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Compartes nun blog a documenta-

ción que utilizaches para o libro,

que é moita. Como foi ese proceso

de busca?

Pois xusto estes días teño o blog

parado, porque estiven facendo a lau-

datio de Xavier P. Docampo e o texto

para o premio Trasalba, por iso teño

algúns posts sen facer. Despois de

facelos xa vou dar por pechado o

blog. En todas as novelas con certa

profundidade a documentación é

moita. Teño claro que non se pode

caer niso de que se consultaches

moita documentación, ten que apare-

cer no libro. Non é así, mais si que hai

un certo substrato que ten que notar-

se, porque o autor ten que saber do

que fala. Creas un mundo de ficción,

pero ten que ter baseamentos sólidos.

Neste caso saen cousas que eu vivín,

nos 60, e cousas que lin. Sobre o

Tribunal de Orden Público é case

imposible atopar documentación. O

libro que hai, de Juan José del Águila,

retirárono da circulación ao pouco de

publicarse. Tiven a fortuna de encon-

trar un exemplar na biblioteca, e

cando o lin entendín por que o retira-

ron: porque boa parte do libro son

nomes de xuíces, avogados… que

colaboraron co TOP. Sobre a carreira

espacial foi máis fácil documentarme

porque hai moitos libros e documen-

tais. Foi, en xeral, un proceso apaixo-

nante. Entendín á xente que se dedi-

ca a facer investigación sobre historia.

Sobre a Brigada Político Social foime

moi útil ‘La carta’ de Antoni Batista,

que é un libro formidable. Sobre a

loita política e sindical, as memorias

‘O latexo da vida e da conciencia’ de

Rafael Pillado…

Volves, como en ‘Non hai noite tan

longa’, aos anos 60. Aos 60 da

represión e das torturas. Non aos

de “apertura” que vendeu o fran-

quismo.

Falábase de apertura en relación cos

50. É verdade que se quixo vender

esa imaxe de modernidade. Os 60

foron o tempo da minisaia e dos

Beatles, pero máis alá do que conta-

ba o telediario estaba a loita obreira

e estudantil e a represión. Cada vez

se decretaban máis estados de

excepción porque o réxime víase por

primeira vez apertado de verdade.

En Europa foron os felices 60, da

liberación da muller, da pílula anti-

conceptiva… Mais tamén houbo

represión en Estados Unidos ou en

Alemaña… Así, houbo as dúas face-

tas, a da prosperidade económica e

da represión, cunha loita subterránea

tremenda.

O personaxe acompaña á nai, a

piques de falecer, e recorda a súa

infancia, a memoria familiar. Como

en ‘Non hai noite tan longa’, ou

‘Noite de voraces sombras’ ou

‘Corredores de sombra’. A memoria.

Non pensei todos eses libros de

maneira conxunta, pero si. Hai

momentos da vida nos que che pasa

algo fundamental: mórreche un ser

querido, es maior e fas contas…, no

que tes tendencia a revisar, a facer

Quixen contar a intrahistoria
da represión nos anos sesenta

Montse dopico texto distrito Xermar fotos

Os anos 60 tiveron moito de carauta. De estratexia publicitaria dun réxime que se
vía, por primeira vez, apertado de verdade ante as mobilizacións obreiras e estu-
dantís. Por iso a represión continuaba. Malia que a relativa prosperidade económi-
ca a tapase. Fálanos diso Agustín Fernández Paz no seu novo libro, ‘A viaxe de
Gagarin’, como antes o fixera en ‘Non hai noite tan longa’. A memoria volve, así, ser
protagonista das súas obras.

agustín fernández paz
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balanzo da vida. En ‘Noite de voraces

sombras’ eran os sucesos tremendos

que te marcan… Ademais, esa volta

ao pasado permíteche, como autor,

xogar con dous tempos, o pasado e o

presente. En ‘Corredores de sombra’

era unha muller cando é adolescente e

cando é unha muller de trinta e tantos.

Neste caso non hai esa dualidade,

máis que ao principio e ao final que

sería o presente. Ao final, ‘A viaxe de

Gagarin’ é o que os críticos chamarían

unha novela de formación… Aínda

que, claro, escribes movido por un

impulso e despois é cando encontras

as xustificacións, as explicacións…

O libro fai ás veces pensar nas her-

danzas que deixou o franquismo en

canto a liberdades públicas. As

regresións actuais…

É certo que hai voltas atrás en moitas

cousas, pero os anos do franquismo

foron moito peores. Vese ben ao ler o

libro de Pillado, por exemplo.

Un dos personaxes máis interesan-

tes é o da nai. A súa forza.

Estou de acordo. A nai é a columna

vertebral da familia. É ama de casa,

libreira e militante. O seu papel é moi

destacado. Aínda que a dimensión

externa do traballo a leven máis o pai e

o sei amigo Euclides, que é outro per-

sonaxe moi importante. Euclides repre-

senta a eses republicanos que puide-

ron sobrevivir publicando novelas poli-

ciais e do oeste na editorial Bruguera.

Había autores que escribían unha

novela á semana… Eu lin moitas

desas novelas, como as de González

Ledesma, que publicou máis de 1.000

co seudónimo de Silver Kane. Eran

republicanos represaliados que busca-

ban un nome anglosaxón… O esque-

ma das novelas era sempre o mesmo,

pero tiñan moita ironía detrás. E nós

non tiñamos problema: un día líamos a

Camus e outro a Silver Kane.

O de que os pais do protagonista

fosen militantes do PC será porque

era a organización política máis

activa na oposición franquista…

Podía escoller un anarquista, por

exemplo, pero eran moitos menos. A

organización antifranquista máis

importante era o PC. Tamén fago

algunha mención ao nacemento dos

partidos nacionalistas pero, daquela,

o Partido era o PC.

Parte da historia é a relación do

protagonista con Francesca, filla
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dun xuíz represor. Cando el é

maior, lémbraa a ela e pensa tamén

que debeu estar máis coa súa nai

en lugar de traballar tanto. Volves,

nese sentido, reivindicar os afec-

tos. Como en ‘O único que queda é

o amor’ e tantas obras túas.

Hai un sentimento que debe ser uni-

versal, que é esa sensación, na etapa

adulta, de ter estado pouco cos pais.

Porque cando somos novos pensamos

que xa haberá tempo, pero despois

non o hai. Ademais, o que dis ten que

ver coa miña concepción da literatura.

As novelas que me gusta ler son as

que teñen vida, nas que as persoas

móstranse cos seus afectos, os seus

sentimentos. Son personaxes que

resultan próximos, vivos, que producen

empatía. Se cadra hai novelas máis

perfectas, pero máis frías, entón non

me convencen tanto. Para min é moi

importante que o lector se sinta impli-

cado. É como en ‘Fahrenheit 451’, o

personaxe ao que lle preguntan por

que le aqueles libros que o poñen en

perigo. E el di que sente como se fosen

persoas que lle falan.

Falando diso, algúns exemplos que

se citan de libros prohibidos do

franquismo resultan sorprenden-

tes, desde a perspectiva actual.

