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“Na única evidencia que nos queda:/
para volver nacer xustamente/ é
necesario algún xeito preciso de
morte”. Estes versos poderían resu-
mir o contido do libro, non si?
O certo é que non me resulta doado
falar sobre o que escribo porque coido
que o fago desde unha sorte de intui-
ción, pero si, diría que eses versos
poden ser definitorios do que é o libro.
‘Celebración’ sitúase nun proceso de
tránsito, un cambio que está a suce-
der. Nese sentido, penso que é per-
meable á conciencia xeral da época
en que vivimos. Falouse e continúa a
falarse moito de posmodernidade,
pero a posmodernidade non é máis
que os cascallos da modernidade.
Unha época de crise en si, onde non
acaba de divisarse con claridade un
horizonte de perspectivas. Nese sen-
tido, o libro aposta por evitar a tenta-
ción da nostalxia e invocar aquilo que
está por vir. Habitamos un mundo en
ruínas que ten que morrer, desapare-
cer, para que xurda algo novo.

Con iso deben ter que ver os sím-
bolos: o frío e a calor, os insectos,
a multitude…
Non me gustaría que o libro fose lido
en clave metafórica. Onde digo “frío”
quero dicir “frío” e máis nada. Non foi
a miña intención escurecer o contido
mediante mensaxes cifradas. O
poema crea (ou debera crear) o seu
propio espazo de significación e polo
tanto remitir só a si mesmo. Asunto
distinto é qué me leva a min, como
autor, a escribir sobre o tránsito. Aí é
onde entra a época, a realidade
social, o mundo que habitamos. Para
min son planos diferentes que deben
permanecer separados.
En relación con iso, o corpo é invo-
cado varias veces. Asociado a
unha idea de estrañamento.
Niso non che son nada orixinal. O
corpo é o gran tema do pensamento e
das artes en occidente desde hai
décadas. Como ti apuntas, interesá-
bame reflectir a conciencia de estra-
ñamento en relación ao corpo, que é

unha conciencia lingüística. Vou
poñer un exemplo para que se me
entenda. En galego, como en tantas
outras linguas, dise “teño corpo” e
non, por exemplo, “son corpo”. Nese
feito, que pode parecer máis ou
menos circunstancial, latexa en reali-
dade unha idea moi potente sobre o
suxeito: se temos un corpo, daquela é
que somos algo distinto do corpo que
portamos? Quizais iso que o cristia-
nismo chamou alma? Tal e como eu o
vexo, ‘Celebración’ é un libro ateo, e
por iso entende que a linguaxe traizoa
nalgún sentido a realidade, xera a ilu-
sión da transcendencia. Na miña poe-
sía sempre procuro que a linguaxe
estea en cuestión, e non que sexa
recibida como un simple mecanismo
para crear beleza.
A voz poética diríxese a un ti, como
nun diálogo, un encontro.
Está formulado de forma dialóxica, si.
Mais quixen que o “ti” puidese ser cal-
quera “ti” e o “eu” calquera “eu”. Que
non importase quen é o suxeito que se

Habitamos un mundo en ruínas
que ten que desaparecer para
que xurda algo novo

Montse Dopico Texto 

Mirar para adiante. Acoller o novo, malia a incerteza. Deixar que o vello morra, nunha pai-
saxe na que só quedan cascallos. Construír outra cousa. Alén das ruínas, das nostalxias.
Aí é onde se sitúa ‘Celebración’, o novo libro de Gonzalo Hermo, que é ademais o primei-
ro que vai editar Apiario. ‘Celebración’ é, -explícao o seu autor nesta entrevista-, tránsito.
Aceptación do paso do tempo. Reacción do corpo ante o frío. Procura do calor.

