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C ronoloxía da urxencia’ é un

libro moi diferente a ‘O pouso

do fume’, non si? Tamén pasou

moito tempo entre un e outro.

Pasaron anos, si. Son libros moi dife-

rentes en moitos sentidos. En

‘Cronoloxía da urxencia’ concéntrome

moito no concepto de desexo, e ade-

mais o traballo coa linguaxe foi levado

ata o extremo. Quixen limpar o

poema, acurralar a palabra e o silen-

cio. Foi como un asedio. Un proceso

esgotador. Quedei exhausta nese pro-

ceso de ir á esencia: versos curtos,

poemas breves… Non sei se este é

un proceso reversible, se vou seguir

por este camiño ou non. Eu creo que

o tema esixía este tratamento da pala-

bra, da linguaxe. E, como dicía, non

sei se vou quedar atrapada nese ase-

dio, se vou darlle plena potestade ao

silencio, visibilizado máis pola súa

presencia que pola súa ausencia.

En realidade é o teu segundo poe-

mario despois de ‘O pouso do

fume’, non si?

É o segundo poemario longo despois

de ‘O pouso do fume’, si. A ‘O pouso’

foille moi ben. Tivo moito éxito de crí-

tica, de público… Foi moi sorprenden-

te para min. E tiña claro que o novo

libro non ía ser un ‘O pouso’ dous.

Tardei en quitarme de enriba esa pre-

sión. Deixei que o segundo se fose

facendo, con moita tranquilidade. Así,

‘Cronoloxía da urxencia’ non é ‘O

pouso’, afortunadamente. Non é outro

poemario da memoria da infancia.

Comeza citando a Alejandra

Pizarnik. Non creo que sexa

casualidade.

Pois a verdade é que, malia a presen-

cia do desexo na obra de Alejandra,

ata que me puxen a traballar neste

poemario nunca antes me preocupara

sobre iso, sobre o desexo nela. O que

me interesaba é a contenda que man-

tén co silencio, coa palabra. Esa osci-

lación, ese buscar o amparo na pala-

bra e, cando non guarece a palabra,

buscalo no silencio, e cando non gua-

rece o silencio, buscalo na palabra.

Iso era o que máis me interesaba

dela. Ela tiña que estar neste poema-

rio nese sentido.

De feito, basicamente o poemario é

iso. A palabra e o silencio.

Cando me metín por este camiño

neste poemario, padecín o asedio do

silencio. Quedei co mínimo, tentando

quitar, ata quedar sen poema. E así

vislumbrei o padecemento dela, de

Pizarnik. Foi, nese sentido, un poe-

mario de obsesión, case enfermizo.

Busquei unha nova relación coa lin-

guaxe. Empecei, de feito, xusto des-

pois de ‘O Pouso’, que xa anunciaba

a liña de desexo que recupero aquí.

‘O pouso’ é de 2009 e botei moito

tempo escribindo antes de mandalo

ao premio do concello de Carral.

Escribín moito, moi intensamente, os

dous primeiros anos. Despois deixei-

no repousar e volvín a el, xa máis

relaxada e tranquila. E este ano aínda

o fechei, volvín axustalo antes de que

o editasen. Teño a sorte de que o

leron grandes amigos que me fixeron

A min non me interesa a liña
erótica, senón o que vén antes

Montse Dopico Texto Stephane Lutier Fotos

Di Dores Tembrás que a escrita de ‘Cronoloxía da urxencia’ foi como un asedio. Unha
loita por limpar o poema ata case quedar sen el. Un camiño de ida e volta entre a
palabra e o silencio. E unha exploración da inminencia do desexo. Dun desexo acti-
vo, vivo. Que é tamén desexo de poema, de palabra. Falamos con ela, agora que o
poemario, gañador do premio de poesía do Concello de Carral do ano pasado, acaba
de saír publicado con Espiral Maior.

DORES TEMBRÁS
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comentarios que tiven en conta.

Entón, foi un proceso que tivo moito

de aprendizaxe cos lectores.

Hai diálogo con varios autores e

autoras no propio libro. Non só

Pizarnik. Eva Veiga, Olalla Cociña…

Eu necesitaba fíos, apoios… Houbo

moita filosofía, moitas lecturas dos

poetas do desexo. A min non me inte-

resa a liña erótica, senón o que vén

antes. A inminencia, a pura potencia

do desexo, desde Aristóteles ata

Barthes. Unhas lecturas leváronme a

outras. En Berger, por exemplo, eu

vexo puro desexo.

Que significados do desexo quixe-

ches salientar, entón?

Os previos. Hai dous aspectos, a con-

tención e a inminencia, como dous

pasos dun mesmo movemento. Non

me interesa a realización. Interésame

o que está por vir, e o desexo per se.

Darlle ao desexo a presenza que

merece, por moi fulgor que sexa. Por

iso o silencio é tan importante. Mais é

un silencio proactivo, que é pura

potencia, posibilidade. E isto ten rela-

ción coa estrutura. Eu quería unha

estrutura de serra, de tensión e disten-

sión. Ambos, palabra e silencio, teñen

tensión e distensión. Cada poema ten

o seu lugar. Non son intercambiables.

Chegas dun poema e camiñas cara a

outro. Que é tamén como entendo o

desexo: tensión e distensión. Non hai,

entre palabra e silencio, un vencedor e

un vencido. Hai oscilación entre

ambos. Pero non hai palabra sen

silencio, entón dalgunha maneira

decántome polo silencio.

E que é o silencio? Dicías antes

que era un silencio activo.

É un silencio que dá lugar a, un espa-

zo concibido para, como en Valente

por exemplo. Un silencio activo, nos

límites do dicir e do invisible. A rela-

ción del co silencio, que é como unha

luz. Hai un momento na súa poesía no

que di algo así como que un poema

non existe se non se escoita antes

que a palabra o silencio. Eu quixen

probar iso. O silencio como tentación.

O poema tende por natureza ao silen-

cio para abrirse. O silencio como pro-

mesa. Non é un silencio pasivo.

Tamén hai un sentido de encontro,

expresado de distintas maneiras.

Hai unha palabra que é moi potente:

a comunión como encontro. E iso era

moi importante para min. É certo que

o desexo ocupa moito no poema.

Pero a min interesábame que se lese

tamén como desexo de palabra, de

silencio, de poema. Eu desexo ese

encontro. Un desexo de poema, e

non exactamente desexo do outro.

Hai encontro por iso, porque nese

desexo, nesa apetencia, albíscase a

comunión.

Que pasou con ‘Alentos ao vacío’?

Tamén publicaras, na Revista das

Letras, as ‘Esquiagrafías’, con ilus-

tracións dos obxectos a través das

súas sombras, como en Talbot.

‘Alentos ao vacío’ non chegou a publi-

carse, non. O de ‘Esquiagrafías’ fora

un traballo fantástico. Quedara moi

bonito, quedei moi contenta.

E como foi o reecontro co poemario

agora que acaba de saír publicado?

Xa houbera reencontro, claro, no pro-

ceso de edición, coas probas. A ver-

dade é que eu xa estaba moi tranqui-

la, co traballo rematado, e coa edición

volveu certa ansiedade, porque o libro

ía ver a luz. Pero estou moi contenta.

Deséxolle o mesmo que a ‘O pouso’.