Tes que decatarte de que falamos dun

tempo no que estivo prohibido

Superman e Batman, porque sendo

Fraga ministro de Información e

Turismo e secretario de publicacións

infantís e xuvenís Jesús María

Vázquez estes tebeos non se podían

ler porque os superheroes tiñan “atri-

butos divinos”. Viñan tebeos de impor-

tación clandestina, de México, pero

eran moi caros. E non foron legais ata

os anos 70. Por iso non é tan difícil de

imaxinar que estivesen prohibidos ‘A

Peste’ de Camus ou a ‘A metaformo-

se’ de Kafka. Moitos deses libros eu

non puiden lelos ata que fixen a mili,

porque tiña un compañeiro que os tiña

na casa dos seus pais, e íame traen-

do algúns.

Nese sentido, a novela ten bastante

tamén de reivindicación da palabra

escrita como vía de transmisión do

coñecemento, de pensamento

libre… Os pais imprimen textos

prohibidos…

E a nai é libreira, e Euclides é enca-

dernador… A actividade de todos xira

arredor da letra impresa. Tamén é

reflexo desa fe que tiñamos na pala-

bra… De feito, o primeiro que fan as

ditaduras é censurar e queimar libros.

Agora a censura faise doutra maneira:

é económica, banalízase o libro como

un produto de consumo máis… Mais

segue a ser un instrumento funda-

mental para expresar e descubrir o

mundo.

Algo máis?

Pois case non preguntades pola histo-

ria de amor! Entendo que é o máis

normal e que se lle dea máis impor-

tancia á parte da represión… Mais o

que ocorre é que cando falamos de

memoria histórica normalmente olla-

mos os grandes feitos, mais eu quería

falar do cotián, contar a intrahistoria

da represión, máis que falar dos gran-

des feitos. Outra cousa importante no

libro son as cancións. Porque naquel

tempo había discos que viñan con

cancións de menos porque foran cen-

suradas. O disco ‘Sticky fingers’, dos

Rolling Stones, tiña na portada, que

deseñara Warhol, unha foto duns pan-

talóns cunha cremalleira de verdade,

que se podía baixar. Pois a censura

franquista decidiu facer outra portada.

Así que de felices 60… nada.

12-cultura protexta:j-cultura  17/10/14  11:27  Página 74



P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta
s

C aía unha tarde doce de verán,

desas aínda longas, cando

Suso Bahamonde amarrou con

Expansión no porto do Bou Eva, ese

remanso de cultura e loita que resiste

no Terzo de Fóra vigués. Estabamos

convocados alí para asistir á presen-

tación desa aposta persoal que é

Expansión, un poemario que Suso

publicou polos seus medios sen darlle

tempo a ver as caixas de correo das

editoriais, porque, como todos sabe-

mos, é tan difícil mandar ao prelo poe-

sía en Galicia que se cada día que un

pasa agardando a que lle contesten

dunha editora mete un euro nun peto,

pode xuntar o necesario para autoedi-

tarse antes de que chegue a primeira

carta de volta. 

Así que Suso non o pensou dúas

veces  e, en abril deste ano, sacou á

luz un poemario precioso e emocio-

nante. Moi emocionante. Como xa

dixen aquela tarde, Expansión é unha

reflexión sobre a fráxil e azarosa exis-

tencia nun universo cheo de diminu-

tos latexos de vida, un canto ao amor

que se esgaza e volve recomporse,

un verso nacido do colapso, da nece-

sidade de estoupar. É un poemario de

amor, si, pero non só. Un bo libro que

merece a pena ler, pero, sobre todo,

escoitar como Suso o le. 

E a iso iamos. Non fomos moitos

os que nos xuntamos á porta da noite

para presenciar o recital que, nesa

ocasión, levaba música en directo de

Mig Seoane, músico con clara debili-

dade polos poetas. E tanta, pois foi o

músico máis repetidor dos Poetas da

Hostia, colaborador sospeitosamente

habitual de Aldaolado e unha das

cabezas pensantes de Igmig, ese trío

que conseguiu facer dun poema de

Celsiño Fernández Sanmartín un

temazo reventapistas como é “Marcho

para a selva”. A combinación non

podía ser mellor. 

De madriña do evento actuaba

unha servidora. As razóns, para quen

coñeza a traxectoria literaria de Suso,

son evidentes. Suso e eu empezamos

nos versos xuntos, alá polos anos 90,

da man daquel arroutado Batallón

Literario da Costa da Morte. O futbolín

do Makondo, garito que rexentaba

Modesto Fraga, tivo a culpa de todo:

non valía furar, pero podíanse facer

cadáveres exquisitos entre cañas e os

irmáns Villar (Rafa e Miro), podíase

ler poesía en alto, ou molestar a

Modesto mentres contaba as sílabas

dos sonetos coas xemas dos dedos

batendo sobre barra, algo que Suso e

eu só viramos facer  ás profesoras de

literatura do insti e con motivacións

máis ben prosaicas.

O Batallón Literario ensinounos

a escribir, a recitar, a conducir por

Galicia adiante e pagar a gasolina a

escote,  a faltar a clase para ler poe-

sía no palco dunha festa. É por eles

que amamos recitar sobre todas as

cousas e, en certa medida, é por eles

tamén que o primeiro libro de Suso,

Óxido nas flores da tarde, e o meu pri-

meiro libro, A primeira visión, apare-

ceron na colección Letras de Cal. A

nosa amizade xa é cousa nosa, pero

o noso presente de poetas é todo

culpa dun futbolín e unha ducia de

escritores habituais da mesma barra.

unha fermosa velada de xullo
Así, aquela tarde de xullo, mentres a

noite acendía unha lúa que ía a menos,

Expansión xuntou no Bou un público

reducido pero acolledor -nada moi dife-

rente do que ocorre na maior parte dos

recitais de poesía deste país-, e, entre

eles, unha boa escolma de poetas que

daba case para unha antoloxía. Era a

única presentación de Expansión na

cidade olívica, porque despois de case

tres meses de recitais constantes e

moita estrada, Suso apenas tiña exem-

plares da súa modesta, pero ben coi-

dada, tirada. Modesta porque non

excede os 200 exemplares, e coidada

expansión no Bou eva

María Lado texto

Expansión
suso Bahamonde
punto didot, 2014

POESÍA Unha reflexión sobre a fráxil e azarosa existencia nun universo cheo de
diminutos latexos de vida, un canto ao amor.
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porque é unha autoedición feita con

gusto e elegancia. Destaca, xa de

entrada, a imaxe da capa, feita polo

fotógrafo de Cée, Roi DaSaraiba: no

escuro, unha man feminina que seme-

lla doutro tempo e unha man masculina

tentan achegárense, tomada no intre

xusto antes de tocárense,  o que cons-

titúe un exemplo pouco habitual no

noso sistema literario de portada que

traduce á perfección a idea central do

libro, creando ao mesmo tempo unha

metáfora visual moi ben levada.