GONZALO HERMO
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agocha detrás deses pronomes. Penso
que nisto se diferencia de ‘Crac’.
Resulta, si, moi diferente de ‘Crac’.
Este ten máis que ver co eu, sen
deixar de ser político, no sentido
do público, o colectivo.
Coido que ‘Celebración’ é un libro
político na medida en que é conscien-
te da época en que agroma e toma
partido. O que non é, é panfletario.
‘Crac’ foi necesario para chegar a el,
pero non deixa de ser un caderno de
fascinacións literarias e culturais, un
libro de aprendizaxe. Dalgunha
maneira, sinto que ‘Celebración’ é o
meu primeiro libro.
Por que lle chamaches
‘Celebración’?
Primeiro pensei en titulalo ‘Frío’, pero
acabei descartándoo porque remitía á
idea de inmobilidade, de permanen-
cia, e o libro propón xusto o contrario:
saír do frío, recibir a calor, mesmo que
saibamos que nesa calor as cousas
acabarán degradándose. No fondo, o
que se celebra é a vida, supoño. Tal e
como é: cambiante, móbil, finita. 
Xa que falas do pasado fronte ao
futuro, tamén aparece bastante no
libro a memoria. Mais dun xeito dis-
tinto a en ‘Crac’.
A memoria é un relato ficticio, defor-
mante. Un relato que pode ser perigo-
so na medida en que nos alenta a caer
na saudade. Niso ‘Celebración’ opon-
se directamente a ‘Crac’, que era unha
especie de axuste de contas co pasa-
do. Aquí hai unha visión máis optimis-
ta, creo. Hai lugar para a esperanza.
A pureza e impureza tamén apare-
cen moito. Por que?
A pureza é imposible porque non pode-
mos non mancharnos no proceso, na

vida. Aspirar a ela só leva á frustración.
Iso reflectiuno moi ben Sylvia Plath
cando escribiu “o feito de non ser per-
fecta faime dano”. Cómpre tamén cele-
brar a impureza, a imperfección. Creo
que hai algo saudable niso.
O estilo tamén se afasta de ‘Crac’.
Ou mesmo o tamaño dos poemas e
dos versos.
Coa distancia que dá o tempo, hoxe
vexo ‘Crac’ demasiado sobrecargado
de referencias e moi barroco. Eu cam-
biei e xa non escribo igual. Non son o
mesmo. E isto é algo que pode causar
inquietude, mais que é interesante:
cambiamos, volvémonos outros.
Fixeron unha película sobre ‘Crac’.
Podes falar dese proxecto?
É un proxecto dun bo amigo, Lázaro
Louzao, no que eu só participei
poñendo voz aos poemas. O guión é
seu e nel fai unha lectura moi persoal
de ‘Crac’, articulando imaxes moi
potentes en base a esa lectura.
Estoulle moi agradecido
Cara ao final do libro citas a Antón
Lopo e Chus Pato para introducir a
última parte, ‘O pracer’. Por que?
O libro ten tres partes: ‘O cerebro’,
‘Grao límite de frío’ e ‘O pracer’, aínda
que se pode ler como unha única uni-
dade de sentido. ‘O pracer’ é unha
especie de epílogo, aínda que crono-
loxicamente é o primeiro poema que
escribín. Pódese dicir que resume en
poucas palabras as principais liñas do
poemario. Chus Pato e Antón Lopo
son dous autores aos que non só
admiro e aprezo, senón que as súas
obras foron moi importantes na miña
formación como poeta, cando come-
zaba a achegarme á escrita. Quería
que estivesen aí. Ademais, as súas

citas falan sobre o pracer de esquecer
e comezar de novo. Eran perfectas
para encabezar esa parte.
‘Crac’ si ollaba ao pasado. E falaba
do poema como acto de vinganza,
do resentimento dos que “fomos
castrados”. Cales eran as violen-
cias contra as que se rebelaba?
‘Crac’ denunciaba a violencia exerci-
da contra aqueles que non ostentan a
hexemonía simbólica. Representa un
intento de situarse do lado da diferen-
za, da subalternidade.
‘Crac’ tamén tiña un claro fondo
social: a explotación laboral, o
Norte/ Sur. Cales eran as preocupa-
cións político-sociais máis inmedia-
tas que te levaron a ‘Crac’? E as que
te conduciron a ‘Celebración’?
Como che comentaba antes, ‘Crac’ por
veces cae no panfletario. Indepen-
dentemente do xustas que sexan as
causas que se defendan, a min os pan-
fletos non me interesan, porque creo
que idiotizan o lector. Simplifican a rea-
lidade para tratar de convencer. E ten-
den a provocarme o efecto contrario
do que pretenden. Para min, a poesía
debera aspirar a outra cousa.
En ‘Crac’ había unha urxencia de
ser contundente. ‘Como unha laba-
zada’, dicías entón. Eras máis
novo, tamén.
Desde que rematei ‘Crac’ ata que
comecei a escribir ‘Celebración’ pasa-
ron varios anos nos que escribín moi
pouco, por non dicirche que nada. E
creo que fixen ben. Necesitaba esa
distancia para crear algo novo, para
non repetirme. Intento ser esixente
comigo mesmo, avanzar pero sen
présa. Caer na autocompracencia é o
peor destino para un escritor.
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