Aínda que non sei se terá o mesmo

público. Este é un libro máis esixente

para o lector. Pero é tamén como

unha promesa, un non me abando-

nes, porque cando acabes de ler o

libro, eu non te terei abandonado.

Cronoloxía da urxencia
Dores Tembrás

Espiral Maior, 2014
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A demais de profesor de historia,

Xosé María Lema Suárez é

coñecido polas súas investigacións e

conferencias sobre a historia e a arte

das comarcas de Bergantiños,

Fisterra e Soneira, de onde é natural.

Lema é un home polifacético, e no

verán de 2013 sorpréndenos coa

publicación da súa opera prima no

mundo literario, Costa de Solpor.

Unha extensa e ambiciosa novela,

que acaba de recibir o Premio de cre-

ación da Crítica de Galicia na última

edición e que fora finalista en 2011

no de Xerais.

A narración vai precedida polo

recurso metaliterario de apoñerlle

unha nota na que o autor se presenta

como tradutor dun manuscrito escrito

por un anónimo escocés. O vello

manuscrito contiña unha carta datada

en 1897 dirixida ao destinatario coa

petición de que o publique. A historia

narrada enmárcase, en cambio, na

segunda metade do século XVIII.

Na novela cóntanse as peripecias

dun mercante británico, portador

dunha carga de gran valor procedente

das Américas españolas con destino

ao porto de Bristol, que a causa

dunha forte treboada ten que fondear

na baía de Fisterra. Ao reiniciar a sin-

gradura cara a Inglaterra, o barco é

atacado e abordado por bandas de

piratas que controlaban o tráfico

comercial na costa atlántica galega. A

narración, composta por diversas his-

torias interconectadas, está contada

en primeira persoa por un grumete

que fora testemuña presencial da

abordaxe dos piratas e se salva. É un

dos personaxes centrais da novela, e

como narrador dálle voz a algún dos

personaxes para que conte directa-

mente os episodios nos que participa-

ron, ao doutor Livesey, por exemplo.

En ocasións, dous relatores contan o

mesmo episodio.

Polas máis de seiscentas páxinas

da novela, dividida en doce partes,

seccionadas á súa vez en capítulos

de diferente extensión, circulan ducias

de personaxes que poderiamos agru-

par en tripulantes británicos, habitan-

tes dos núcleos costeiros galegos e

piratas. Os primeiros pertencían, ao

que naquela época representaba o

primeiro mundo; Gran Bretaña e

Francia eran importantes potencias

nas esferas económica e xeopolítica

mundiais. Os británicos estaban

daquela a construír as infraestruturas

políticas e económicas que, nos anos

finais do século XVIII, lles permitirían

iniciar a súa revolución industrial. En

canto aos poboadores dos núcleos

costeiros de Galicia, coa excepción

dalgúns cidadáns da Coruña, son

xente que malvive en condicións de

pura subsistencia condenada a pagar

dobremente as rendas derivadas dos

contratos de uso da terra, e que viñan

esixidas polos propietarios das leiras

que eles traballaban, pola Igrexa e

pola fidalguía, que se fai intermedia-

ria. Os que exercen a piratería cons-

titúen un sector social e económico

consolidado plenamente dentro da

estrutura social da Galicia da segun-

da metade do século dezaoito. O seu

labor delituoso contaba con infraes-

trutura loxística, apoio social e, de

xeito implícito, co das autoridades

dos do país, o mesmo que sucedía

coa piratería inglesa.

Ademais das continuas referen-

cias á toponimia dos lugares por onde

circula a goleta, a presenza de ele-

mentos etnográficos, costumes, len-

das galegas ou crenzas, así como o

recurso de poñer en boca de persona-

xes galegos características dialectais

desas comarcas, permiten situar as

accións nos territorios de Fisterra e

Bergantiños e, nalgunha ocasión, na

cidade da Coruña. 

Costa de solpor é, sen dúbida,

unha novela de aventuras marítimas.

Mais a xeopolítica da época, os portos

negreiros, os apelidos das diferentes

castes nobiliarias establecidas na

Galicia do século XVIII, ademais da

presenza de personaxes e de suce-

sos referidos polas crónicas da

época, achégana á narrativa de apro-

ximación histórica. O autor soubo

inserir a historiografía nunha longa fic-

ción novelesca coa pericia dun profe-

sional, malia ser un novel.

En definitiva, Costa do solpor é

unha obra de longo percorrido feita

con paixón que nos leva, aventura

tras aventura, nunha gozosa lectura

polas costas da Galicia norte.

Piratas na Galicia do XVIII

Pepe Vidal Texto

Costa do Solpor
Xosé María Lema
Xerais, 2014

NARRATIVA Unha obra de longo percorrido feita con paixón que nos leva,
aventura tras aventura, nunha gozosa lectura polas costas da Galicia norte.
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N este ano 2014 Antón Dobao

volve convidarnos ó seu cos-

mos literario cun novo libro de rela-

tos. O seu título é As ilusións estra-

ñas, o que xa nos guía na interpreta-

ción de que imos ler. Con ilusións

sitúanos nun plano non absolutamen-

te real, aínda que realizable quizais,

pero marcado como negativo, incó-

modo, estraño. Así pois advírtesenos

dende o propio título que nas seguin-

tes páxinas nos moveremos polas

fronteiras incómodas.

“A min sempre me interesou o

xogo, a fronteira entre o real e o ima-

xinario, porque creo que no imaxinario

hai moita materia que forma parte de

nós mesmos”, di Antón Dobao no pro-

grama Zig-Zag Diario ao presentar

esta súa última obra. Escollemos a

sentenza por reveladora do contí-

nuum existente entre os trece relatos

que configuran o libro. Porque non

nos achamos ante historias libres ou

inconexas. Entre todas elas establé-

cese unha arañeira de pontes que nos

levan dun lado ó outro sen grandes

choques no proceso. Configúranse

nun cosmos único ao situárense

todas nos “abismos do ser humano”,

no noso lado escuro máis ou menos

realizado ou realizable. E así introdu-

címonos nos medos máis irracionais

seguidos de pánicos cotiás. 

O sexo convertido en proceso

devorador literal vai seguido de situa-

cións de violencia opresiva propia do

noso tempo ou de todos os tempos: o

capital como violentador das persoas

ou o maltrato físico do que se consi-

dera máis forte. O terror á soidade, a

sensación de frustración e fracaso, o

sentimento de inutilidade e baleiro,

que son tan antitéticos á homeostase

humana, son leitmotivs que atravesan

os trece relatos. 

Outra constante é o pesimismo

profundo sobre a idade adulta.

Preséntase como a plasmación das

nosas derrotas, como lugar onde a

esperanza adolescente xa non ten

cabida e o que resta é deixar pasar o

tempo, lento, igual, abafante. O proce-

so literario ollado dende o creador non

se presenta dun modo moito mellor; a

soidade e a desazón do non alcanzado

dá unha vista de ollos crúa e sen palia-

tivos sobre a figura creativa.

Trece son as historias e trece é un

número que non semella escollido ó

chou. É sinal de mal agoiro como o

son tamén todas as vidas que se nos

formulan, onde a positividade ou a

esperanza non teñen acollida pois, de

apareceren, serán esmagadas de

inmediato polo peso dos feitos. 

