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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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No solo lo he perdido todo

también sé dónde se ha ido

Mario Montalbetti 

Lejos de mí decirles. Poesía reunida,

Aldus, 2013

P echamos 2014 cunha dobre

celebración: o nacemento de

Apiario, un novo selo editorial -e algo

máis!- e da súa man o segundo libro

de Gonzalo Hermo. O poeta que nos

sorprendera hai tres anos con Crac

fundando unha “escola do resenti-

mento”, e que, en palabras del

mesmo, entendía o seu traballo como

un “acto de vinganza”, revólvese con-

tra a inmobilidade e abre as mans

para amosarnos un catálogo extremo

de temperaturas. 

E é que desde o “Grao límite de

frío” (unha das palabras que máis se

repite nos poemas) ata a brasa non hai

apenas matices. Trátase da vital asun-

ción da perda desde a adustez e desde

a idea da escritura como un espazo, se

non verdadeiro nin verificable, si un

lugar “onde non se minte”, (“non xa

para os demais, senón sobre todo para

ti mesma”, reflexiona Olvido García

Valdés en conversa con Miguel

Marinas, puidemos lela o ano pasado). 

A perda é unha despedida, un

cambio de pel en Celebración tamén

desde a clarividencia do relato que

esixe ser contado (falara a poeta

Marina Tsvietáieva a propósito do pro-

ceso de composición do poema “coma

se xa tivese sido escrito nalgún lado,

con moita precisión e completamente

e eu só o estivese reconstruíndo”). Un

relato existencial, amoroso, que inda-

ga na escrita e/ou no final dunha era,

tanto ten: velaquí unha das habilida-

des de Hermo neste libro: brindarnos

diferentes lecturas, e todas igual de

válidas na súa contundencia. 

Escoitamos en Celebración unha

voz implacable que, sen abandonar o

alento pensativo de Crac, escol le ben

escollidos os símbolos que acompa-

ñan o cambio, o fin e a súa inmediata

e incerta sucesión- para armar unha

melodía triste, mais non melancólica,

afouta e por tanto esperanzada. 

Esta man que apalpa e non abrangue

mentres se incendia unha casa ao fondo

da campía

onde o ourizo foi noutro tempo e hoxe arde

Unha paisaxe de invernada que

apenas varía dun poema a outro: insec-

tos, animais, bosque, corpos que pro-

xectan sombra e reclaman aventura,

espiñas, corazóns que se descoñecen,

carne que se atopa e un memorial de

luces que –a diferenza da temperatura,

sempre extrema- xogan ás intensida-

des. E todo o tempo un ruído, tamén

gradual: desde a miniatura dun “ruído

de nervios que abrolla da carne/ cando

dicimos o/ frío” ata o “ruído do bosque

trepanándoche as tempas”.

Pero non esquezamos que esta-

mos celebrando algo, aínda que esta

festa só poida manifestarse en forma

de preguntas:

Se haberá cinza que recorde

carne capaz de comprender 

a altura deste 

encontro

O ascenso polar que comeza no

Cerebro e remata no Pracer (e no des-

xeo primaveral) triangula coa granada

vibrante, aberta e madura que acerta-

damente colocou o deseñador Mauro

Trastoy no medio do libro. É a única

concesión á cor xunto, precisamente,

cos poemas que a circundan, onde hai

multitudes, mercados e barullo: 

O movemento imponse.

Revélase a color.

Ti e eu marchamos sen mapa e sen costura.

E si, recuperamos a vista e a cor

tras a cegueira, pero a voz poética

segue a cuestionar: “cal será o prezo

da visión/ despois de todo”. Tan só unha

intuición, case un mantra: “o pouso do

frío termará de nós/ Como a liña derra-

deira que nos separa do nada”. 

Estamos feridas e sabémolo, e

tamén sabemos que volveremos esta-

lo. Pero queremos seguir camiñando

no sorriso que enxuga as lágrimas da

extraordinaria Giulietta Masina ao final

de Le notti di Cabiria (unha das imaxes

escollidas para o acertado booktrailer

de Celebración). Porque non hai outra

cousa que saibamos facer: do outro

lado só campa a morte.