A cita foi, sen dúbida, unha fer-

mosa velada. O ambiente sonoro

que Mig creou coa súa guitarra, e os

poemas escollidos polo autor para

falar do libro, conseguiron transpor-

tar ao auditorio a ese ambiente tan

cinematográfico e hipnótico que ten

a obra. Porque Expansión está cheo

de imaxes que semellan escenas

sacadas dun filme: xardíns noctur-

nos de parellas que semellan felices,

roupa ao vento entre a que corren os

nenos, o fume dos clubs de jazz, un

bosque enmarcado nunha fiestra,

infusións xeadas baixo unha noite de

pleno agosto, no lugar familiar onde

antes habitaron especies hoxe extin-

tas. E un ceo onmipresente, que no

libro se ve dende a terra ou dende

máis alá, dende un espazo que é

metáfora dalgún lugar máis aló da

vida na Terra. 

A capacidade de Suso para crear

escenarios evocadores é marabillosa,

como tamén o é a súa habilidade

narrativa, co que nos dá a sensación

de que cada poema constitúe unha

escena da historia total que Expansión

é. Pois o libro non é unha selección de

poemas inconexos, senón unha narra-

ción longa que nos sorprenderá ao

falar do amor en termos que, en oca-

sións, teñen máis de científicos que de

líricos. Os títulos das tres partes nas

que se divide o libro xa dan unha pista

sobre isto: “Orixe”, “Expansión” e

“Extinción”. Esa noite do Bou Eva,

como xa fixera Suso noutras noites

pola xeografía galega adiante, o públi-

co puido tocar coa punta dos dedos

todo ese universo poético que fai

deste un libro único e altamente reco-

mendable, entrevendo a través dos

cinco poemas escollidos para a lectu-

ra, algunhas das escenas do filme que

o poeta escribiu en Expansión. 

Ao remate, o ambiente no Bou era

agradable e suave, como a brisa que

murmura nas trandeiras ao encetar o

verán. As conversas entretecíanse á

porta e entre as mesas mentres Suso

remataba de asinar exemplares,

algúns a amigos que viñeron dende

lonxe no tempo e outros a descoñeci-

dos que acudiron a unha cita a cegas

e marchaban encantados. E tamén

moitos a poetas aos que Suso coñe-

cía como se coñecen os escritores

que se len na cama. Foi un éxito,

comentaba Suso, que xuntara esa

xente nunha cidade estraña como lle

é a el Vigo, e que vendera tantos

exemplares, cousas que un mira

cando o prelo sae do seu peto perso-

al. Pero, máis que iso foi unha visita

inolvidable. 

Xa na casa, nun silencio de grilos

e mirando as estrelas que en Coruxo

son máis brillantes que o alumeado

público, Suso bendicía o día no que

tomou a decisión de que Expansión

vise a luz e atopase o seu público.

Porque este é un libro que queda co

lector nos directos, nas lecturas,

escoitando a voz da man que o escri-

biu. É unha expansión silandeira pero

imparable, coma os movementos dos

astros no escuro do ceo.

a cita foi, sen dúbida,
unha fermosa velada.
O ambiente sonoro que
Mig creou coa súa
guitarra, e os poemas
escollidos polo autor
para falar do libro,
conseguiron
transportar ao auditorio
a ese ambiente tan
cinematográfico e
hipnótico que ten a
obra.

12-cultura protexta:j-cultura  17/10/14  11:27  Página 76



10.14 77

P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta
s

E n A distancia do tambor, libro

que sucede a esa tese maxistral

sobre a morte da nai que é A frecha

azul do teixo (2010), Eva Veiga procla-

ma outravolta á carencia como forza

que nos impele na busca da orixe, de

xeito que neste poemario –galardona-

do co Premio Fiz Vergara Vilariño na

súa XIII edición- o leitmotiv do eu é a

procura dese “non lugar” onde se ato-

pan as respostas que alivirían o que

Jenaro Talens definiu como a “memo-

ria acumulable sobre la superficie del

dolor”, é dicir, a falta dos que amamos

e as incertidumes da vida.

O recordo da proxenitora nos pri-

meiros textos convértese no detonante

dunha voraz fame de saber porque, de

igual modo que no principio do univer-

so foi a “escura crepitación do tempo”,

no principio do ser unicamente nos

crea a cadencia do corazón materno.

Xa que logo, a perda da nai abócanos

a un novo nacemento que non pode

darse xa desde o corpo -como suce-

deu no parto- senón que será necesa-

riamente metafísico. Pero isto non é

impedimento para que o eu persiga o

rastro da calor materna nas follas, na

madeira, na casa... e procure amplifi-

car sobre o entorno -e até o máximo

punto posible- a resonancia desta

enerxía roubada á morte. Asi, os ele-

mentos presocráticos mudan a súa

condición: a terra é sostén para o

corpo efémero, o vento convértese na

memoria, o lume faise luz inesgotable

e a auga (desde a súa tripla condición:

amniótica, subterránea e láctea) des-

vélase como materia visionaria, ollo

profundo onde mirarmos cara a cara

ao ignoto. E sucede que nos sobreco-

lle a pureza de “Un fragmento cúbico

de chuvia / bebendo naquel ollo máis

profundo / que se verte afora”, na peri-

feria de nós mesmos, ese punto cen-

tral que é meta arelada na viaxe intros-

pectiva do eu. 

A ávida fame de saber que “arriba

despois da morte / devorándoo todo”

impele ao eu na busca do “non lugar”

onde reside o sentido último da exis-

tencia aínda sendo consciente de que

reside “máis dentro que a luz / a pri-

meira sombra”, coa súa ameaza de

ruína impregnando de cicatrices a pel

das cousas, separando en hiato o

que sempre fora un, dificultando o

seu avance no coñecemento. De

forma paradóxica, o centro sitúase

nos bordos, na estremeira, alí onde o

abismo -custodio do inefable- exerce

unha atracción letal. Vibrando desde

a entraña do baleiro, o eu percibe a

voz dun tambor que, como eco do

corazón da nai xa perdida ou latexo

telúrico, provén da “non distancia”, do

“non ser”, da orixe. 

Este son percusivo espalla, a

modo de mantra, as mensaxes esen-

ciais que o eu arela posuír e anula co

seu pálpito a linealidade cronolóxica,

pois só dándose esta premisa será

posible o diálogo directo entre o ser e

a materia en estado puro. Aínda que o

eu non aprehende racionalmente a

mensaxe transmitida polo tambor,

pois descoñece o código no que está

cifrada, intúe que esta procede do

arcano xa que os instrumentos de

percusión, os primeiros construídos

polos seres prehistóricos, son inter-

mediarios entre o real e o descoñeci-

do, inducen a iluminación e a éxtase

e, como di Eva Veiga, baixo a súa

cadencia o ser “despréndese / de algo

enteiro” para, desfragmentado, inte-

grarse no cosmos. 

Segundo o antropólogo Wolfgang

Jilek, a frecuencia do tambor é a

mesma que a das ondas emitidas

polo cerebro cando este entra nos

estados de consciencia alterada (o

a espiñal urdime das palabras

teresa seara texto

POESÍA Síntese perfecta entre beleza e mensaxe cando volvemos ao momento no
que a terra se contrae e pare unha sorte de magma capaz de tomar calquera forma.