O molde de relato que escolle o

autor é outro elemento que lle dá har-

monía ó libro. Sitúase na concepción

clásica da narración breve, en que o

final debe ser climático, cortante con

todo o anterior. Son desenlaces

inconclusos que polo seu dramatismo

nos deixan atónitas ante a nosa reali-

dade, espida sen contemplacións.

Mais nesta obra merece un desta-

que a riqueza lingüística do texto en

conxunto. O idioma é tratado con

mimo, cun coidado esmerado que fai

da lectura un pracer fácil e doce. Case

que poético. Alén do léxico, escollido

con precisión cirurxiá, a riqueza sin-

táctica é deliciosa. Mesóclise de pro-

nomes, estruturas de en con xerun-

dio, infinitivos conxugados... remiten a

un ebanista que desenvolve o seu

labor cunha dedicación que o público

da obra final non pode, nin debe, dei-

xar de apreciar. O resultado é un dos

grandes acertos dun conxunto de

relatos que, sen buscar grandes inno-

vacións técnicas ou temáticas, lle

oferta á lectora un paseo agradable

polo noso lado máis escuro.

Así, este autor que comezou a súa

andaina no noso sistema literario nos

oitenta e que xa ocupa un oco de seu

dentro del, ofértanos unha obra que

non decepcionará o seu público. Nela

encontrará un camiñar devagar polas

fronteiras e temáticas xa recollidas

dentro da súa produción, pero que

situadas nun presente máis ou menos

alongado demostran a súa actualida-

de imperecedoira.

Os pérfidos lindes

Soraya Domínguez Portela Texto

NARRATIVA O terror á soidade, a sensación de frustración e fracaso, o sentimento
de inutilidade e baleiro, son leitmotivs que atravesan os trece relatos.
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As ilusións estrañas
Antón Dobao
Galaxia, 2014

O sexo convertido en
proceso devorador
literal vai seguido de
situacións de violencia
propia do noso tempo.
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A narrativa de Suso de Toro leva

anos nunha deriva descorporei-

zadora que esencializa o suxeito de

enunciación ata o extremo. Os libros

primeiros do escritor compostelán

estaban poboados de personaxes e

historias do cotián urbano, incidindo

na despersonalización e o anonimato

do individuo (post)moderno, si, mais

sempre cunha referencialidade prota-

gónica marcada na súa xenuína indi-

vidualidade. Pola contra, na narrativa

última do autor os personaxes cen-

trais tenden a desdebuxarse ata facé-

rense borrosos, perden os atributos

que os singularizan, son fantasmas,

espectros de si mesmos que, de tanto

desposuírse, apenas se conservan a

voz, a palabra pola que comunican o

seu mundo, os seus temores, os seus

dramas. Acaban sendo, por dicilo gra-

ficamente, voces en off que nos sitúan

no escenario da súa propia problemá-

tica, ecos de si mesmos, como eses

raios solares que chegan a nós ducias

de anos despois de térense extingui-

do os astros que os proxectaban.

Somnámbulos é unha mostra

paradigmática do que afirmo. As tres

historias que Suso de Toro recolle

neste novo libro publicado por Xerais

son a expresión inequívoca dese des-

asirse do ser que autodisolve os seus

personaxes. Son narracións, todas

elas, protagonizadas por seres de

sombra, por individuos opacos para

os demais, ben porque agochan un

segredo que os fixo invisibles e os

expulsou ata as marxes, ben porque

forman parte dun decorado no que

malamente se teñen en conta, ben

porque a súa vontade se dilúe no illa-

mento misántropo. Mais todas tres

coinciden na proxección da voz, no

diálogo e o matricial da palabra como

delgado cordón umbilical que une

eses seres co existente. É como se

unicamente a verba os sostivese,

como se só a súa voz comunicante os

fixese reais e os redimise da desapa-

rición. Por iso o punto de vista nas

tres historias evita a omnisciencia ou

o protagónico da primeira persoa para

repregarse ao diálogo parateatral, ou

o discurso dirixido a destinatarios

internos cunha técnica telefónica que

nos agocha as respostas destes,

ripando o posible feedback do inter-

cambio de pareceres, confirmando

que os personaxes son, cada vez

máis, voces clamantes no deserto,

oráculos da realidade.

Cómpre advertir que Somnámbulos

compila textos de natureza diversa,

pois mentres “Negocios de familia”

podería considerarse pola súa comple-

xidade pragmática e estrutural —tamén

pola extensionalidade— unha novela

curta, “Auga derradamada” e

“Insomne” son dous relatos e como

tales naceron, xa que ambos lle foron

solicitados a De Toro para iniciativas e

volumes colectivos, e só agora o de

Santiago os recolle en libro propio logo

de revisalos e poñelos ao día.

“Auga derramada” é o soliloquio

monocorde dun velliño, pescador xubi-

lado, que acode con asiduidade á

Fonte de Praterías para parolar cos

turistas e reflexionar en voz alta, ten-

tando convencelos da importancia da

auga que, como na Fonte dos Cabalos,

flúe e dá razón de todo, ao seu ver.

Por tanto, ese cismar continuo e

iterativo emparenta naturalmente

este velliño co emblemático Nano de

Tic-tac (1993) e outros textos, pois é

evidente que ese farfallar incontinen-

te en voz alta destes personaxes

serve ao autor como escusa pragmá-

tica para crear un discurso de con-

ciencia interior que se proxecta e ver-

baliza sen necesidade de omniscien-

cias demiúrxicas.

Voces en off

Armando Requeixo Texto

Somnámbulos
Suso de Toro
Xerais, 2014

NARRATIVA Tres historias que coinciden na proxección da voz, no diálogo e o
matricial da palabra como delgado cordón umbilical que une eses seres co existente.

Son narracións todas
elas protagonizadas
por seres de sombra,
por individuos opacos
para os demais, ben
porque agochan un
segredo que os fixo
invisibles e os
expulsou ata as

marxes, ben porque
forman parte dun

decorado.
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Canto ao militar iluminado de

“Insomne”, o debuxo deste ser auto-

ritario, racista, moralmente despreza-

ble e afincado no fascismo máis

noxento, non oculta a súa familiarida-

de co protagonista pasivo de Home

sen nome (2006), pois ambos beben

da mesma fonte, sendo o anverso e

o verso da mesma moeda, xa que á

voz tremente de enérxica vontade

que se expresa nun corresponde no

reverso a aparente indolencia e o

pasar umbroso e silandeiro no que o

outro ordena e deixa cometer as

maiores atrocidades.

Agora ben, entendo que é

“Negocios de familia” a historia maior

deste Somnámbulos, unha narración

de forza simbólica evidente, onde

todo se dispón para unha sorte de

anagnórise final que, dalgunha manei-

ra, opera como lacerante catarse e

que ten na intensidade dos diálogos e

na potencia dos sentimentos que os

animan (odio, rancor, frustración, per-

plexidade) o seu mellor activo. Neste

sentido, o proceso de develamento da

identidade que reflicte “Negocios de

familia” tamén o achega a anteriores

obras do escritor, pois varias delas

ancoran, precisamente, nesa procura

devecida da descuberta do eu (pén-

sese, por poñer só un par de exem-

plos, en Calzados Lola (1997) ou

Trece badaladas (2002), abondo

diverxentes noutras ordes).