Camiñar na invernada

Olalla Cociña Texto

Celebración
Gonzalo Hermo
Apiario, 2015

POESÍA Celebración, de Gonzalo Hermo, é un relato existencial, amoroso,
que indaga na escrita e/ou no final dunha era.
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O primeiro libro da xornalista Lara

Rozados Lorenzo ten un adxec-

tivo no título. O primeiro libro de Roza-

dos Lorenzo case non ten adxectivos

por dentro. Temos nas mans O cader-

no amarelo porque gañou o VII premio

Victoriano Taibo, convocado pola Enti-

dade Local de Morgadáns (Gondomar)

e polo Instituto de Estudos Miñoranos.

Formaban o xurado os poetas Xosé

María Álvarez Cáccamo, Marta Dacos-

ta, Miguel Anxo Mouriño e Ramón San-

doval, a xornalista Araceli Gonda e a

narradora e ensaísta Rexina Vega.

Compóñeno vinte e dous poemas en

que se procura a concisión e se trata de

deixar fóra o artificio. Recórrese á narra-

tividade pero fractúrase o verso, aván-

zase de maneira atoutiñante, fatigosa.

Non vemos, propiamente, poesía da

experiencia. Si algunhas ligazóns con

poéticas que asociamos fundamental-

mente aos 90 pero desbordan ese marco:

Luísa Castro, Lupe Gómez, a Elvira Ribei-

ro de Corpos transitivos (Edicións Fer-

venza, 2013). Entran no poema os tra-

ballos e os días. E a falta de traballos. E

a falta de días que acalmen a voracidade

do tempo presente, que por veces linda

coa desorientación. Un traballador sene-

galés en Francia ou Compostela, unha

vendedora de seguros que vai de porta

en porta, unha princesa encantada que

cose con ortigas. O insomnio, as mozas

asasinadas na India, o pesadelo, a

Audiencia nacional, o presidio (entendido

á beira de Michel Foucault, de Patricia

Janeiro, de Teresa Moure), Europa Press,

a angustia, o interese da xornalista por

ler o día. Canda isto a vontade de seguir

para adiante, de continuar xuntas, o des-

exo de apertura cara a un procurado

tempo novo.

Son moitas as citas, nunca ador-

nos. Amósanse máis ben como débe-

das, as máis das veces sinaladas tipo-

graficamente con comiñas. Se son

débedas, sono no plano da emoción.

Non se afirma a propiedade de ningun-

ha, non se afirma a propiedade.

Explicitamente, encabezando o poema

“Esa pantasma”, a contundencia de

María do Cebreiro no verso “Fai algo

coa túa rabia”. Outras están inseridas

no poema e a súa procedencia é diver-

sa: unha frase escoitada aos pais, unha

canción de Billie Holiday, unha sms,

uns versos de Alberto Lema en Plan de

fuga (Estaleiro Editora, 2007), un título

de Cesare Pavese ou de Belén

Gopegui, unha canción de Das Kapital.

A función coa que se insiren eses refe-

rentes tamén é desigual: dialógase con

eles, cuestiónanse, amplíase a lectura,

acompañan a voz poética e ás lectoras.

E tamén, ineludiblemente, sitúan o libro

nun lugar do campo que a autora quere

para el, e que neste caso sería un

espazo entre o activismo cultural e

unha idea performativa da poesía. Isto

último como apuntamento provisional,

ao coñecermos as ligazóns de Lara

Rozados co teatro desde diversos pla-

nos (comunicación, escrita, produción,

interpretación, crítica) e atendendo, por

caso, ás músicas que se inclúen no

libro ou ao feito de que estea desenvol-

vendo unha tese arredor das prácticas

performativas na poesía das mulleres.

E aquí entraría outro dos nós do libro, a

visión de xénero nunha escritora que

publicou reportaxes sobre o traballo

feminizado e precarizado no sector téx-

til. Que participa no proxecto de crítica

feminista A Sega. Que escribe O cader-

no amarelo, un título que a sitúa canda

a Doris Lessing ou, se cadra, Agota

Kristof. Que escolle maioritariamente

para os referentes do seu primeiro libro

a palabra doutras mulleres: canda as

xa mencionadas, Paula Carballeira ou

Xiana Arias Rego. En ambos os dous

casos en diálogo cos seus libros,

Alicia&Alicia (Edicións Morgante, 2010)

e Ortigas (Espiral Maior, 2007).

