
80 02.15

Pr
oT

ex
ta

T

Pr
oP

os
ta

s

Morreu só nun taxi, camiño dunha clí-
nica. O seu cadáver foi levado ao
depósito do Hospital Municipal de Vigo
onde ninguén o vai velar. De mañá
chámanme por teléfono e dinme cales
son as circunstancias. Achégome des-
eguida e imos ser, Maximino Keyzán,
Daniel Itos Domínguez e eu mesma,
tres persoas sen ningunha representa-
ción oficial, as que estamos nun cuarto
lañado, agrisado pola humidade e o
deterioro, absolutamente baleiro, co
cadáver de Blanco Amor metido nunha
caixa, depositado no chan (…).

A quí, no medio desta escena
desolada, a moza María Xosé

Queizán enceta un diálogo decisivo
con alguén que, malia as diferenzas,
se lle parece. Neste limbo estraño, a
escritora nova repróchalle ao vello
cadáver a falta de afouteza, a falta de
coraxe para asumirse plenamente na
hipócrita e enferma sociedade á que
volverá. Teño para min que se arre-
pón con esa  intensidade porque  no
íntimo sabe que alí, deitado no chan
de cemento, estaba un escritor que,
coma ela, se situaba máis alá, na pro-
cura de camiños más anchos, fóra e
asemade dentro,  convivindo, pero
sen asumir nunca os cativeiros valo-
res do local.  Os dous pioneiros, os
dous, a pesar das apariencias, sós.

Trinta e cinco anos despois desta
escena, neste outono no que o país
revisita a Blanco Amor nunha cerimo-
nia que ten moito de xustiza poética
atrasada, María Xosé Queizán volve
dialogar co autor, un diálogo que é, en
parte, unha recreación e, en parte, un
exercicio de afinidade electiva. Esta
práctica hipertextual demostra ben ás

claras a importancia d´ A esmorga, a
súa permanencia no imaxinario colecti-
vo. Queizán tira do fío, sabe que esta
novela, como gran clásico e tal como
afirmaba Italo Calvino,  aínda  non aca-
bou de dicir o que tiña que dicir.

O relato, escrito na febre dun verán,
ten como fío condutor unha visión epi-
fánica.  Ao contemplar a boneca a
tamaño natural de Sara Braum, unha

activa descedente das familias de colo-
nos que chegaron a Punta Arenas no
século XIX, Queizán tece inmediata-
mente a relación con aquela misteriosa
boneca do pazo dos Andrada. Esa figu-
ra de porcelana, peza clave no desen-
lace da traxedia, non posúe un perfil
preciso n´A esmorga e  tampouco
sabemos gran cousa dese fidalgo ator-
dado polo fume do opio que a custodia.
Son estes dous personaxes, cuxo
pasado é unha elipse no orixinal blan-
coamoriano, aos que volve a autora. 

Mediante esta analepse introduce
no marco xeral a escena decimonónica
co ambiente fidalgo de reminiscencias
Oterianas. O mozo Andrada aparece
incardinado na Galicia na que esmore-
cen as ideas do Antigo Réxime e xorde
unha nova concepción do progreso.
Deseñado como modelo do fidalgo
arruinado e progresista, Aurelio, en
homenaxe ao poeta Aureliano Aguirre,
amósase como exemplo prototípico
dunha sociedade convulsa. Tras rema-
tar a carreira de Medicina, procura a vía
da emigración e chega a Chile en 1892.
Unha vez alí, entrará en contacto cun
emigrante enriquecido de orixe galega,
José Nogueira, e mais coa súa muller,
Sara Braun. Nogueira resulta ser o pai
biolóxico do fidalgo e o amor paixonal
que a este último lle medra por Sara un
tabú infranqueable. Sucédense as peri-
pecias, o amor prohibido, a paixón telú-
rica e o final triste marcado pola esci-
sión entre o sentimento e a razón; pero
entre todo o remuíño que pasa a présa
por estas páxinas de arrecendo busca-
damente folletinesco, eu quedaría, sen
dúbida, coa figura dunha Sara podero-
sa e, en certa medida, libre. Esa é a lec-
tura que completa e subverte a enig-
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Sucédense as
peripecias, a paixón

telúrica e o triste final
marcado pola escisión
entre o sentimento e a

razón; pero entre todo o
remuíño que pasa por

estas páxinas eu
quedaría coa figura

dunha Sara poderosa e,
en certa medida, libre.
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mática figura do pazo blancoamoriano.
De mero fetiche, obxecto pasivo do
desexo sexual ou representación da
pantasma da nai, segundo analiza
Manuel Forcadela na súa interpretación
psicoanalítica, esta boneca pasa agora
a representar un modelo de empodera-
mento, o trasunto dunha muller com-
pleta e digna.