Ben xeitoso, xa que logo, este

regreso á narrativa de ficción de Suso

de Toro, quen dende a publicación hai

un lustro de Sete palabras (2009) non

nos dera a oportunidade de relembrar,

máis unha vez, que a súa escrita é a

dun grande do noso tempo.
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N os andeis en que pousa todo o

que é de noso son excepción as

noticias, das relevantes, ao redor das

angueiras dos galegos no mar de

Irlanda. Como por exemplo a novela de

Jacobo Barros Os ausentes de

Casteltón e The Second Spanish

Armada, de Michael John Carroll. Os

ausentes de Casteltón é unha boa

novela que, malia os contratempos e

dificultades de ter sido publicada de

xeito póstumo, afasta a trama e a lin-

gua do anecdotario e do lirismo con

que se adoitan tinguir aínda moitos tex-

tos ao redor das realidades de noso

que chantan as raigañas nos durísimos

e nada bucólicos terreos do traballo do

mar e o campo. Pola súa banda, The

Second Spanish Armada, un ensaio

equilibrado, ben desenvolvido e apaixo-

nante que foi vertido ao español polo

Instituto de Estudos Irlandeses

‘Amergin’, da Universidade da Coruña,

describe con éxito a vida, costumes e

modus operandi dos primeiros barcos

pesqueiros que chegaron dende

Galicia e o Cantábrico ás costas do

suroeste de Irlanda, principalmente ao

que daquela desenvolveu as funcións

de porto base, Bantry.

E agora chega con forza, en menos

de cinco meses xa vai pola segunda

edición, Contos do mar de Irlanda, de

Xurxo Souto, co mesmo ritmo oral,

penetrante e radiofónico que o fixera

en anteriores ocasións Fumareu,

Contos da Coruña, etc, pero neste

caso levado ao punto máximo. O pri-

meiro contacto co libro, o peso na man,

os ollos que pousan aleatoriamente

polas follas, é unha premonición do

que atopará o lector no interior de máis

de trescentas páxinas: Contos de

Irlanda é un inmenso almacén ateiga-

do de historias, tan diferentes e varia-

das como as especies que capturan os

traballadores nese Mar de Irlanda da

nosa lingua.

Nunha súa anterior entrega, o

terrícolo Souto advertía de que un

libro non é iogur, e con esa mesma

acertada filosofía anima a encetar Os

contos do mar de Irlanda por calque-

ra das tres partes en que se divide,

en función da vontade viaxeira do lec-

tor: Ribeira, Unha marea no Gran Sol,

No outro lado do espello. A cantidade

de anécdotas e historias, onde se

mestura a voz de Xurxo Souto coa

voz e a letra dos propios protagonis-

tas, renden unha sentidísima home-

naxe aos homes e mulleres da pesca

de altura do país, en especial aqueles

que navegaron as perigosas augas

que encadran Os Tres Codillos, o

Cantil de Fóra e o Mar das Galiñas.

Pero non só isto. As páxinas do libro

son unha alegación en favor de toda

a cultura mariñeira de Galicia, dende

os ritos e a talasonimia até as canti-

gas pasando polos gustos culinarios

e a relevancia, a bordo, dos acertos

gastronómicos.

Vidas mariñeiras

Isaac Xubín Texto

Contos do mar de Irlanda
Xurxo Souto
Galaxia, 2014

NARRATIVA Un inmenso almacén ateigado de historias, tan diferentes e variadas
como as especies que capturan os traballadores nese Mar de Irlanda da nosa lingua.

Chega con forza
Contos do mar de
Irlanda, co mesmo
ritmo oral, penetrante
e radiofónico que en
anteriores ocasións
pero, neste caso,
levado ao punto
máximo. O primeiro
contacto co libro, o
peso na man, os ollos
que se pousan
aleatoriamente polas
follas, é unha
premonición do que
atopará o lector no
interior de máis de
trescentas páxinas.
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D ebemos felicitármonos pola incur-

sión da grovense Marta González

Costa na narrativa longa, tras uns esplén-

didos inicios nos eidos do teatro para

adultos e asemade, e na dramaturxia e

narrativa infantil, con títulos coma con

Sempre quixen bailar un tango (2009),

Pingueiras e tarteiras (2009) ou a exitosa

A filla do ladrón de bicicletas (2010).

Os santos nunca dormen (Xerais,

2014) descobre cunha novela de altos

vós, complexa e profunda, a unha auto-

ra comprometida e ambiciosa, que acada

resultados de notable calidade ancora-

dos tanto na composición dunha lingua-

xe característica coma nunha narración

que, partindo da tan manida técnica do

manuscrito atopado, se revela a medida

que enfiamos as páxinas, como extraor-

dinariamente persoal. Marta González

Costa crea un mundo ficticio que navega

entre as brumas da irrealidade, inserin-

do na voz narrativa do protagonista, Xere-

mías, a verosimilitude que sostén de

modo axeitado toda a novela. 

A devandita narración en primeira

persoa non se quebra en ningún intre,

e dende o desequilibrio e a confusión

mental, mesmo na doenza e traumas

do narrador, se acha todo o avance

narrativo e a asunción por parte do lec-

tor de que a realidade descrita é en boa

medida a realidade persoal de Xere-

mías. En calquera caso, esa confusión

entre realidade e irrealidade, ou mellor

dito, entre realidade e fantasía persoal,

vai facéndose máis clara á medida que

pasa a novela, e consigue crear unha

ambientación xeral, atreveríame a defi-

nir case pirandelliana, caracterizada

tanto pola convivencia natural como

pola confusión entre imaxinación per-

soal e relato obxectivo.

O relato convírtese así nun texto-

palimpsesto dun protagonista atado polas

circunstancias a un pobo innominado que

vive dun pasado rematado de cazado-

res de baleas. O elemento trascendente

e mesmo tráxico do relato do protago-

nista queda tamén subvertido polo humor

que deriva tanto de determinadas situa-

cións descritas coa prognose da serie-

dade, coma os magrittianos xemelgos

que xogan ao xadrez no bar, pero tamén

do prólogo firmado polo psiquiatra do

protagonista, o doutor E. Laconte. Este,

se ben comeza amosándose coma voz

case paródica, acada unha dimensión

altérica que revela que para Marta Gon-

zález Costa a construcción psicoanalíti-

ca resulta un mecanismo irónico que inci-

de acertadamente na novela vista dende

o perfil de construcción persoal dun Xere-

mías antiprofeta cuxa voz revelada é a

do seu psiquiatra.

Pero Os santos nunca dormen é

moito máis complexa que todo o resu-

mido no párrafo anterior. O relato dun

Xeremías restaurador de santos que

busca o propio coñecemento de si

mesmo no pobo azotado polo temporal

e que se está a afundir, está cheo de

elementos simbólicos non ordeados que

beben de fontes diversas: literarias, entre

as que destacan a Biblia e Moby Dick

actuando como hipotextos fundamen-

tais; antropolóxicas, coma a procesión

escura das forzas reaccionarias do pobo

que se configura coma un trasunto da

Santa Compaña; tamén as referencias

mitolóxicas desenvólvense tanto na des-

cripción do pobo, que o protagonista

tenta integrar ao longo do seu relato,

coma no nome da pensión na que se

hospeda, Atlantis; por último son rele-

vantes as fontes simbólicas caracteriza-

das fundamentalmente pola identifica-

ción animalística que unha e outra vez

realiza o narrador, quen se define a si

mesmo coma un krill inútil, fronte ao per-

sonaxe de Lois, o home-balea, ou Ange-

line, a profesora francesa identificada

cunha sardiña, ata chegar á camareira

do Chicote, muller-escorpión. 