E desde unha ollada sistémica

temos algo máis, un avance cara a

entendermos a literatura lonxe da ide-

alización, que cuestiona aquilo que

Bourdieu denominou, para discutilo,

desinterese. Por primeira vez no noso

acordo escoitamos un argumento

novo sobre os premios. Non atende

preferentemente a se son moitos ou a

se os seus mecanismos primeiros se

abeiran á cooptación. Fálasenos de

que os cartos que supoñen van facer

posible unha pausa no afogamento a

que nos somete o actual estado de

cousas. Isto (tamén) é poesía mate-

rialista. Lemos no poema titulado

“María”: Á froita podre / analizarémos-

lle a pel / para mellor entendermos /

por onde engurra.

Días deseñados polo insomnio

Ana Salgado Texto

POESÍA Os abondosos referentes literarios sitúan o libro nun espazo entre o
activismo cultural e unha idea performativa da poesía.

02.15 71

O caderno amarelo
Lara Rozados Lorenzo

Instituto de Estudos Miñoranos, 2014
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L eo con fruición as dúas últimas

entregas da colección do Premio

de Poesía Miguel González Garcés,

correspondentes á edición do ano

2014, Arte de Fuga de Carlos Penela,

que obtivo o galardón, e Cartografía do

Exilio de Baldo Ramos, que levou o

accésit. E fágoo levado sobre todo polo

afán de comprender as novas estéti-

cas dos autores máis recentes, toman-

do como síntomas estes dous poema-

rios no que teñen de novidosos e

tamén de continuadores de posicións

antagónicas que desde hai unhas

décadas percorren a nosa tradición. 

Hai que sinalar, antes de máis, a

fermosura desta colección, mimada

nos seus detalles editoriais por X.

Coba e Xavier Seoane, e animar os

responsables da política cultural da

Deputación da Coruña, institución res-

ponsable do premio, a dispór todos os

volumes da colección nunha páxina

web, máis acorde cos tempos, desde

onde poidan ser descargados, sen por

iso deixar de facer estas fermosas edi-

cións en papel, moitas veces inencon-

trables nas librarías convencionais. 

A vocación clasicista
de Carlos Penelas
Comezarei por Arte de Fuga, de

Carlos Penela, autor ben coñecido e

que desde finais do século pasado

vénnos regalando periodicamente con

sucesivos volumes que dan conta

dunha poética moi persoal mais

tamén en continua ebulición, mostra

dunha vocación que vai máis alá da

anécdota ou da fortuna sempre capri-

chosa da publicación. Desde As linha-

gens do frio, de 1997, até Sombras,

rosas, sombras, de 2008, pasando

por Acaso o Inverno, de 2001, e O

que ardeu nos espellos, de 2004, hai

na palabra de Carlos Penela unha

vocación clasicista que se entretece

con varios fíos: o coidado da dición,

unha interlocución con referentes cul-

turais de índole diversa, entre os que

priman o romantismo europeu, funda-

mentalmente inglés e alemán, e un

ton reflexivo que por veces se aproxi-

ma á metafísica, mais sempre desde

unha posición diletante, irónica ou

mesmo nihilista. 

A fatiga do vivir, a perduración das

cousas, a complexa percepción do

mundo e do devir dos seus signos, o

triunfo final da morte, aparecen aso-

ciados  a unha certa antoloxía moi

persoal da cultura de occidente, con

fixación en episodios textuais ou pic-

tóricos que salientan polo seu sentido

posible, por enriba de acontecemen-

tos, digámolo así, máis convencio-

nais. Significativa, neste sentido, a

mención a Paulino Vázquez, no

poema ‘Contra o fusco baleiro da

noite. Breve variación sobre Keats’,

onde sinala dous dos antecedentes

dentro deste fluír da tradición do que

falabamos. Cemiterios, mármores,

inscripcións, cidades en ruínas, tem-

pos que foron, todo sinala un falar

posuído por unha especie de ‘nostos’,

como se a linguaxe fose unha nave

que nos leva necesariamente de

regreso ao pasado. Ou como se o

pasado estivese de vez prendido na

linguaxe e o falar non fose máis que

un regreso, ao mesmo tempo necesa-

rio e imposible, na medida en que

tamén é tempo. 