A distancia do tambor
eva Veiga

espiral Maior, 2014
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soño, a meditación) por iso contén en

si o latexo da terra, ou, como intúe

Mircea Eliade, “a maxia do son”. De

feito, os indios mapuches e outros

pobos amerindios denomínano “ins-

trumento do eco” e perciben nel a sín-

tese do mundo e do universo.

a linguaxe para facer do poema
a biografía
Acompañado polo ritmo da percusión,

o eu progresa nun camiño que “é en si

/ o seu propio fin // non hai principio /

nin regreso” senón que estamos

sometidos á circularidade do eterno,

de aí que o tránsito sexa unha expe-

riencia tan transformadora que se

sente a necesidade de compartila.

Mais para verbalizar a esta vivencia de

forma fidedigna, a palabra debe ele-

varse até o summum volvendo á lin-

guaxe materia moldeable, xa que ela é

o medio máis directo para facer, como

quixo Luísa Villalta, do poema a bio-

grafía. Lograr que as palabras non

sexan simples elementos comunicati-

vos senón elevada materia para o

gozo, “espiñal urdime”, non é doado

pero Eva Veiga, como nela é habitual,

consegue en A distancia do tambor

unha síntese perfecta entre beleza e

mensaxe cando volvemos ao momen-

to no que a terra se contrae e pare

unha sorte de magma capaz de tomar

calquera forma ou asistimos á gravi-

dez do ser arrolado no ventre polo

latexo materno. 

De forma análoga compón a poeta

o verso, baixo o signo rítmico do tam-

bor, pois no acto da escrita todo

devén máxico e ritual mentres, de

fondo, subxace o son clarividente dun

instrumento que se desdobra no cora-

zón, golpeando no peito e nos dedos

tecleando palabras que non perten-

cen xa ao idiolecto do real ao seren

termos dunha lingua placentaria,

gutural, aínda en proceso de ser crea-

da. De certo, a lingua é, en si mesma,

un límite intraspasable por máis que a

poesía deveña, como nos ensinou

Miguel Anxo Fernán Vello, “acción

interior previa á aparición do universo

verbal” que, en A distancia do tambor,

brota entre o bosque nupcial (intre

cero da vida) e a aura da morte

(derradeiro sopro) alimentando a

voracidade dun saber que nos esgota

na súa ansia nunca satisfeita.

Segundo avanzamos na lectura

do poemario, asistimos ao proceso

de desposesión dun eu que chega

exhausto ao punto último do seu

periplo. Sen forzas para avanzar

máis na transgresión dos bordos,

escoita ese “son inaudible / das

voces que volven na súa primeira

vez / traspasar as infinitas habita-

cións do corpo / como un vento idén-

tico a outro vento / que con igual

forza o amainara”. Porque, contra o

que puideramos pensar, no final da

súa viaxe, o eu-Ulises non se atopa

coa nada, co baleiro, senón co amor

que, como unha nova Penélope, lle

tece unha crisálida de sal onde curar-

se dos embates crueis da vida que o

feriron profundamente. Chega pois

descarnado do “primeiro azar / e das

bágoas”, da culpa e da consolación,

pero renácese outro, máis sabio e

máis puro.

O recordo da
proxenitora nos
primeiros textos
convértese no
detonante dunha voraz
fame de saber porque,
de igual modo que no
principio do universo
foi a “escura
crepitación do tempo”,
no principio do ser
unicamente nos crea a
cadencia do corazón
materno.
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C arne de Leviatán escribiuse por

fóra da letra. Non parece haber

neste libro un espazo delimitable onde

situar a voz que di estes poemas. En

principio, séntese lonxe, coma se for

un eco, mais, segundo pronunciamos

o escrito na cabeza, intuímos que está

“aquí”, e, estrañamente, non sentimos

este deíctico como unha referencia

espacial, mais temporal. Porque o

tempo ocupa todas as páxinas deste

libro. Pato consegue que entendamos

que os lugares son unha imaxe mental

que se abre na boca. Fóra dese tempo

non hai nada.

Como escribir entón dende un

lugar que non é? “Non existen o que se

di non existe non ten existencia. Non

existen, as palabras”. Se non hai pala-

bras se “somos o baleiro, a inocencia

do mundo” de onde é que saca as

letras que se estenden até formar pala-

bras esta voz de voces, misteriosa e

ubicua? Aí radica o asunto. Non é esa

a pregunta que cómpre facer, porque

non extrae as palabras de ningún

lugar. Moito mellor preguntarse en que

momento están esas palabras que non

existen e por que razón ela -a voz da

carne- pode pronuncialas. Están no

momento en que “a lingua é pozo de

barrena”, tamén nese intre en que “o

mundo é pléroma”. No latexo previo á

existencia. Na prefiguración. Daquela,

faise especialmente interesante como

se coloca esta enunciación poética

dentro e fóra do texto. A propia autora

nolo di. Poucas veces Pato foi tan

clara: “O espello bate/ prega sobre si a

musculatura/ torce en hélice e final-

mente vólvese encartar”. 

Aí están as coordenadas que inte-

resan, o lugar do tempo en que se

ubica esa voz espectral que abre e

fecha a metáfora en que vivimos: a

musculatura: a sintaxe do real. A partir

de aí, quen concibe os poemas, refle-

xiona sobre o carácter insoportábel da

fraxilidade, que se significa, por exem-

plo, no movemento dunha folla de árbo-

re caendo -“Porque unha folla trae

canda si todas/ as caídas”- porque

nese desmaio pode verse o peso abru-

mador do tempo sobre nós. É esta con-

dición de cinza da palabra poética a

que xera a angustia lectora, na medida

en que comprendemos que todo lume

pode extinguirse. Esvaecer. Por iso “a

eses/as/ que viven nos bosques ou nas

cidades/ Atenas Roma Xerusalén/ a

eses/as/ que non deixaron nada escri-

to/ e son o sopro da letra/ a eses/as/

(sen nome)/ ti/ non os coñeces”. É ser

“o sopro da letra” unha condición inevi-

tábel da nosa fraxilidade.

A poeta sitúanos antes do primeiro

golpe de voz. Talvez só queira facer-

nos partícipes desta consciencia da

inutilidade de certas cargas coa inten-

ción de que fagamos por nos substraer

delas e quedarnos co que importa.

Pero que é o que importa? Aprender a

vivir cos monstros, moverse no abis-

mo. O poema é pois un lugar do

tempo. A súa prefiguración constitúe o

“aquí” -mencionado no inicio- dende o

que se pronuncia o abismo. Un “aquí”

máis temporal que espacial, insisto,

onde a relación entre as cousas nome-

adas pode configurar unha sintaxe

diferente. Entón iso de “eu é fóra/ e as

palabras por dicir” revela a idea central

do libro. Non só importa o que somos.

Tamén o que podemos ser. Ser signifi-

ca para Pato habitar o tempo. Por iso

afirma que somos “as palabras por

dicir”, porque entende que existe unha

topografía posible: o presente. Co

amor como elemento central.