Fronte a estes caracteres, destaca

a creación do autista Xonás, que pasea

polos mundos real e irreal, e que esta-

blece unha conxunción case de anver-

so e reverso en moitos casos co prota-

gonista, complementado pola surrealís-

tica aparición de Viátor, un dos perso-

naxes mellor construídos do relato.

Marta González Costa trasluce na

novela a súa profunda formación cultu-

ral, que sen embargo, non lastra en

absoluto nin o desenvolvemento do texto

nin o resultado literario. A viaxe enten-

dida coma unha estadía na morte para

o propio rexurdimento, tras a morte da

balea, recrea de xeito tan persoal coma

acertado a propia viaxe dun Xeremías

trasunto do Ismael de Melville, aprendi-

zaxe da supervivencia e da vida, do real

e do irreal que convive en todo o que

percibimos ao redor.

O maldurmir dos santos

Xosé A. López Silva Texto

NARRATIVA O relato convírtese nun texto-palimpsesto dun protagonista atado polas
circunstancias a un pobo innominado que vive dun pasado de cazadores de baleas.

Os santos nunca dormen
Marta González Costa

Xerais, 2014
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C ada ano, cando a Academia

Sueca anuncia a concesión do

Premio Nobel de Literatura, hai opi-

nións contraditorias sobre o

acerto/desacerto na elección. Iso

acontece porque hai xente que aínda

pensa que os académicos suecos

danlle o Premio a quen eles conside-

ran “o mellor escritor do momento”,

ou “ao mellor escritor do mundo”, ou

“ao mellor escritor, tout court”. Nada

máis lonxe da realidade, neste caso

como noutros. 

Xa hai moito tempo que sigo con

interese o Premio Nobel (case dende

que son lector). En máis dunha oca-

sión sentín a decepción dunha ausen-

cia de recoñecemento verbo de escri-

tores que eu respectaba; o abraio ao

descubrir outros descoñecidos, a inco-

modidade pola escolla de certos pre-

miados de ideoloxía ou maneiras de

ética desprezábel ou a sensación,

cada vez máis presente, de politiza-

ción, cando non dese cheiro a negocio

que se agocha tras da concesión

deste e doutros premios que van ter

unha repercusión comercial magnifi-

cada pola difusión global da noticia.

Non hai que esquecer que vai ser un

gran negocio para a editora onde

están editados os libros de Modiano,

como en tempos recentes o foi, en

2008, a concesión do Nobel a outro

escritor francés, a J.M.G. Le Clezio.  

Cando eu era moi novo e inxel, cría

nos anxos e agarimaba ao meu anxo

da garda para que tivera conta de min,

mais non sei se agora creo que os aca-

démicos suecos sexan anxos (entre

eles haberá académicos da mesma

pasta que os nosos, nin todos santos)

nin que as súas decisións sexan atina-

das e non desviadas por este ou estou-

tro motivo, xa saben, a causalidade

case nunca confesábel. O negocio

comeza xa coas listas de candidatos,

coas apostas, coas elucubracións mais

ou menos baseadas na realidade, que

se Roth, que se Murakami, que se

Kundera,... eses autores recoñecidos

que publican nos grandes grupos edi-

toriais, que adoitan ser, ao tempo, os

grandes grupos mediáticos. E cando

non son intereses puramente económi-

cos, son intereses políticos, xeoestraté-

xicos (qué medo!) ou, en todo caso,

inacadémicos, tamén, tout court.

O negocio multiplícase cando

comezan a aparecer traducións, reedi-

cións, antoloxías, biografías que nos

falan do pracer anticipado que vai

representar a lectura do premiado, do

pracer do texto. Falaba Barthes, sem-

pre inspirador, de le plaisir du texte

como un obxecto de desexo erótico,

como unha especie de fetiche pracen-

teiro e, por tanto, reaccionario. En

contraposición Barthes falaba de la

jouissance (do gozo, da ledicia inmen-

sa) como unha aposta radical na pro-

cura da innovación artística, tan nece-

saria na dialéctica dunha sociedade

en movemento constante, que ten na

innovación, na experimentación e no

desenvolvemento formal (en contra do

estatismo do texto canónico) o com-

bustíbel necesario para o cambio

constante, para a evolución, para o

avance contra as forzas da reacción. 

Se cadra algún día descubramos

que o premio Nobel o gañou Hachette,

ou Gallimard, Random House ou

mesmo Amazon. Será un día triste,

mais poida que chegue e nos colla de

sorpresa.

Por qué Modiano?
E Modiano en todo isto, que pinta

Modiano? Nin el mesmo o sabe.

Pourqua moi?, foi a súa primeira reac-

ción ao coñecer a honra do galano

que lle ofrecían. Non o dixo precisa-

mente por pudor ou modestia, pois

sendo escritor profesional nin a unha

nin a outra existen como condicións

posíbeis, pois quen se expón ao lec-

tor, á crítica, ao mundo, non pode ser,

por definición, nin modesto nin púdico. 

Non teño nada contra Modiano,

non crean, nin tan sequera contra o

feito de que lle deran o premio Nobel.

Coido que é un artesán honesto, que

fai, nas súas propias palabras tiradas

dun documental dos anos 70, “o

único que sabe facer, pois se soube-

ra facer outra cousa se cadra sería

político ou avogado”. Non, non teño

nada persoal e de feito, cando che-

guei a Bruxelas, hai case 25 anos,

Modiano foi un dos autores que

explorei na miña etapa de aprendiza-

xe do francés e gardo así entre os

meus libros “Voyage de Noces”, et

“La place de l’étolie” (coido que os lin

en orden inverso), as dúas obras de

interese naquel momento e agora

celebradas, mais que non deixaron

pegada consciente nin na memoria

nin coido eu na querenza. Dígoo así,

con prevención, “de xeito conscien-

te”, pois descoñezo que puido influír,

“de xeito incosciente”, no meu estilo

de escribir e na miña percepción da

realidade (do ver o mundo) e, daque-

la, non podo excluír a Modiano, como

non podo excluir a Camus, a Sartre, a

Le Clezio (a que lin unha década con

delectación), a Quenau, a Perec, a

Hervé Guibert ou St John Persee, ou
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O Nobel, unha cuestión económica?

Gonzalo Vázquez Texto

EXTRAMUROS
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a ducias doutros escritores franceses

que constituíron a miña escola de lin-

gua francesa particular. 

O certo é que hai máis de 20 anos

que non leo a Modiano, pola mesma

razón que deixei de ler a outros moi-

tos autores, polo seu carácter acomo-

daticio, pola súa ausencia de renova-

ción, pola repetición de estilos de

escrita que tende á beleza, ao escribir

bonito como outros practican “o jogo

bonito”, ou outros aínda recaen mil

veces nos mesmos “raps”, nos mes-

mos blues estándar, nas mesmas

óperas e sinfonías, en definitiva nesa

“zona de confort”, que constitúe a cul-

tura establecida, a cultura sacraliza-

da, a cultura reaccionaria.

Noticia de Modiano
Ao meu parecer,  Modiano ten, con

todo, no seu haber unha serie de valo-

res de interese, pois foi quen de retra-

tar/recrear o fedor velenoso da ocupa-

ción, da miseria ética do colaboracio-

nismo; porque foi quen de anticipar,

se cadra de xeito obsesivo mais efi-

caz, esa especie obsesión colectiva

nacional francesa pola culpa, pola

vergonza do colaboracionismo antise-

mita e pronazi. 