Os modos enunciativos alternan

entre a imaxe no espello, cun ‘eu’ que

se fala a si mesmo en tanto que ‘ti’,

unha segunda persoa encubridora

dun ‘eu’, ou tamén a través dunha ter-

ceira persoa, cun ‘el’ que dá conta

dun ‘eu’, entrevisto desde fóra, un

‘eu’ que escasamente aparece como

suxeito enunciativo, como dono final

do discurso. Esta alternancia entre o

‘ti’ e o ‘el’ promove a aparición dun

sistema actancial nebuloso e som-

brío, no que este ‘eu’ disfrazado con-

vive cos personaxes e heroes da súa

cultura, sexan estes Chopin,

Caravaggio, Owen ou tutti quanti.

Créase por tanto unha acronía, un

tempo de tempos, nos que a evoca-

ción do vivido vai ao encontro da his-

toria, nunha unidade que subxace na

propia conciencia do autor. 

Diranos Carlos Penela: ‘Na dura

roda dos vencidos,/ entre rosas mor-

tas e ornatos,/ emerxendo do lugar

das batallas,/ de augas dormentes;/

así chega ao tremor de todos eses

rostros,/así se mostran,/ como as gra-

vuras onde a Historia coloca/ un alen-

to ríspido,/ como palabras nacendo

estradas nun país remoto e real’. 

A arte da fuga e a       

Manuel Forcadela Texto

Arte de Fuga, Carlos Penela
Colección de Poesía MIguel González

Garcés. Dep. da Coruña, 2014

POESÍA Novas estéticas a través dos libros de dous dos autores galegos máis
recentes, Carlos Penela e Baldo Ramos.
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Fronte a este falar que se encami-

ña ao filosofar a través da escoita,

temos outro falar que se pinta a si

mesmo, que se concibe como repre-

sentación gráfica, como primacía do

visible fronte ao escoitable. 

Realismo de conciencia
no libro de Baldo Ramos
Baldo Ramos, autor de Cartografía do

exilio, é ben coñecido no campo cultu-

ral galego tanto polas súas interven-

cións no ámbito da poesía como no

ámbito da pintura. Súas son obras

como Raizames, de 2001, e A árbore

da cegueira, de 2002, ou A ferida de

comprender, de 2011, entre moitos

outros títulos. 

O primeiro dos poemas do libro

contén unha declaración ben signifi-

cativa: ‘co tempo comprendes/ que a

poesía non pode aspirar só á beleza/

se non queres pagalo coa vertixe e

coa misericordia do verdugo/ saes ás

rúas e escoitas/ abres os ollos e per-

corres as periferias da linguaxe/ no

centro da visión cristaliza/ o corpo

adulterado da mudez’. 

Unha poesía que non aspira á

beleza unicamente, que se centra na

periferia da linguaxe e que cultiva a

visión como resultado da mudez. Hai

unha tendencia á sentencia. De

feito, cada verso é unha sentencia,

unha conclusión. Non se fala nin se

escribe para arrandearse na lingua-

xe, para facer da linguaxe un camiño

cara algures, para converter o falar

nun percurso desde o que ir contem-

plando as diferentes paisaxes. Aquí

o falar é un final conclusivo, unha

mostra de saber, unha rotunda

declaración. 

O tempo verbal preferido é o pre-

sente. Escríbese desde o presente e

sobre o presente. Non hai outra posi-

bilidade. O mundo é o que está aí.

Non o que estivo nin estará. Non hai

‘nostos’ nin regreso. Nin asomo de

nostalxia. Unha sorte de fenomenolo-

xía subxace por detrás desta ‘epojé’.