Pato, que con Carne de Leviatán

fecha a pentaloxía iniciada con m-

Talá, faise máis vísibel que nunca no

texto. A súa voz ecoa por riba das

outras na carne do animal que nos

mira. Se lemos por fóra da letra, veré-

mola escribindo este libro.

a enunciación da carne

rosa enríquez texto

Carne de Leviatán
Chus pato

galaxia, 2013

POESÍA Chus Pato, que con Carne de Leviatán fecha a pentaloxía iniciada con
m-Talá, faise máis visible que nunca no texto.

talvez só queira
facernos partícipes

desta consciencia da
inutilidade de certas

cargas coa intención de
que fagamos por nos

substraer delas e
quedarnos co que

importa. aprender a
vivir cos monstros,
moverse no abismo.
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O corre que ao escoitarmos a

palabra Cunqueiro, lectores de

aquí e acolá poñémonos de ollos ben

abertos, coa humidade na boca de

quen espera o manxar con fame de

sete días e, claro, con sede de auga

fresca ou caldos do Salnés. Non farta-

mos, quitamos a pucha, pasamos a

man polo lombo do vento, movémonos

co nervio de non saber saír do labirinto

e, atentos, escoitamos ese que canta

baixiño na mañán. Algunha trabe que

agocha poemas con medo, apócrifos

de brincadeiras heterónimas, artigos

na prensa como ensaios da obra libres-

ca, traducións de autores de todo

tempo e lugar, lecturas e estudos que

nos invitan a revisitar con goce renova-

do o macrotexto cunqueirán: tesouros

novos e vellos que poñen sorriso de

xardín en festa aos que formamos esta

tribo que venera ao mindoniense.      

Convócanos desta volta a profeso-

ra Camiño Noia a través dos Trinta

poemas publicados na colección Arte

de Trobar. Escolma Noia versos poste-

riores á publicación de Dona de corpo

delgado (1950), isto é, dos últimos trin-

ta anos de vida do poeta, cunhas

intencións ben claras desde o limiar:

poñer en valor a poesía última de

Cunqueiro e refutar algunha das lectu-

ras e etiquetas que sobre ela pairan.

Argúe Noia que o éxito do narrador

do Merlín ocultou o magnífico poeta,

como se demostra na esculca que fai

a profesora da aparición dos poemas,

esparexidos en publicacións periódi-

cas e antoloxías durante décadas e,

logo da publicación de Herba aquí e

acolá, das distintas edicións que foron

felizmente acrecentando o seu corpus

poético. 

O rexeitamento das poéticas alle-

as ao socialrealismo alicerzaron

certa sombra silente sobre estes ver-

sos. Nun apartado da rigorosa intro-

dución do volume, Noia analiza a

recepción e valoración crítica da poe-

sía de Cunqueiro (1950-1980). Atopa

daquela pouco máis que silencio e

etiquetas que se presta a desmontar.

Dunha banda a vaga neotrobadores-

ca asolagara as lecturas de Dona de

corpo delgado que, desde a publica-

ción primeira de Herba, atopou relevo

no culturalismo.

Velaquí xorde a tese de Noia

verbo da poesía de madurez de

Cunqueiro: as referencias culturais

non son máis ca unha mascarada que

ficcionaliza acontecentementos da

vida do poeta. Xa no estudo introdu-

torio declara Noia que na enunciación

poética (sexa o eu lírico un personaxe

da tradición literaria, adopte un ton

confesional ou ben esteamos ante un

poema narrativo ou dialóxico) sempre

albisca marcas do eu empírico, poe-

sía da experiencia. Fronte á recep-

ción crítica que se cingue ao texto,

Noia prima a lectura que relaciona

vida e obra. So este criterio están

escolmados os poemas, por iso resul-

ta indispensábel e atinado o achega-

mento biográfico que abre o libro. 

Os trinta poemas van acompaña-

dos de cadanseu comentario onde

Noia, ademais de afondar nas ideas

presentadas na introdución, analiza

polo miúdo a enunciación poética, as

referencias literarias e as distintas lec-

turas que se teñen feito deses textos

para dialogar con elas e dar unha

visión de seu que sempre atopa, tras o

artificio, a experiencia vital dun home

chamado Álvaro Cunqueiro.

Así estrutúrase o libro que, alén

de recoller algúns dos mellores ver-

sos galegos do século XX, pon o foco

do macrotexto do mindoniense na súa

poesía última e eríxese así como

parada obrigatoria e gozosa para a

tribu daquel que, afortunadamente,

sempre volve ao pasteiro das letras

galegas.
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O Cunqueiro que non cesa

Velaquí xorde a tese de
noia verbo da poesía

de madurez de
Cunqueiro: as

referencias culturais
non son máis ca unha

mascarada que
ficcionaliza

acontecementos da
vida do poeta.

Trinta poemas
selección, introdución

e comentarios de Camiño noia
p.e.n Clube,, 2014

Iago Castro Buerger texto

POESÍA Escolma de poemas feitos durante os últimos 30 anos do escritor
mindoniense, refutando con ela algunha das máis apresuradas lecturas e etiquetas.
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O s ricos pretenden selo cada

vez máis, a corrupción está á

orde do día e os poderosos pagan

favores encubríndose os uns aos

outros para perpetuarse na súa situa-

ción privilexiada, a costa de calquera

que se poña no seu camiño. O pobo,

temeroso do seu futuro, alíase contra

os veciños acusados, condenados e

expoliados só por non correr eles a

mesma sorte. Poderiamos estar falan-

do de aquí e agora, mais estamos nas

Rías Baixas en 1617. 

Cangas do Morrazo é nese

momento unha xurisdición tan grande,

que abrangue case todo o territorio da

península que lle dá nome. O seu

porto é o máis importante da zona,

grazas ao que boa parte da vila vivía

do comercio alén da pesca e outros

labores propios da economía tradicio-

nal. Sendo lugar principal e con tanto

tránsito de estranxeiros, tiñan o seu

propio comisariado da Inquisición para

evitar o avance das malas influencias

e condutas dubidosas. Un Tribunal

que tería traballo arreo despois de que

os piratas berberiscos atacasen esta

vila que acabaría por arruinarse. 

Isto é o que nos conta Vicente

Refoxos, o narrador desta historia, un

xove familiar da Inquisición que tra-

balla con Gabriel de Nogueira, que xa

fora antes compañeiro do seu pai. Os

dous, malia o comprometido dos seus

cargos, teiman en ser xustos e des-

enmascarar aos verdadeiros culpa-

bles da situación actual de tantas

mulleres da vila, secuestradas e vio-

ladas despois de teren sido acusadas

inxustamente de bruxería. Por supos-

to, isto acaba por suporlles innumera-

bles atrancos, xa que aos influíntes

persoeiros implicados (dende a

Igrexa ata a xustiza) non lles agradan

as voces discordantes. De feito, os

comisarios do Morrazo, vendo que se

lles esgotan as posibilidades de

seguir facendo e desfacendo como

mellor lles vai, aproveitan unha esta-

día de Vicente e Gabriel en

Compostela para condenar á foguei-

ra, pola súa conta, a media ducia de

veciñas co claro obxectivo de roubar-

lles as terras. A máis vella destas

mulleres é María Soliño.