Modiano ten no seu haber, tamén,

ese gusto pola recreación do detalle,

pola descrición dese París metade

real metade inventado dunha época

que non lle tocou vivir, mais que en

Modiano aparece dun xeito palpábel,

topográfico, case reproducíbel, coma

se fose lembranza, memoria e recor-

dación de algo que aconteceu antes

do seu propio nacemento. Ten, tamén,

no seu haber o ter chamado a aten-

ción sobre ese asunto vital/mortal,

terríbel da persecución xudía.

Modiano, se cadra como síntoma

(xunto con Le Clezio, que o precede-

ra) desa nova xeira literaria onde

Francia e o francés como lingua lite-

raria volven a engaiolar ao mundo

logo da desaparición de Camus, de

Ionesco, de Sartre, do propio

Barthes, de Foucault... Tese na que

o Premio Nobel que recoñecería a

capacidade lectora dos franceses,

das librarías entendidas como tem-

plos de cultura, do debate case per-

manente... no medio dun solar este-

pario onde a Ministra de Cultura do

País veciño foi incapaz de citar o

nome dunha obra do seu recente

Premio Nobel, daquel que ben de

poñer a Francia no mapa da actuali-

dade cultural do mundo literario. 

Certo que Modiano non é un autor

novo senón todo o contrario, alguén

cunha traxectoria dilatada, se cadra

as veces repetitiva, que ten catro ou

cinco libros maiores (entre eles a cha-

mada triloxía da ocupación, La place

de l’étoile, Ronde de nuit, Les boule-

vards de cinture), mais que, como

dicía un meu amigo poeta flamenco

Frank de Crits, deixou de interesar, de

engaiolar, de innovar hai xa unha

chea de tempo. 

Ler a Modiano hoxe, porqué non?

mais coa distancia que require ler a

un autor que se le polo simple feito de

ser Premio Nobel, gran medallón da

literatura mundial.

Non é un artigo amábel, seino,

mais non pretende, baixo ningún con-

cepto, menosprezar a obra e a traxec-

toria do autor que ben de ser laureado

co Premio máis importante das letras a

nivel planetario, mais a pregunta está

aínda no ar, por qué Modiano?, e  a

resposta, como dicía Dylan, is blowing

in the wind, no vento dos tempos.
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T iven a fortuna de pertencer ao

xurado que lle concedeu o

XXXI Premio Eduardo Blanco Amor

de novela a O violín de Rembrandt

de Jorge Llorca. E digo a sorte por-

que para min foi un verdadeiro pra-

cer dar cun texto tan cheo de oca-

sións para a satisfacción do lector,

un texto que encontra a súa dignida-

de no seu ironismo, na carencia

dunha fé que defender, nun nihilismo

vital no que os grandes valores son

postos en suspensión, sen ningún

tipo de maniqueísmo e, sempre,

cunha retranca elegante.  Agora cos

pormenores da novela xa esqueci-

dos tiven de novo a contento de vol-

ver lela para escribir esta pequena

crónica e non podo senón reafirmar-

me en todo o que con ocasión da

deliberación do xurado defendín.

De entrada o que seduce deste

texto é o seu ton. Estamos perante o

que poderíamos denominar, con Hans

Robert Jauss, realismo irónico, isto é,

un conxunto de feitos máis ou menos

peregrinos nos que a voz que nos

relata o acontecido non pretende a

grandilocuencia do exemplar e do

memorable senón, antes ben, recrear-

se nas aventuras de seres que están

sempre uns puntos por debaixo do

nivel de conciencia da ‘realidade’

desde o que se relata. Isto conduce a

un ambiente expresivo que nunca

chega ao esperpento, mais que tam-

pouco pretende situarnos o relatado

como un mero correlato (co-relato) do

que poida ser o noso estar no mundo. 

A iso contribúe, sen dúbida, a

situación dos personaxes, nese

extremo final da adolescencia e no

inicio da madurez, a medio camiño

entre a novela de estudantes e a

novela de formación, con este grupo

singular de compañeiros de piso,

nova forma de familia, composto por

Vladirmir Illich Ulianov, tamén coñeci-

do como Bladimiro Regueira; Violeta,

filla dun embaixador arxentino,

seductora creacionista; Alicia, oposi-

tora pertinaz e, sobre todo, Antón

Coira, protagonista, se o houber,

deste ramallo de destinos, home de

pensamento crítico e singular comer-

ciante de arte. Conxunto de persona-

xes que alterna a súa bohemia coa

súa precariedade, ás veces tamén

pobreza, mais cun riquísimo tesouro

interior de iniciativa e de vontade. 

O mundo que se nos presenta é,

por tanto, un mundo percibido desde

unha óptica distorsionada no que o

rumbo dos seus personaxes non pode

ser outro que o da derrota, unha

derrota lenta e tan delongada como a

súa propia existencia, unha derrota

para a que ningún dos personaxes, e

tampouco o propio autor, encontran a

menor explicación. 

E velaí por onde xorde un dos

principais atractivos do libro: unha

escrita áxil, cargada de vitalidade,

cun narrador imaxinario que semella

proclamar unha saúde envexable

polos seus constantes recursos e a

súa medida retórica, que  convive,

ao mesmo tempo, cunha percepción

do mundo e dos seus fantasmas de

sombra que é o dunha persoa sabia,

madura, non necesariamente maior

en canto á idade, mais si en canto

ao seu oficio para saberse liberar

dos ouropeis do mundo e das súas

vaidades.

Un certo existencialismo
Descoñecido para min, o seu autor

resultou ser un narrador recente que

publicara unha obra anterior que eu

non tivera oportunidade de ler, O salto

do can, no que xa vían as maneiras

que agora nesta súa segunda novela

publicada semellan ter encontrado

consolidación. 

O peregrino devalar de Antón

Coira atopa no seu camiño unha ocu-

pación como docente na Academia

Victoria, noctámbulo lugar onde o per-

sonaxe diana do relato encontra a

Margaret Thatcher e a don Atilano,

ideólogos dunha provinciana, mais

non por iso menos merecedora da

gloria, proposta pedagóxica. 

E toda esta farándula, que nalgúns

casos semella ter encontrado un lugar

no mundo, mais que noutros responde

claramente ao prototipo de buscado-

res, dá conta dunha posición que, en

moito, semella ser debedora dun certo

existencialismo. Por idade, o seu

autor, Jorge Llorca, estaría a medio

camiño entre o que foi a xeración da

Un violín irónico

Manuel Forcadela Texto

NARRATIVA Os personaxes son intérpretes sen prexuízos dun mundo que se lles
presenta como marabilloso e hostil ao mesmo tempo.

O violín de Rembrandt
Jorge Llorca
Xerais, 2014
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Nova Narrativa e os autores do que se

ten denominado como xeración do 68.

Como tal Llorca encontra os seus

ancestros nun tipo de novela que se

desenvolveu fundamentalmente en

América en autores con manexo reso-

lutivo do narrador autoparódico en pri-

meira persoa, mais tamén deixou

algúns ecos entre nós, sobre todo na

narrativa de Camilo Gonzáles Suárez-

Llanos. E vénme agora á memoria

unha novela como Como Calquera

Outro Día ou algúns dos relatos que

compoñen Lonxe de Nós e Dentro. 