A descrición posible do mundo desde

un suxeito estabilizado. Unha con-

ciencia forte para un pensamento

tamén forte. Diranos o poeta: ‘escoito

o equilibrio./ sei que perto de aquí hai

alguén que espera unha resposta./ e ti

non vas entrar nos pentagramas da

submisión./ prefires cultivar a espe-

ranza/ nas terras do fracaso.’

Un certo minimalismo preside o

conxunto. Un poética do silencio na

que ‘as palabras valen o que calan’ e

unha ausencia das maiúsculas que dá

conta da valoración estética do aspec-

to gráfico da escrita. O poema longo

nunca en exceso combínase co poema

breve en arrebatos versiculares que

gardan un algo da enxurrada lírica da

poesía beat. A cantidade de aire que

cabe nos pulmóns é a medida do ritmo.

E por aí está presente o corpo. 

E hai realismo. Un realismo da

conciencia. Unha conciencia que non

quere ser poética a calquera prezo

porque ‘cando o precipicio está preto,

abóndame con deixar de escribir’. E

hai unha verdade que anda alén da

linguaxe e para a que a linguaxe

mesmo pode ser un impedimento.

Confesaranos o autor, directamente

vinculado á súa voz poética, sen nin-

gún tipo de artificio enunciativo, ‘non

pretendo chegar a ningures./ abónda-

me con estar de camiño./ penso no

remate deste poema./ deixalo aberto

é sementar a terra que nos roubaron,/

confiar na resposta da cicatriz’. 

Velaí, pois, dúas propostas ben

diferentes e, en grande medida, com-

plementarias, que dan conta dun con-

traste, dun litixio continuado na nosa

tradición e que se prolonga desde os

inicios do XIX: a arte da fuga e a car-

tografía do exilio.

          cartografía do exilio

P
ro

T
e
x
ta

T

Pr
oP

os
ta

s

02.15 73

Cartografía do Exilio, Baldo Ramos
Colección de Poesía MIguel González

Garcés. Dep. da Coruña, 2014

Unha poesía que non
aspira á beleza

unicamente, que se
centra na periferia da
linguaxe e que cultiva

a visión como
resultado da mudez.
Hai unha tendencia á
sentencia. De feito,
cada verso é unha

sentencia.
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Unha morea de cuestións interesantes

que o coñecemento científico suma á

emoción, o misterio e o asombro ante

unha flor

Richard Feynman

A ciencia é un dos métodos cos

que a nosa especie expresa a

súa curiosidade. Un modo esencial

de cultura. Sempre foi así, malia que

non sempre os marcos epistemolóxi-

cos dunha e outra [cultura e ciencia]

nos permitiron ver o bosque. De feito,

cando pensamos na cultura ou na

arte convencionalmente aceptadas

non se nos ocorre unha estufa de cul-

tivos biolóxicos ou unha sonda do

tamaño dunha lavadora deixándose

caer con inaudible estrondo sobre o

lombo dun cometa. Os marcos epis-

temolóxicos. Hai que mover eses

marcos, como se fai con aleivosía no

campo. Mover os marcos. 

Os defensores das chamadas

Cultura e Ciencia -as instituídas e apol-

tronadas, os científicos e intelectuais

que viven da súa endogamia-, pasaron

os últimos séculos sen relacionar ás

claras ambas formas de curiosidade

primate. Con todo, si houbo grandes

achegas, sobre todo nese século XX

cheíño de desastres humanitarios por

avances científicos, de éxitos científi-

cos por reconsideracións humanísti-

cas: en definitiva, de simbiose promis-

cua entre tecnoloxía, arte e ciencia.

Snow e a teoría
das dúas culturas 
A un dos primeiros en poñer un pé en

cada un dos dous abismos, Charles

Percy Snow [non moi relevante como

físico nin como escritor de ciencia-fic-

ción, todo hai que dicilo, aínda que se

dedicaba a ambas cousas], chovéron-

lle acedas críticas trala súa conferen-

cia «As dúas culturas e a revolución

científica» [Cambridge, 1959] na que

se exaspera pola falta de conciliación

e caso mutuo entre humanidades e

ciencias. Unha das críticas máis rigo-

rosas proveu de Susan Sontag desde

«Unha cultura e a nova sensibilidade»

[1965], onde desmonta a tese de

Snow aducindo que tal conciliación xa

se leva a cabo na nova sensibilidade

artística de entón, polo que devandito

abismo sería, máis ben, un espellis-

mo. Cultura hai unha soa.

