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P arece imposible empezar a críti-
ca dun libro de Chus Pato, cando

menos desde m-Talá (Xerais, 2000) en
adiante, sen unha extensa disquisición
preliminar sobre a súa posible clasifica-
ción xenérica, un debate previo que, ás
veces, mesmo parece eximir da propia
lectura do libro.

Secesión non é unha excepción a
esta regra. Foi publicado en xuño de
2009 na colección “Literarias” de
narrativa de Galaxia, xusto despois
d’A praia dos afogados, de Domingo
Villar. O resto dos libros de Chus Pato
nesta mesma editorial –A Ponte das
Poldras, Fascinio (reed.), e Carne de
Leviathán- foran todos eles incluídos
na serie “Dombate” que a editora
viguesa reserva para os seus títulos
de poesía. Se despois de coñecer
este dato lemos o fragmento de
Barthes na cancela do libro no que se
advirte: “o recibíbel sería o texto ilexí-
bel que engancha, o texto ardente
producido continuamente fóra de toda
verosimilitude […] e cuxa función
sería impugnar a restrición mercantil
do escrito”, fica patente a intención da
propia autora de situar o lector ante un
texto que se reclama “impublicábel”
ou xenericamente difuso. 

O libro, en efecto, achega unha
serie de materiais diversos en canto
ao seu contido e forma, nos que a
autora limiá trata algúns temas reco-
rrentes na súa obra anterior: Nación,
Arte, Suxeito, Poema, Muller, que van
entrando en escena nos fragmentos
dun caderno de viaxe ao Tánxer
bowlesián ateigado de reflexións pai-
saxísticas e históricas á maneira, por
poñer un caso, do seu benquerido
Otero nas Pelerinaxes, ou do periplo

italiano de Goethe; na mesma catego-
ría, unha visita á Shoah cos Cárpatos
no horizonte, publicado previamente
nas páxinas de Grial ; narracións bre-
ves ou estampas descritivas ouren-
sás e alexandrinas nas que resulta
difícil discernir os planos do onírico,
do biográfico e do ficticio, e que
poden servir de base para ulteriores
auto-interpretacións psicanalíticas;
escolios ou comentos sobre algúns

personaxes da literatura clásica,
nomeadamente, o par
Aquiles/Pentesilea, tema do que
Chus Pato adoita atopar algún dos
seus achados máis felices;  digre-
sións aforísticas sobre a relación
entre o Logos e o Corpo, que anos
máis tarde constituirá a trama central
de Carne de Leviatán; páxinas dun
diario pavesiano que rexistra os tra-
ballos e as reflexións metaliterarias
propias do seu oficio de escritora. O
deserto, o delta, os paxaros, a lingua-
xe,… toda a tópica, en fin, que consti-
túe a materia da escrita chuspatiá
desde os seus inicios, e na que se
detecta, así a todo, un progresivo
afastamento do paradigma militante
que sostiña o universo dos Ergas, e
un transitar case xeracional do lume
posmoderno que conduciu a autora
deica un lugar que ela mesma sitúa
“fóra de bando, fóra de bandeira”. 

Probablemente, Secesión sexa a
obra na que a autora de Nínive fixo o
esforzo máis prolongado e conscien-
te de non escribir poesía. Un libro,
máis ca fragmentario, feito de frag-
mentos desoutros xéneros menores
–diario, libro de viaxes, caderno de
apuntamentos- que os autores, as
autoras, cando xa sumaron a súa
parte “á memoria do idioma”, como é
o caso indiscutible de Chus Pato,
agasallan os seus lectores entre
miliario e miliario. Unha escrita que
se pretende tal vez máis morna e
pousada, máis mediana e vestida de
luns, propósito no que felizmente fra-
casou esta escritora, pois non hai
Chus Pato menor e nos seus textos,
mal que lle pese, sempre acaba abro-
llando o poema.
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