Na súa fantasía podía ver a Sara
paseando polo xardín do pazo de
Andrada. Mais, ben sabía que
Sara non era muller de xardín; era
unha pioneira, unha muller que se
arriscou a vivir en terras duras, a
traballar e abrirse camiño. Sara
era unha emprendedora, coa forza
e a coraxe dunha leoa e a beleza
e a mirada dunha muller. Así a
quería Aurelio. 

Nesta reescritura, Queizán esco-
lle, opta por unha lectura  posible, a
que conecta coas ideas progresistas
das últimas décadas do XIX. Dúas
figuras tan requintadas e sensibles
como as que se adiviñan no pazo dos
Andrada ben poderían ser tamén
modelos suxeitos á evolución dos
roles de xénero. Xa que logo, nesta
extensión temática é tanto o trasunto
da boneca coma o propio fidalgo o
que resulta ennobrecido, espellando
nel canto de bo xermolaba no ambien-
te rexurdimentista e ilustrando asema-
de o proceso de autocoñecemento ao
que o forza a diáspora.

Pero A boneca de Blanco Amor,
alén da reinterpretación do clásico,
quere ser algo máis, un artefacto estra-
ño, un híbrido xenérico. Estruturado en

base a “revelacións” que teñen a Chile
como pano de fondo, neste “libro de
libros”, como o denomina o crítico
Ramón Nicolás, asistimos a unha con-
fluencia de visións, a de Blanco Amor e
a de Queizán, cuxo amor por este país,
por retomar as palabras do escritor
ourensán, acada o rango de “vicio”. E
non só: está tamén o relato do vene-
ciano Antonio Pigafetta, que narra a
chegada de Fernán de Magallães, ou
as descubertas de Darwin a bordo do
Beagle. Chile como ámbito de fascina-
ción e tamén como pretexto para trazar
unha panorámica da ciencia como
motor de progreso e, ao tempo, desen-
mascarar as pexas claramente euro-
céntricas e patriarcais que embazan a
ollada do cronista, do científico.

Así, chama a nosa atención sobre
a valoración de Pigafetta:

Á hora de xulgar os costumes,
toma como libertinaxe das moci-
ñas o troco que fan os pais con
elas: por un coitelo de cociña,
ofrecen como escravas a dúas
das súas fillas. O poder patriarcal
dos pais sobre as fillas, que había
ser semellante ao do seu civiliza-
do país, non o cuestiona o vene-

ciano. As mociñas obrigadas a
pertencer ao comprador son as
libertinas, segundo o cronista.

Ou incide na incoherencia entre o
carácter conservador na vida privada
e revolucionario na pública que carac-
teriza a Darwin:

Busca unha muller doméstica para
vivir tranquilo. Nada na casa o vai
disuadir das súas opinións sobre “a
superioridade do cerebro masculi-
no, cunha meirande xenialidade e
inventiva”. O perverso argumento,
tan utilizado, do número escaso de
mulleres poetas, pintoras, músicas,
historiadoras, científicas, filóso-
fas…, en proporción coa cantidade
de homes, tamén o usa Darwin.
Diríase que se esqueceu das mulle-
res yemenes, parindo, criando, pes-
cando, alimentando a familia. 

Estes son algún dos moitos vim-
bios cos que Queizán tece esta bone-
ca estraña, unha matrioska, tal e como
a denominou Ledicia Costas na pre-
sentación do libro. Unha historia de
amor de tintes folletinescos, un ensaio,
unha crónica, un libro de viaxes, un
documento sociocrítico, unha autobio-
grafía, todos estes elementos aparen-
temente heteroxéneos ensámblanse  á
perfección, a mestura cobra verosimili-
tude e sentido e a lectora aprende e
goza. Verdadeiro hipertexto este co
que nos agasalla de novo a pioneira, a
escritora que leva toda a súa vida rom-
pendo moldes, osmando os ventos do
futuro,  unha autora que, xa nos seus
anos de vellez, consegue seguir ofre-
cendo un texto arriscado.
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