Sontag elabora a súa crítica desde

unha perspectiva que a día de hoxe

resulta audaz pero timidamente científi-

ca. Nestes 50 anos transcorridos desde

aquela «nova sensibilidade» a nosa

especie mirouse a si mesma desde o

espazo [o noso saganiano punto azul

celeste], intensificou e mutou as súas

relacións cara ao invisible por mor do

desenvolvemento virtual [«O 99% do

que ti es é invisible e intocable», así

dicía o científico e arquitecto, e se

cadra un pouco meigo, Buckminster

Fuller]e, en definitiva, entrelazouse coa

máquina. Para ben e para mal. Somos

simios biónicos, imitamos á natureza

cos nosos enxeños. E pouco tardamos

en vernos convertidos en cyborgs:

aquelas «extensións humanas» que

vía McLuhan en toda innovación tecno-

lóxica [as lentes son ollos máis gran-

des, a roda pés máis veloces, a roupa

é pel máis protectora] desembocan na

intelixencia artificial. Unha extensión do

noso cerebro entre as mans. Curioso:

igual que un libro.

A IA é unha forma de diseccionar o

noso cerebro, de tomalo na palma da

man coma se fose Yorick e preguntar-

nos quen vén cear esta noite.

Sontag fixo un esforzo admirable

por tratar de deixar claro que ciencia,

tecnoloxía e humanidades hai xa

tempo viven o seu idilio entre esa

enigmática «nova sensibilidade», que

nos anos 60 non era senón unha

minoría intelectual. E o certo é que se

adiantou a albiscar a gran metáfora, e

o gran pretexto, que a día de hoxe

supón a ciencia para a literatura, a

arte ou o cine.

No entanto, lembro que me acho

dentro dunha revista chamada Pro

Texta: os textos son dispositivos de

acción. De protesta. E gustaríame

deixar claro que a ciencia non debe-

ría quedarse tan só nunha metáfora,

un clic «moderno» para titular best-

sellers ou darse ás performances -

aínda que é inevitable que moitas e

moitos se suban a ese carro medio-

cre-. « Interstellar» é un exemplo

recente de como aproveitar en cine,

mal ou ben, conceptos complexos

de astrofísica e matemática [o bipo-

lar que é o tempo suxeito a leis de

relatividade, o teseracto] ao servizo

dunha trama de fidelidade familiar,

con mocos, bágoas, malentendidos

e promesas. 

A curiosidade como forza
xeratriz e mutante
Creo que é a curiosidade o punto xeo-

métrico que comparten por exemplo

unha investigación científica, da disci-

plina que sexa, e unha obra humanís-

tica honesta. Sen curiosidade, sen

«que sucedería se», sen o «a ver que

Literatura e ciencia:       

PERTO DE NÓS E LONXE

Estíbaliz Espinosa Texto
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pasa se facemos isto», sen o «que

raro isto, parece coma se...» a nosa

especie produce obras que poden bri-

llar un intre coma un meteoro, pero

nacen clinicamente mortas.

Curiosidade malsá, si. Esa

mesma. A de Pandora. A da esposa

de Barba Azul. Esa curiosità feminina

que no s. XVI Cesare Ripa debuxaba

como muller furiosa e pouco amiga

de peitearse. A curiosidade como

forza xeratriz e mutante. E a curiosi-

dade entusiástica, a desmelenada, a

que semella fóra de lugar nun pro-

xecto tan aparentemente peiteado e

racional como o Gran Colisionador de

Hadróns pero sen dúbida forma parte

das súas raíces.

A curiosidade non mata gatiños. Os

gatiños viven felizmente nas súas

casas ou en internet e viven/non viven

en caixas de físicos vieneses do pasa-

do século. Creo que esa cualidade

humana, a curiosidade -irmá da diva-

gación, o ensoñamento- emparéntase

coa empatía [e ti... que sentes ti, vós?].