María Soliño, convertida en poema

por Celso Emilio Ferreiro, é a perso-

naxe que enfía toda a historia de A

Voz do vento. É na súa lenda, unha

das máis destacadas da tradición oral

galega, onde se basea esta novela

coral pola que pasan tamén secunda-

rios de luxo –moi ben construídos- que

nos acompañarán todos estes anos en

Cangas e nos que facilmente recoñe-

ceremos a algún veciño noso. As deta-

lladamente descritas parroquias do

Morrazo e mesmo Compostela son

lugares tan chave, que ata poderían

pasar por protagonistas.

Alén da crise económica que

supón a invasión, é a transformación

do pobo, a perda de valores, o que

máis nos fai reflexionar. É moi doado

ver perfectamente reflectida na socie-

dade actual a situación tan desespera-

da que viven uns e tan interesada que

viven outros. Por iso, hai unha última

mensaxe. No epílogo posterior ás tres

partes que compoñen a novela descu-

brimos a Vicente evocando estas lem-

branzas de xuventude e dándonos un

derradeiro consello que sempre esque-

cemos: “Ás veces é mellor saber para

non repetir os mesmos erros”.

a bruxa María soliño

Marta resille texto

A voz do vento
pemón Bouzas

Xerais, 2014

NARRATIVA Novela coral baseada nunha das lendas máis destacadas da
tradición oral galega, que o autor localiza no Morrazo do século XVII

a corrupción está á
orde do día e os

poderosos pagan
favores encubríndose
uns aos outros para
perpetuarse na súa

situación privilexiada.
O pobo, temeroso do

seu futuro, alíase
contra os veciños

acusados, condenados
e expoliados só por non
correr a mesma sorte.

poderíamos estar
falando de aquí e agora,
pero estamos nas rías

Baixas en 1617
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S empre me interesou Queipo,

desde o seu Ártico; vin aí unha

voz distinta que se atrevía a narrar

sen marcos, sen o peso político da

tradición, sen a vontade vicaria do

nacionalismo. É é que cando  Queipo

fala, na literatura ou na area pública

dos xornais, fala sempre desde outro

lugar. Esa é unha parte, non pequena,

do inmenso atractivo que exerce

sobre min. El é, en certo sentido,  un

escritor extraterritorial, como o define

Steiner, un escritor instalado na fron-

teira que, porén, non renuncia á súa

casa natal. 

Non é frecuente. Os escritores

emigrantes ou exiliados, como o é o

propio Queipo,  adoitan penetrar na

lingua allea, na cultura que os afaste

do eido primixenio co que manteñen

unha complicada relación de nega-

ción. Queipo non, Queipo intenta

estar “Lonxe de nós e dentro” como

reza o título de Camilo Gonsar,  man-

téndose á espreita, abríndose ao dife-

rente sen esquecer a súa inicial per-

tenza, queréndose aquí malia ter ben

superado o concepto raquítico de país

arcádico.

Precisamente por iso non creo

que sexa un escritor todo o  ben lido

que debera. Hai máis casos, pero o

de Queipo ten o valor de emblema do

fracaso dun país que o expulsou dúas

veces. Sei ben onde vivo, as nosas

limitacións Ancien Régime, pero non

deixa de estarrecerme que suceda, a

nosa pasividade nihilista. En certo

sentido Queipo é un pioneiro, un dos

primeiros en escribir e pensar o país

desde fóra -agora hai máis, unha

nova xeración na diáspora, lonxe e

dentro, en permanente tránsito.   

Memoria autobiográfica
de 55 anos
Esa voz que se distancia para mellor

ver é a que podemos escoitar nestes

55 relatos, a voz de alguén que enten-

de a viaxe como fonte de abraio per-

manente e de aceptación da diferen-

cia; a voz de alguén extraordinaria-

mente permeable, extraordinariamente

curioso, un científico sentimental.

Porque en non poucas das páxinas

deste 55 relatos que celebran a vida

vivida atopamos o relato da viaxe.

Moito se ten falado diso, da viaxe na

obra de Queipo, E mesmo recente-

mente se lle ten dedicado un número

monográfico da revista Galicia 21 con

artigos tan suxestivos como o de

Martín Veiga: “Benvida ao planeta

Queipo: mobilidade, outredade e viaxe

interior”, o de  Margarita García

Candeira: “A natureza, refuxio e abis-

mo: Unha ollada á poesía de Xavier

Queipo desde a ecolingüística”, ou o

de David Miranda-Barreiro:

“Extramunde: a narrativa da viaxe e o

paradoxo da alteridade”. 

Eu, que non son especialista na

obra de Queipo, nin na literatura de

viaxes, senón simplemente unha lec-

tora que se deixou engaiolar na última

semana deste agosto, apenas podo

comunicar aquí a sensación que cau-

sou en min, a rede de relacións que

tecín mentres pactaba coa súa voz. E

lembro pensar en dous autores afíns

e tamén radicalmente dispares.

Pensei en Cunqueiro, claro, que pasa

como unha sombra por moitos dos

relatos,  nese  Cunqueiro que relata

un Oriente ou unha Bretaña que non

coñece, e tamén en Raymond

Roussell, que viaxou ao redor do

Je me souviens

rexina Vega texto

NARRATIVA Nestes 55 relatos escóitase a voz de alguén que entende a viaxe
como fonte de abraio permanente e de aceptación da diferencia.

55
Xavier Queipo
Xerais, 2014

Os escritores
emigrantes ou

exiliados adoitan
penetrar na lingua

allea, na cultura que os
afaste do eido

primixenio co que
manteñen unha

complicada relación de
negación. Queipo non,
Queipo intenta estar

“Lonxe de nós e
dentro” como reza o

título de gonsar,
manténdose á espreita,
abríndose ao diferente

sen esquecer a súa
inicial pertenza.
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mundo sen saír nunca do seu barco, e

que recrea as súas Impresións de

África recorrendo unicamente aos

ecos da linguaxe. 

Dalgún xeito estes autores son

para min o reverso de Queipo, que

non vai á procura da realidade na fic-

ción senón da ficción na realidade.

Porque en moitos destes relatos hai

un fondo pouso autobiográfico,

memorias desordenadas de cincuenta

e cinco anos de existencia que deron

para moitas viaxes  das que me chega

o recendo ou o fedor, a humidade ou

a seca, a descrición do insecto, a cor

do ceo e o sabor da comida. Con

todo, tal e como o propio autor advirte

nun conxunto de relatos que son

tamén metapoética:

“É difícil describir a realidade sen

modificala, intentar reflectir a

imaxe (as imaxes) do que acon-

tece nun instante determinado

sen limitar o foco en cada frase,

coma se a escrita fose unha

especie de macrofotografía onde

enfocar as antenas dunha libeliña

e, xa logo, as súas as membra-

nosas, os seus ollos ocelados, e

todo mesturado coas variables

que chegan dos cinco sentidos e

as distintas combinatorias posi-

bles. Por iso non existen os escri-

tores realistas, non poden existir,

pois por moito que o intenten

sempre, sen excepción, están

modificando a realidade, o plano

de observación, o enfoque”.

