
S egundo John Berger, cando
unha cultura se atopa no esta-

dio de desintegración ou de transición,
a liberdade do artista acrecéntase,
pero a elección do tema deriva en pro-
blemática. Nesta diatriba, existen un
grupo de artistas que se identifican co
pobo e atopan novos temas cos que
renovar os antigos. É así como xorden
produtos como o que queremos pre-
sentar nestas liñas: Lapsus. A come-
dia do existir. Poema sen voz, asinado
por Alfonso Pexegueiro e editado polo
proxecto Axóuxere.

Lapsus é unha obra inclasificable
dende o punto de vista de xenérico.
Aquí pártese dunha nova linguaxe do
século XXI, a cal ten como principal
acometido a destrución duns habitus
sociais, políticos, culturais e psicolóxi-
cos que se viron fraguando dende o
asentamento do capitalismo como
sistema. O texto semella ser, nun
principio unha peza de teatro (así o
constata o autor co subtítulo de
Comedia de existir). Mais co paso das
primeiras palabras observamos como
nos mergullamos de cheo nun produ-
to híbrido, o cal ten como elemento
director o discurso poético (Poema
sen voz). A nivel xeral, poderiamos
clasificalo de performático ao ver
como a linguaxe interdisciplinaria se
postula como raíz do mesmo. Desta
maneira, as pezas artísticas de
Carlos Crego, a organización dramáti-
ca, a plasticidade da metáfora e a psi-
coloxía se dan a man nunha partitura
que funciona ao unísono.

De procurarmos unha síntese da
obra, algo difícil de conseguir, pode-
riamos dicir que é unha sorte  de
cadro expresionista da sociedade

actual,  que se xera como unha pedra
Lapsus sobre a infancia. A partir de
dous personaxes base: Lapo e Ron,
asistimos á destrución e transgresión
do noso mundo contemporáneo. Para
tal finalidade, Pexegueiro bota man
dunha ferramenta psicoanalítica como
son os textos de Alice Miller sobre a
infancia, a cal percorre todo o texto

como aquela pantasma descrita por
Carlos Marx. A orixe do mal e o sacri-
ficio do ser humano nesta nosa socie-
dade é a cerna na que asenta unha
obra coral, domeada toda ela polo
absurdo (alén de Beckett) do poder.

Pexegueiro, unha rara avis
no campo literario galego
Poderiamos facer referencia a moitas
claves para nos inserir na obra, mais
gostariamos agora apuntar apenas
dous puntos que nos parecen anova-
dores nos habitus e produtos que xor-
den no campo literario galego actual.
O primeiro tería a ver coa cuestión filo-
lóxica e o segundo coa representación
do sexo.

A. Pexegueiro é unha rara avis no
campo literario por mor de abranguer
espazos incómodos para moitos axen-
tes do mesmo. Con isto último está-
monos a referir a repertorios que
apuntan cara a unha soa palabra:
“ferida”. “Ferida” no campo literario
galego é a presenza do idioma como
elemento sagrado. Por exemplo, esta-
mos diante dun autor que sempre se
caracterizou por evitar aquelas esfe-
ras públicas máis propensas ao aplau-
so egocéntrico. Sendo denominado
como artista maldito, conseguiu unha
certa liberdade carente en moitos dos
axentes actuais do campo. Así, a liber-
dade que manifesta a nivel lingüístico
fai que empregue un material que
parte do que designamos antes como
“ferida”. A presenza do galego e do
castelán flúe ao igual que un río de
dor, que vén do maltrato e que se
asenta como verdadeira orixe de
Lapsus. A presenza e ausencia do
código nesta obra vese como un fluír
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do pensamento, como unha música
apolínea que creba calquera tipo de
razoamento sociolingüístico.

Paralelamente, tamén xorde outra
dualidade socialmente admitida como
é a cuestión do sexo. A partir da per-
sonaxe de Lapo observamos como a
dualidade sexual se aniquila.
Procúrase unha suposta desorde quí-
mica para afondar no papel da muller
e dos seus roles como escrava e nai
(reparemos nos paratextos). A orixi-
nalidade, ao noso ver, vén da man
dun tipo de escrita que se afasta da
mensaxe supostamente cándida do
novo discurso patriarcal na hora de
borrar e criticar unha figura asexual
que representa o poder, unha sorte
de Golem que toma diferentes faces
na obra: executivo, xefe relixioso ou o
noivo marioneta.

Poderiamos demorarnos máis
noutras facetas do texto como o texto
escénico e as súas ligazóns con
outras artes; os diferentes referentes
culturais que xorden de forma directa
e indirecta; a representación do dis-
curso posmoderno; os materiais extra
que nos fornece o libro ao xeito dun
making of ou como se debe ler
Lapsus no seo do macrotexto do
autor, especialmente co Días lentos
(neste caso subtitulado como Poema
escénico) que acompaña no final do
volume. Logo, todo este traballo fica
nas mans de lectoras e críticas que
teñen ao seu dispor unha excelente
edición por parte de Axóuxere edito-
ra. Esta última cómpre indicar que,
con este volume, pon a andar unha
nova colección de textos literarios,
complementando a súa vocación plu-
ridisciplinaria.
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