Sen empatía dificilmente teríanos pre-

ocupado o máis mínimo investigar

outros seres vivos [bioloxía], e vexo

pouco probables as ciencias sociais e,

por suposto, a narrativa. O mecanismo

de creación de personaxes, sexamos

chejovianos ou non, é facerse pasar

por outro, por outra. Até por algo non

vivo, como a nave do conto «O marte-

lo», de Stanislaw Lem, precursora de

Hal-9000 ou Nexus 6.

Ciencia e literatura, espirais
do noso ADN
Creo no principio investigador e rigo-

roso como creo no principio soñador e

literario. E ambos calcetáronse dende

hai tanto tempo que, ou non quixemos

lembralo, ou a «institucionalización» e

funcionariado da Cultura e a Ciencia

non nolo deixaron apreciar ben.

Desde a música das esferas de

Kepler á protociencia-ficción de Mary

Shelley, desde os irreais deseños de

Ascidiae de E. Haeckel á divulgación

poética de Carl Sagan, a ciencia sen

un relato literario ou artístico que a sus-

tente é unha carcasa baleira. As huma-

nidades dotan de contido calquera

empresa humana e a ciencia é tamén

un emprendemento, unha ansia: a de

descifrar unha linguaxe, un texto, que

non foi creado por ninguén. 

O universo é un texto literario, un

relato no tempo. A boa literatura é

aquela que retorce a lingua coma un

trapo: é boa porque é constrictor.

Pero tamén recablea a lingua para,

nun pinchacarneiro moi wittgenstein,

este mundo expanda os seus límites

en tanto expandimos os límites da

nosa linguaxe. Quizais confío de máis

na linguaxe. E non nunha soa.

Linguaxes, por sorte, hai a eito.

Recablear a escrita é pensar o

impensable. Un experimento de proba

e erro.

Quen o probou, sábeo ben.

Para lograr sermos sapiens

nesa delicada arte de gañarnos a

vida sen perdernos a vida, humani-

dades e ciencias han seguir vivindo

enguedelladas como dende os gre-

gos: non se entende a ciencia sen as

políticas sociais que a nutren e finan-

cian, nin a literatura ou a fotografía

sen a aura experimentadora que nos

chama a fisgar e empatizar co todo.

Trénzanse en espiral. Son espirais

de ADN na nosa maneira de ser [se o

somos] sapiens.

      empatía e cerebro común

Sen título, Joseph Cornell, 1930
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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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Existir na contemporaneidade

Alberte Valverde Texto

CREACIÓN A orixe do mal e o sacrifico do ser humano nesta sociedade é a cerna
na que asenta unha obra coral, Lapsus, de Pexegueiro.

Lapsus. A comedia de existir.
Poema sen voz

Alfonso Pexegueiro
Axóuxere, 2014

Aquí pártese dunha
nova linguaxe do século

XXI, que ten como
principal acometido a
destrución duns habitus

sociais, políticos,
culturais e psicolóxicos
que se viron fraguando
dende o asentamento
do capitalismo como

sistema.

12-cultura protexta:j-cultura  17/02/15  18:45  Página 76



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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A o respecto da Ode a Madison

Ivy e outras coisas de meter

fanse interesantes aquelas preguntas

que formulou E. Said  en “Adversarios,

públicos, partidarios e comunidade”.

As devanditas preguntas son estas:

Quen escribe?; Para quen escribe?;

Baixo que circunstancias?. Intentarei

responder aquí a estas cuestións para

entrar en materia. 

Escribe unha muller. Faino para

todas as persoas interesadas no carác-

ter político do erotismo, en circunstan-

cias evidentes, isto é, dende a cons-

ciencia de que vivimos nun sistema

patriarcal, coa consecuente visión

androcéntrica e reducionista do desexo.

Así é que o punto de partida é cuestio-

nar a construción do mesmo, tendo

claro que, previo ao contrato social,

houbo -aínda o hai- un contrato sexual

tácito para perpetuar o poder masculino

ao separar a esfera pública -racional,

masculina e universal- da privada -natu-

ral, feminina e parcial-, de xeito que

entrar na sexualidade non formou parte,

durante anos, da análise política. E aí

está a pornografía, fonte de debate

feminista que, dende os anos setenta,

parece non ter fin. 