Mais isto, claro está, desde unha

prudente distancia. Porque a presente

composición está feita, ao meu humil-

de entender, desde o formalismo,

como se no litixio actual entre ficción

e dicción, o autor se decantase total-

mente pola palabra como portadora

no interior dos seus fíos da entidade

do literario. Ficción si, mais unha fic-

ción que non se nos presenta como

dona e señora do texto narrativo

senón que, antes ben, é formulada a

partir dun texto, dun relato, que se

sobrepón sen excesos nin barroquis-

mos, mais que, tamén por iso, non

renuncia a afirmarse como estilo. 

O propio autor ten falado, a propó-

sito da súa obra, dun certo colorido

fauvista, sen chegar nunca á desme-

sura do expresionismo de brocha

gorda e chorretes. 

Sabendo que Llorca é pintor e

que foi profesor de belas artes ao

longo de moitos anos, resulta difícil

substraerse ao diálogo interdiscipli-

nar que semella xacer ao fondo

desta historia que se nos conta, pois

non en van o violín, nin máis nin

menos que un Stradivarius, o cadro

de Rembrandt en que este instru-

mento aparece e a propia novela

establecen un diálogo sobre o carác-

ter sagrado ou profano da arte que

mesmo nos podería levar á presenza

dun pouso adorniano (T. Adorno) no

fondo. A industria cultural e o comer-

cio da cultura son ou non son expre-

sións oximóricas. 

Eu diría que máis que loucos ou

enlouquecidos os personaxes que por

aquí deambulan son intérpretes sen

prexuízos dun mundo que se lles pre-

senta diante dos seus ollos como

marabilloso e hostil ao mesmo tempo,

hermeneutas dun espectáculo, o da

propia vida, o do devalar dos tempos

e das cousas, cara ao que non cabe

outra actitude que a reflexión inteli-

xente e a ollada aguda

Novela de moi recomendable lec-

tura para lectores ávidos de praceres

non vulgares nin vulgarizantes.

A presente composición
está feita  desde o

formalismo, como se no
litixio actual entre
ficción e dicción, o
autor se decantase

totalmente pola palabra
como portadora da
entidade do literario.

Foto: Montse Dopico
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“N ão me importo de envelhecer,

mas não me conformo com o

mundo que existe e declarei-me em

estado de exceção”. Eis unha das fra-

ses chave desta nova novela de Teresa

Moure, Uma Mãe Tão Punk, que reco-

lle aquel personaxe de Cínicas, Sara,

unha muller vella que morría no incen-

dio da súa casa, para convertela en

protagonista desta historia. Uma Mãe

Tão Punk comeza após da morte de

Sara, que, malia non estar viva, ten

unha presenza constante ao longo do

libro. A pregunta que nos facemos é

obvia, pois xa, dende o principio, que-

remos saber a razón que levou a unha

muller cunha vida acomodada e un

pasado laboral que, dende a óptica

occidental, considerariamos “brillante”,

a vivir no medio do lixo, distanciada do

fillo e mais da filla. Daquela, o suspen-

se está servido. 

Teresa consegue suscitar a nosa

curiosidade lectora con esta historia

ben trabada, ao xeito dun crebacabe-

zas, que, grazas aos diferentes puntos

de vista, podemos completar. Retoma

pois a técnica dos diarios para que poi-

damos obter a información que nos

interesa e coñecer mellor aos persona-

xes. Pouco a pouco parece que descu-

brimos como son. No entanto, Moure

xoga coa nosa percepción, así é que

esas características que, en principio,

atribuímos a Alba ou Pedro -fillos da

protagonista- poderían non correspon-

derse coa realidade, pois, intuímos que

hai algo que non cadra ben. I é que

aquí, en Uma Mãe Tão Punk hai varios

segredos que non serán desvelados

até esa cea na casa de Helena e

Pedro, que, constitúe, ao meu ver, o

punto álxido desta novela, na medida

en que concentra aí, nese encontro, a

maior tensión. 

Nunha conversa que dura case

catro horas entramos de cheo no asun-

to para o que a autora nos preparou ao

longo de cento oitenta e sete páxinas.

Ralentízase entón o ritmo co diálogo,

mais isto non reduce o interese, pois a

tensión, insisto, é alta. Xa o propio títu-

lo desta parte -Onde se levanta um ar

fresco- faise suxerente. Por primeira

vez temos reunidos, ao redor da mesa,

a todos os personaxes. Daquela,

podemos completar, por exemplo,

aquela visión parcial que tiñamos de

Alba, ao ler os seus emails por boca de

Helena, un dos personaxes máis inte-

resantes desta novela, ademais de

Sara. A cea das confesións deixa claro

onde habita o verdadeiro lixo. Sara,

esa nai punk que, en apariencia, pade-

ce o Síndrome de Dióxenes, acumula

sucidade para colocar aos fillos diante

da propia podremia. Así é que ese cis-

callo constitúe o reflexo da corrupción

de Pedro e a covardía de Alba. A través

do diálogo, promovido por Helena

durante a cea, coñecemos de primeira

man a carencia absoluta daquilo do

que se gaban os fillos de Sara. A partir

dese momento, Helena, a esposa de, a

cuñada de, a nora de, a nai de, aban-

dona o papel de muller subalterna, da

que apenas se agardaba certa com-

pracencia, para coller forza, ao com-

prender que, a maioría das verdades,

poden ser mentira. Adquire pois plena

consciencia de que todo o que provo-

cou nela admiración non a merecía en

absoluto. Isto permitirá que se empo-

dere cando Pedro e Alba amosen,

finalmente, o seu disfraz. 

Con este xogo de apariencias

Moure indaga na nosa capacidade de

adaptación ás convencións e de xusti-

ficación daquilo que é bochornoso,

envolvéndoo, coma Pedro, nun dicur-

so elaborado e persuasivo. Teresa,

sen xulgar aos personaxes, constrúe

unha boa historia, que, agás algunhas

reflexións da II parte -Onde descan-

sem os nómadas-, que poderían resul-

tar forzadas, atrapará a quen a lea.

A sensibilidade pode ser punk

Rosa Enríquez Texto

NARRATIVA A autora indaga na nosa capacidade de adaptación ás convencións e
de xustificación daquilo que é bochornoso, envolvéndoo nun discurso persuasivo.

Uma Mãe Tão Punk
Teresa Moure

Chiado Editora, 2014

Dende o principio
queremos saber a

razón que levou a unha
muller cunha vida
acomodada e un

pasado laboral que,
dende a óptica
occidental,

consideramos
“brillante”, a vivir no

medio do lixo.
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O bxectivamente, o libro

Textículos dramáticos e pos-

dramáticos publicado por Edicións

Laiovento reúne dez pezas breves do

dramaturgo Afonso Becerra de

Becerreá. O traballo, que conta coa

introdución de Manuel F. Vieites, dá

continuidade ás Dramatículas publica-

das polo mesmo autor na antedita edi-

torial, e preséntase como unha serie

de xogos exentos de testosterona que

empregan a acción verbal para contar

historias nuns casos e noutros, para

renunciar a elas.

