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P ublicado cando comezaba o
outono, este que hoxe comenta-

mos non é xa o último libro que Isaac
Lourido entregou ao prelo, pois despe-
dindo o ano aparecía un volume com-
plementario que merecera o Premio
Carvalho Calero de Investigación
2014, História literária e conflito cultu-
ral. Bases para umha história sistémica
da literatura na Galiza (Laiovento). A
estas dúas achegas, é preciso engadir
unha máis se quixermos completar
tanto a bibliografía maior do filólogo e
teórico ferrolán como o catálogo dos
seus intereses na investigación litera-
ria: o volume por el coeditado en 2012,
baixo o selo berlinés Martin
Meidenbauer, Non-Lyric Discourses in
Contemporary Poetry.

En Livros que nom lê ninguém
Lourido declara de inmediato os seus
obxectivos como analista cultural. O
prefacio do volume configúrao como
fiábel e exacto compromiso con quen
acceda a ler: trátase de non dar nada
por sabido nin por pechado no campo
da poesía galega actual, trátase de
pescudar os modos nos que a poesía
e mais os estudos académicos sobre
ela funcionan, amosar cales son os
circuítos das prácticas poéticas vixen-
tes —non só das hexemónicas, e a
nómina é amplísima— e cales as
maneiras de lexitimación da poesía
no espazo público por parte dos axen-
tes e institucións capacitados para
canonizar, celebrar, homenaxear. O
autor afírmase asemade no vello e
honroso desiderátum frankfortiano,
reactivado por toda teoría crítica, de
entender análise e investigación como
unha forma máis de activismo cultural
e político. E abofé que o logra, con efi-

cacia documental e analítica ademais,
por usarmos nós un substantivo reco-
rrente nas súas indagacións.

Para tal labor, semella obvio que
son precisas ferramentas novas.
Basicamente metodoloxías e, xa
antes, heurísticas ou redes de proble-
mas que reclaman atención e non
sempre a obteñen. Nese plano Lourido
soubo entender mellor que ninguén os
postulados dalgúns dos teóricos de
referencia para o seu propio pensa-
mento, Pierre Bourdieu e Xoán
González-Millán, por exemplo. Asuntos

e métodos aqueles, pois, que eviden-
cien as insuficiencias das vellas maqui-
narias de asedio ao poema no seu
contexto histórico-social. Penso en
particular nas cansas derivacións de
formalismos e estruturalismos de base
combinatoria e no tardo bafo do socio-
loxismo temático, enrocados en tres ou
catro verdades intocábeis que conviría
moito poñer ao día.

Estamos por tanto perante unha liña
asumida por Lourido nos diversos foros
nos que veu participando nos últimos
dez anos. O libro, consecuente con tal
angueira, recada para a ocasión unha
serie de artigos xa publicados cabo dou-
tros de fábrica nova arredor de similares
asuntos. Entre os que xulgo principais,
destacaría estes: unha comprensión
alternativa, exenta de idealismos, do
sentido actual do que clasificamos como
compromiso, militancia e resistencia cul-
tural; unha fixación de protagonismos
outros no campo cultural, outorgadora
de visibilidade a colectivos e move-
mentos negados, marxinalizados ou
caricaturizados polos medios de comu-
nicación e que actualiza de vez a noción
de conflito social e cultural; unha pode-
rosa indagación na construción da
autoimaxe nacional por nós mesmos
tecida e negociada cara adentro e cara
fóra; unha presentación da poesía in
situ, a vehiculada como espectáculo,
performance, acción; unha nada com-
pracente panorámica do que a crítica
de noso vén facendo coa poesía e do
que en cambio podería facer; e, en fin,
un lúcido achegamento á instituciona-
lización do canon e aos usos (maior-
mente patéticos) cos que os poderes
adoitan tratar con iso que a miúdo cha-
man a palabra poética.
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ENSAIO Lourido propala os libros que ninguén ve canda expón un xeito
alternativo de análise do sistema literario.
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(maiormente patéticos)

cos que os poderes
adoitan tratar con iso
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