Non, non son realistas os relatos

de Queipo, non poden selo, por máis

que a linguaxe do científico apareza

de continuo nun desexo de apropia-

ción fidedigna do mundo, nun desexo

de esgotamento taxonómico daquilo

que se ve.

a pulsión científica
que está detrás dos relatos
Así acontece no relato da experiencia

infantil do rexistro caligráfico do esca-

ravello das patacas no que o narrador

declara “xuntei sen ser consciente, o

meu gusto pola ciencia experimental

e pola descrición dos feitos”. Esa pul-

sión científica está en todas e cada

unha das páxinas de Queipo, e para

min, que non son científica, esa xiria

convértese, alén de en fonte de

aprendizaxe en palabra con potencia

poética.  O hibridismo, de xergas, de

idiomas, de convencións xenéricas

está en todo, constitúe o cerne

mesmo da súa escrita, algo que o fai

rotundamente contemporáneo.

Convén lembrar que este valor, agora

indiscutible, non foi sempre valorado,

non me resisto a traer aquí extractos

da entrada dedicada a Ártico e outros

mares no Diccionario da Literatura

Galega publicado por Galaxia no non

tan afastado 1995.

“O clima engaiolante e de intriga

que o autor sabe crear estrágase

ás veces por un exceso de diva-

gacións e por un inexplicable afán

lexitimador que inza o texto de

citas noutras linguas que chegan

mesmo a perturbar a lectura”.

Difícil ser máis cego ante unha

poética na que están xa inscritos os

signos da modernidade. Pero é que

Queipo, non o esquezamos, é un

autor “raro”, extraterritorial, en tránsito

perpetuo. Un autor líquido no que

abundan os soños metamórficos anfi-

bios e que tende invariablemente a

rebordar a leira arcádica para fundirse

co diferente. 

Por iso, porque é e non é de aquí,

ábrese a experimentación coa lingua,

recrea exercicios de estilo, tentativas

de esgotamento, modos de uso,

Queneau e Perec, literatura potencial,

combinatoria, ataque dinamiteiro aos

“climas engaiolantes e de intriga” que

nos legou o XIX, a fin do soño da repre-

sentación, o imperio da linguaxe.  Por

iso, porque é e non é de aquí, é quen

de cuestionar tamén  a doxa que xerar-

quiza a relación con outros corpos e

deixarse fluir nunha comuñón profunda

coa natureza que ao cabo devolve a

pantasma de Kafka, un home desposu-

ído que avanza na conciencia da com-

plexidade das relacións transversais

con todas as formas da vida.

55 é todo isto que veño de dicir e

tamén un libro de memorias Je me

souviens, dicía Perec, eu lembro di

Queipo e aí está a aldea de Padrón e

o mundo enteiro,  as metamorfoses

soñadas e o longo trato cos insectos.

Un gran nettoyage d´été que pon a

deloirar a casa aberta ante os nosos

ollos en permanente abraio. 

foto: Cé tomé
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Á súa Coleción Vétera de textos

anteriores ao século XIX

Rinoceronte Editora engadiu recente-

mente a tradución ao galego do

romance cabaleiresco inglés Sir

Gawain and the Green Knight, escrito

por un autor descoñecido na segunda

metade do século XIV. Rinoceronte,

creada por Moisés Barcia en Cangas

do Morrazo (Pontevedra) hai dez

anos, co obxectivo de especializarse

na publicación de obras traducidas

por primeira vez á lingua galega,

como é o caso que nos ocupa. As

escollas son sempre interesantes e,

nesta coleción de textos clásicos, trá-

tase certamente de apostas valentes,

tendo en conta a situación actual do

sector editorial. Cómpre por tanto feli-

citar a iniciativa e o espírito innovador

do seu director.

A tradución é de Jorge L. Bueno,

profesor da Facultade de Filoloxía e

Tradución da Universidade de Vigo,

quen xa traducira para a mesma edi-

torial outra obra clave da literatura

medieval inglesa, Beowulf. De novo o

tradutor traballou a partir do texto ori-

xinal, que nesta ocasión non está

escrito en anglosaxón (ou “inglés anti-

go”) senón en “inglés medio”, que

aínda é bastante diferente do actual,

polo que o público non experto adoita

a ler esta obra en versións feitas en

inglés moderno, con maior ou menor

acerto. A esta dificultade engádese

outra que non depende só da erudi-

ción do tradutor, senón do seu talento,

tesón e filosofía tradutolóxica.

Refírome á acertada decisión de ofre-

cer unha versión en verso que reflicta

os patróns formais e rítmicos deste

poema narrativo, unha tarefa nada

sinxela que Bueno desenvolve con

notable éxito.

A tradución de Sir Gawain logra

así respectar a estrutura do texto

fonte, que está dividido en catro sec-

cións e un total de 101 estrofas, cada

unha delas cun número indetermina-

do de versos longos que non riman

pero que manteñen o sistema alitera-

tivo típico da poesía medieval inglesa.

Estes versos van seguidos doutros

cinco máis curtos con rima abab.

Bueno intenta reflectir, na medida do

posible, o chamado “bob and wheel”

orixinal (consistente nun brevísimo

verso conector cun só acento princi-

pal e catro versos con tres acentos).

O resultado é realmente satisfactorio

(en especial na parte aliterativa) e a

lectura faise non só elegante senón

tamén doada e entretida.

O texto non leva anotacións, pero

vén precedido dunha longa introdu-

ción  de 26 páxinas onde o tradutor

demostra a súa faceta máis académi-

ca, facendo unha breve pero boa con-

textualización da obra, e ofrecendo

interesante información sobre o

manuscrito en que se atopou o

poema, a súa autoría, estrutura, temá-

tica e estilo. Finalmente, Bueno defen-

de os criterios que rexiron a súa tradu-

ción, que distan tanto dos das versións

que do Sir Gawain se fixeron en cas-

telán ata o momento e que, segundo

di el, non fan senón estafar o lector ao

daren prosa por verso. Tan só existe

no contexto ibérico un intento seme-

llante de respectar os patróns aliterati-

vos e métricos, que é nunha tradución

á lingua asturiana lamentablemente

pouco coñecida. Esta versión galega

é, por tanto, innovadora e valente.

sir gawain: o romance
que remata cun sorriso 
Sir Gawain e o cabaleiro verde é,

como ben destacou Tolkien, unha das

obras mestras da literatura inglesa. É,

xunto coa Morte Darthur de Thomas

Malory (escrita en prosa e publicada

en 1485), a mellor contribución baixo-

medieval inglesa ao tema artúrico.

Nada se sabe de certo sobre o autor

pero, á vista do seu uso da linguaxe e

das referencias textuais, debeu ser

unha persoa culta orixinaria do norte

de Inglaterra. É, posiblemente, tamén

o autor doutros tres poemas que se

aceptando o desafío
do Cabaleiro Verde

LONXE DE NÓS E DENTRO

Jorge figueroa dorrego texto

TRADUCIÓN Sir Gawain é canda a Morte Darthur de Thomas Malory a mellor
contribución baixomedieval inglesa ao tema artúrico.
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inclúen no manuscrito Cotton Nero

A.x. no que se atopou por primeira

vez este texto (“Pearl”, “Purity” e

“Patience”) que teñen un contido máis

moral e relixioso.