Subxectivamente, entre as moitas

cousas que pode ser, a obra é unha

declaración de amor do autor polo ofi-

cio teatral ademais de ser unha forma

de normalizar a convivencia entre o

teatro dramático –predominio do

texto dramático sobre a acción escé-

nica- e o teatro posdramático –predo-

minio da acción escénica sobre o

texto dramático. Durante a lectura, é

posible apreciar o gusto de Becerra

polo facer dicindo e tamén polo dicir

facendo no que ás veces abre a fies-

tra dunha historia –drama-, e noutras

renuncia a calquera historia para

colocar un enigma que debe ser

resolto sobre a escena co traballo

creativo da recepción –posdrama.

Explica o propio Becerra que estes

Textículos dramáticos e posdramáticos

teñen ademais unha vontade feminista

e galeguista. Esa vontade apréciase

con claridade a medida que unha

penetra na lectura e percorre cada

unha das propostas que van desde

Oxitocina. Peza coreográfica para un

dúo de bailaríns e un cupido con arco

e frechas a É un dicir -peza teatral

pouco dramática para dous actores ou

máis, onde se expón o papel relevante

que xoga cada un dos diferentes ele-

mentos escénicos na procura dunha

xerarquía horizontal entre os mesmos.

No seu percorrido, unha asiste a un

cuestionar a visión androcéntrica do

mundo, a dubidar da mirada logocén-

trica, e ao desafío de calquera orde

establecida. É o caso de propostas

como Womanizer, con data do Día

Internacional da Muller 2013, onde

asistimos á inversión dos estereotipa-

dos roles masculino e feminino, ao

tempo que se clama pola demolición

dos mesmos. Ou a denuncia do domi-

nio masculino nas xerarquías de poder

en pezas como La vie on rose, no que

tampouco se renuncia a cuestión do

rol: A: Sermos queer. B: Non termos

xénero. A: Non termos un papel pre-

viamente asignado polos demais. E

neste ir non contra as opcións mais si

cara abrir as posibilidades de optar, as

diferentes escenas constrúen un todo

que ofrece “unha literatura onde todos

os xéneros se poidan dar” sen unha

perspectiva masculina.

Os conflitos sociais –socioculturais

ou socioeconómicos- están presentes

nas diferentes  pezas. Tamén a mirada

sobre a cuestión da dramática estafa

bancaria que propón na tamén dramá-

tica 9999. É esta unha peza tamén

incluída no libro colectivo Banqueiros,

de Edicións Laiovento –outra das súas

iniciativas por divulgar o teatro breve

como escaparate ou púlpito desde o

que denunciar os problemas dunha

sociedade e da súa época-.

Textículos dramáticos e posdramá-

ticos como exercicio da brevidade.

Teatro breve que fala da dinámica duns

tempos fugaces, dun tempo da frag-

mentación do discurso e da concentra-

ción do mesmo. Textículos como textos

breves para poñer de relevo a impor-

tancia do instante, para unha poética

esencial e do presente. Textículos

como un xogo de accións verbais redu-

cidas ao mínimo, entendendo o mínimo

non como o escaso máis si como o

necesario. Textículos dramáticos e pos-

dramáticos de Afonso Becerra: unha

técnica mixta sobre papel disposta para

ser levada a escena. Un xoguete para

resolver a incógnita despexando o “x”.

Un gozo para todos os públicos.

Contra toda orde

Vanesa Sotelo Texto

TEATRO Unha serie de xogos exentos de testosterona que empregan a acción
verbal para contar historias nuns casos e, noutros, para renunciar a elas.

Textículos dramáticos
e posdramáticos

Alfonso Becerra de Becerreá
Laiovento, 2013

Teatro breve que fala
da dinámica duns

tempos fugaces, dun
tempo da

fragmentación do
discurso e da

concentración do
mesmo.
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P arece que foi onte pero xa

pasou ben tempo desde a publi-

cación, en 1998 e no 2002, d’O esta-

dio do espello e (nós, as inadapta-

das), libros que a crítica considerara

daquela posuidores dunha estética

común que era posible identificar polo

emprego recorrente de certas técni-

cas, como os xogos intertextuais, a

parodia dos xéneros clásicos ou a

mestura de referencias cultas e incul-

tas, unificadas baixo un suposto ton

lúdico e desdramatizador que non se

compadecía moito, parécenos, con

liñas como estas: Doíame a cabeza.

Amoreaba os datos/por controlar o

mundo,/a situación. (nós, as inadapta-

das). A partir de Non queres que o

poema te coñeza (2004), considérase

tamén que a súa poesía cambia de

rumbo na procura dun estilo máis nu e

unha voz máis subxectiva.

E, se tiveramos que buscar un pre-

cedente d’Os inocentes na escrita de

María do Cebreiro, diriamos que o libro

que máis se lle asemella é, precisa-

mente, aquel Non queres que o poema

te coñeza: a  mesma materia, o des-

exo, ou máis ben a súa realización

imposible, e a permanencia de certos

topos e tropos  que xa son “marca da

casa”: as definicións por negación, a

mestura do narrativo e o reflexivo, a

escena dos amantes na cafetería, os

motivos recorrentes das mans e as

xanelas, a maxia, os ríos... Con todo, a

voz da autora foi mudando ao longo

deste tempo, a súa escrita foi adoptan-

do un ton máis serio e mesmo tacitur-

no ás veces, e a secuencia dos poe-

mas que forman este libro resulta máis

homoxénea na súa extensión e asunto

que a de Non queres.

O libro, o título do libro, Os ino-

centes, parte dunha premisa arrisca-

da: a de que non hai culpa no desexo,

tanto en Eros coma en Tánatos. Non

habendo culpa, pensamos, non hai

historia nin mundo, e o xogo das pai-

xóns humanas corre o risco de se tor-

nar eterno. As tomas de posición na

antropoloxía, María do Cebreiro

sábeo ben, non deixan de ser tamén

tomas de posición políticas. Pero vol-

vamos ao poema que a autora conci-

be, refugando da ironía posmoderna,

como unha episteme, unha procura

da verdade asumida desde a propia

subxectividade, tal e como o concibira

Wordsworth no seu Preludio. Así, a

poeta deita a ollada –a razón, a

memoria- sobre os encontros co

obxecto amoroso e refire, sen medo e

sen esperanza, cun pesimismo case

que kierkegaardiano, a súa imposibili-

dade: “Aprende que ninguén/nos dará

nunca o que buscamos/e que esa

fenda é o único que temos para dar”.

Esta poesía que pensa o desexo

encádrase na que pode ser a liñaxe

máis antiga da tradición lírica occiden-

tal, desde Catulo e Arnaut Daniel, ata

certa Rosalía, Emily Dickinson ou

Auden, e remite, cando menos a este

lector, a textos doutros xéneros e

artes, como o “Morrer en Laura”, de

Ferrín, os Fragmentos dun discurso

amoroso, de Barthes, 2046, de Wong

Kar-Wai ou a ese monumento á análi-

se infinita da guerrilla amorosa que foi

Na procura do tempo perdido.//

Os inocentes, de María do Cebreiro.
Galaxia, 2014

Pensar o desexo
Alberto Lema Texto

PROPULSIÓN

ProTexta | Suplemento bimensual de Libros

Consello editorial: Manuel Forcadela e Rexina Vega (coordinación), Camiño Noia, Anxo Angueira

Georgia O’Keeffe - Hands and Horse Skull.  Foto: Alfred Stieglitz, 1931.
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