos na liña lóxica da

maré hase precipitar polo desfiladeiro.

O imaxinario xoga ao desconcerto, trae

imaxes intensas, cambios de plano,

fotogramas íntimos, fronte á ollada cali-

doscópica por veces surrealista, non

cabe a dúbida sobre a súa devoción

cinematográfica. A sensatez dos pen-

samentos érguese sobre a voráxine

deconstrutiva, non só do imaxinario

senón na prosaica baixada á terra.

Onde semella distanciarse de todo o

importante, pero non é así. A sensatez

alíase nun entrañable e por veces iróni-

co pacto co cotián. “Se deixo de mirar

os teus dentes / non vou entender nada

do que fales. // O ceo faise pequeno.

Helga sorrí en cursiva.”

Non hai amante lingual que non

vaia gozar con este libro, salvo

alguén de “sorriso cubista como o

linguado “sempre poñendo a mirada

/ dende o lado oposto / do corazón”.

Non me sobra nin un verso, e esta

miña boca relambeuse máis na

relectura. Parabéns en maiúsculas,

con admiración final.

Mónica Bar Cendón 

Ó igual que tampouco

a presuposición de que esa escolla

conte con todas as facilidades ó seu

dispor nun sistema fortemente com-

petitivo onde ó espazo da calidade

sempre se superpón a cantidade.

Mais non é unha posición inocente

porque a utiliza como un instrumento

humorístico que axuda, novamente, a

ver outras formas de ollar todas as

supostas novas obrigas que trae con-

sigo a escolla de ser nai e que, de

feito, non son verdades absolutas de

per se, senón moi cuestionables.

Soraya Domínguez Portela 

(vén da páx. 73)

(vén da páx. 69)
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C onforme vai avanzando o pro-

ceso de desaparición da vida

rural galega tradicional, faise urxente

a reflexión que nos leve a codificar a

medida da nosa perda. Ocorre a

miúdo que os recursos do laio, da ide-

alización ou do silencio non deixan

espazo para formas máis produtivas

que nos axuden a pensar no que

fomos e en como deixamos de selo no

transcurso de dúas xeracións esca-

sas. Mais tamén, a cuestión de como

chamar á reflexión sobre este cambio

sociocultural fulminante na Galiza

contemporánea ten ás veces descoi-

dado o asunto da voz, que tanto

remarcou a pensadora poscolonialista

Gayatri Spivak: poden falar os que se

atopan no transo da desaparición? E

de non estaren a falar elas, quen está

a facelo no seu lugar? 

As preguntas non son insignifican-

tes, pois acontece que no oco que

deixa unha voz en silencio érguese a

miúdo o discurso do usurpador. Teño

para min que esta ten sido a circuns-

tancia da escasa capacidade para a

voz propia asignada aos nosos indí-

xenas na historiografía cultural gale-

ga, sempre máis centrada nos seus

propios procesos de fixación institu-

cional e lingüística.  

Daquela, como soaría a voz poéti-

ca dunha indíxena galega en 2013? O

poemario Cativa en su lughar/Casa

pechada (Progresele, 2013) de Luz

Pichel danos unha posible resposta,

complexa e ferinte, a esta pregunta.

Lido á luz do último libro do antropólo-

go James Clifford, Returns: Becoming

Indigenous in the Twenty-First

Century (Retornos: Facerse indíxena

no século XXI, 2013), o poemario de

Pichel pode ser interpretado como

unha reflexión valente e política que

fixa a dignidade dos nosos indíxenas,

para cando chegue o tempo no que xa

non habiten fóra da nosa memoria. 

Está, antes ca nada, a cuestión da

lingua. O paso dos poemas de Casa

pechada (en galego normativo) aos

de Cativa en su lughar (en castrapo)

remite á idea dunha tradución. Clifford

fala tamén dos procesos do indixenis-

mo contemporáneo como tradutivos,

na medida en que son procesos cultu-

rais profundamente dialóxicos que xa

non aspiran á reprodución perfecta

dun orixinal anterior. Porén, os poe-

mas en castrapo de Cativa engaden a

este entendemento da dimensión tra-

dutiva da experiencia indíxena con-

temporánea, pois a tradución do

padrón normativo á lingua híbrida

xoga aquí un papel produtivo no que

un verso en galego se pode ramificar

en varios versos na versión en castra-

po. Ponse así a énfase na segunda

variante como máis capaz para as

apalpadas, a auto-procura. 

Temos despois a definición que fai

Clifford da experiencia indíxena como

unha relación intensa entre suxeito e

lugar, forxada a miúdo na propia rela-

ción cos obxectos. Cando o indíxena

se comodifica, porén, os obxectos

musealízanse. Fronte a isto, en

Cativa dáse unha oposición a esta

comodificación na medida en que os

obxectos da casa que se ha de

pechar foron escolleitos con agarimo

e gardados para a vista de ninguén,

contra os que «han de querer comprar

lo que no es de vender». 

Perante os procesos de nostalxi-

zación que produce o tratamento polí-

tico da relación entre cultura e lugar,

Cativa afonda nunha visión profunda-

mente anti-nostálxica da tribo, que

aparece entre referencias á pura

amargura da perda e ao desazo de

tela que administrar material e emo-

cionalmente. Mais pódese albiscar na

imaxe recorrente do ghato, ese ghato

«flaco y sin territorio», unha metáfora

da transformación ou da idea da per-

sistencia. O ghato fraco, o único que

pode coarse pola fendedela da porta

da casa e achegarse aos obxectos,

acariñando todo «como cuerpo suyo,

como entonces era». Tamén porque

onde hai un ghato sempre hai alguén

que haxa coidar del.

Ser indíxena
Helena Miguélez-Carballeira Texto
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