Sir Gawain é un romance cabalei-

resco e, como tal, presenta un mundo

bastante idealizado, combinando ele-

mentos épicos, relixiosos, máxicos e

románticos (na liña do amor cortés), e

cunha forte carga simbólica (a través

de cores, materiais, números, animáis,

etc.) A historia en si mesma é unha

proba de valor do protagonista, e

comeza cun desafío que fai un cabalei-

ro xigantesco montado nun impresio-

nante cabalo, os dous vestidos de

verde, e o home portando ademais

unha enorme machada. A súa apari-

ción interrompe a ledicia das celebra-

cións de Ano Novo. Este misterioso

individuo reta o rei Artur a que lle dea

un golpe coa súa grande brosa e acep-

te recibir outro semellante logo dun

ano. Para liberar o monarca do perigo

que iso implica, o mozo Gawain, sobri-

ño de Artur, acepta o desafío e decapi-

ta ao Cabaleiro Verde. Este xogo de

descabezamento pódenos resultar

abraiante pero de feito forma parte da

tradición irlandesa e continental da

época. O resto da narración céntrase

nos preparativos de Gawain para

afrontar o seu compromiso, as aventu-

ras que atopa polo camiño e, sobre

todo, o tratamento cortés que recibe no

Castelo de Haudesert antes de chegar

ao seu destino: a Capela Verde. 

Gawain sae de Camelot portando

un escudo que leva pintado un pen-

tángulo que simboliza, entre outras

cousas, as cinco virtudes do cabaleiro

que Gawain intenta representar: leal-

dade, xenerosidade, castidade, corte-

sía e piedade. Son estas cualidades

as que o protagonista debe demostrar

ao longo da historia; sobre todo leal-

dade, a Deus como cabaleiro cristián,

ao seu rei como membro da corte, ao

señor do castelo que o acolle cortes-

mente e aos seus propios compromi-

sos e valores. 

No Castelo de Hautdesert,

Gawain vese implicado noutro xogo,

esta vez de intercambio de ganancias

entre el e o señor da fortaleza. Os

dous concordan trocaren o que consi-

gan mentres Gawain fica descansan-

do e Hautdesert sae de caza. Esta

proba aparentemente doada complí-

case cunha serie de tentacións

sexuais por parte da fermosa anfitrio-

na. Isto provoca un conflito moral no

exemplar cabaleiro que intenta ser

cortés coa dama pero ao mesmo

tempo leal co señor que o aloxa e ao

que prometera dar todo o que conse-

guise. O terceiro día Gawain acepta

da dama un cinto verde que ela lle di

que o vai protexer na Capela Verde, e

por iso o garda e non o devolve. Isto

humaniza a Gawain como personaxe

e o leva ao que poderiamos cualificar

de triunfo a pesar do seu (relativo) fra-

caso. Do final tan só queremos des-

velar que, de volta en Camelot, os

seus compañeiros da Mesa Redonda

rinse cariñosamente do cinto verde

que leva Gawain como sinal do seu

sentimento de culpa e o transforman

nun símbolo de honra que todos eles

van lucir desde ese momento. 

Convidamos, pois, o lectorado

galego a gozar deste fascinante texto

medieval que remata cun sorriso de

comprensión e aceptación das limita-

cións humanas. P
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Sir Gawain e o cabaleiro verde
tradución de Jorge L. Bueno
rinoceronte editora, 2013

Ilustración: artemio rodríguez
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V ai para dous anos que lin por

vez primeira  How To Be a

Woman, da columnista británica

Caitlin Moran. E fíxeno con sospeita,

mesmo con prexuízos, sen estar moi

convencida de que a lectura fose para

min. Porque xa daquela o libro, que fai

unha defensa sen fisuras do feminis-

mo como xeito de estar no mundo, se

convertera en éxito de vendas. E

unha non está acostumada a que iso

aconteza, especialmente nun contex-

to occidental poscapitalista e neolibe-

ral no que o concepto mesmo de femi-

nismo está demonizado.

Non tardei en superar o reparo ini-

cial. A contracapa anunciaba un libro

“part memoir, part rant”, e  niso non

defrauda.  Na parte autobiográfica,

nutríndose da vella proclama feminis-

ta de que “o persoal é político”, a auto-

ra narra as súas vivencias desde o día

do seu 13 aniversario na pequena

casa de protección oficial dun barrio

obreiro das Midlands, até os seus 37

do presente. O enfoque diacrónico do

libro permítelle a Moran empatizar

cunha variedade de lectoras. A medi-

da que a narración avanza, os actos

de rebeldía fornecen modelos alterna-

tivos para as máis novas, mentres

que ás xeracións dos trinta e tantos

fainos ver que, salvando diferenzas

culturais, todas pasamos polo

mesmo; só que ela cóntao.

E na parte da prédica, entre his-

triónica e retranqueira, albíscase xa de

lonxe a vontade por rachar o muro

simbólico do academicismo e da serie-

dade para presentar un feminismo de

rúa, un feminismo de día a día que nos

faga cuestionar e desnaturalizar

aspectos das nosas vidas que segui-

mos aceptando como intrínsicos do

que é “ser muller”. Necesitadxs como

estamos de facer avanzar as causas

xustas, a estratexia vale. E vale moito,

por canto achega un discurso feminis-

ta minimamente rigoroso e atractivo a

un público lector que, doutro xeito, non

accedería a el. Consciente de ter nas

súas mans unha oportunidade de

ouro, aínda o interpela: “What do you

think feminism is, ladies? What part of

‘liberation of women’ is not for you?”

A modo de manifesto feminista

divertido e desenfadado, con abondo-

so uso de slang, coloquialismos e refe-

rencias culturais da sociedade británi-

ca dos 80 e 90, Moran critica a coni-

vencia do patriarcado e o capitalismo

que converte ás occidentais en consu-

midoras compulsivas e irreflexivas dos

obxectos máis absurdos. Denuncia as

bestialidades que facemos cos/nos

nosos corpos, gastando a paga sema-

nal adolescente en depilacións á bra-

sileira por se acaso toca sexo cun des-

coñecido o sábado á noite, ou parte do

salario adulto en quitar un cacho de cu

e pór máis tetas e botox. Revela o per-

verso da moda, que nos empurra á

incomodidade e insegurade, sexa

mediante zapatos de talóns inimaxiná-

beis, suxeitadores que crean chagas

con tal de facernos os peitos máis

avultados, ou bragas minúsculas que

impiden camiñar con xeito. Fala da

pornografía e non esquece a materni-

dade: narra a odisea de tres días

de espanto para parir a primoxénita, e

como desde unha marabillosa expe-

riencia de nai dúas fillas lle di ao cigo-

to ‘non nacido’ que xermola dentro

súa: “I can’t have you”. E aborta.

O valor do libro, xa que logo, non

está no que conta (en realidade, nada

novo) senón en como o conta, a quen

llo conta e quen a escoita. Constitúe

un excelente e moi oportuno alegato

en contra do sexismo do día a día ao

que cómpre facer fronte cun feminis-

mo de rúa. //

Caitlin Moran, 2011. How To Be a Woman.
Londres, ebury press.

feminismo de rúa
Olga Castro texto
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Caitlin Moran
foto: the guardian
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