A visión de Verónica nesta Ode

deixa claras as feblezas dunha sexua-

lidade limitada, que deriva de levar-

mos as relacións de poder ao cuarto.

Dá pois conta da violencia simbólica

oculta neses filmes onde a muller

aparece degradada, subordinada aos

impulsos do home: Com os lábios/

bem abertos/ incompreendida/ entre

un só dedo,/ varias linguas,/ múltiplos

pénis/ e nem um só orgasmo. 

No entanto, Martínez Delgado non

se limita á visión crítica das prácticas

sexuais concretas asociadas á violen-

cia. Tamén cuestiona o gusto da

sexualidade heteronormativa sobre o

aspecto da muller, que semella carecer

de “defectos” físicos -celulite, graxa,

ou, todo o contrario, peitos mínimos e

delgadez-, para compracer ao home:

Não dessejava/ profanarte,/objetificar-

te/mais do que tu/já fizeste/contigo pró-

pria/barbie recauchutada. Interesante

proposta a de revisar o noso consumo

de pornografía e ver até que punto

esta posúe un carácter lúdico inocente

ou, polo contra, require dunha análise

fonda, sen moralismos. A pretensión

non é pór límites, mais amplíar o pra-

cer das mulleres. 

Ao cuestionar a pornografía con-

vencional, a poeta fai visíbel o fanta-

sioso deses filmes de pénis/ desmedi-

dos/ a mexer en ti/ qual martelo

hidráulico e peitos incríbeis de mulle-

res irreais deshumanizadas que se

materializan na pantalla  en “enfer-

meira”, “menina de escola”, “professo-

ra” ou “secretária de escritório”.

Amosa entón o lamentable destas

escenas non concibidas para excitar

ás mulleres, mais aos homes cuxo

desexo vai asociado á dominación. 

A Ode de Delgado dá conta  tamén

dunha muller que se estimula con outra,

unha Madison Ivy que, pasados os

corenta, se cadra antes, desaparecerá

da escena do desexo: “Só tens vinte e

quatro anos/ e ja viste, tocaste, chupas-

te/ mais falos/ dos que eu (...) Que é o

que andarás a fazer aos quarenta?”. En

efecto, o imaxinario erótico masculino

non recoñece ás mulleres maduras. Tal-

vez porque o home non asume a propia

decadencia? Como en Refuxio, Veróni-

ca apunta ao centro das tebras. Sae da

zona de confort do hermetismo, porque

sabe que existe unha política da inter-

pretación e desexa ser comprendida. Así

quedou claro en Refuxio: Fracaso/ de

novo/ neste intento/dañino/de ser/(...)

feliz/ Pero agora/ xa non fracaso soa/Fra-

casades/todos/comigo. Referíase talvez

a iso de deixarmos todo como está?

Posiblemente.

Tensión perigo / pracer

Rosa Enríquez Texto

POESÍA Esta Ode deixa claras as feblezas dunha sexualidade limitada, que deriva
de levarmos as relacións de poder ao cuarto.

Ode à Madison Ivy e outras
coisas de meter

Verónica Martínez Delgado
A.C. Caldeirón 2014

Escribe unha muller.
Faino para as persoas
interesadas no carácter
político do erotismo

dende a consciencia de
que vivimos nun

sistema patriarcal, coa
consecuente visión
androcéntrica e
reduccionista do

desexo.
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T ras catro anos de silencio,

Xabier Quiroga publica este

novo libro ambientado en espazos

que coñece ben. A trama baséase

nun esquema aparentemente simple:

Xaquín Amoedo, un ancián de 84

anos, sae da residencia de anciáns

coa intención de dar unha paseo,

pero axiña se lle achega un home

máis novo que o covida a ver o mar.

Esta persoa, un parado, un ninguén,

non ten nome até o derradeiro capí-

tulo. Na residencia non tardan en

descubrir a falta do ancián e prodú-

cense reaccións encadeadas tanto

no centro coma nas forzas vivas da

sociedade. O que é un paseo pasa a

ser un secuestro e decontado asisti-

mos á intervención da familia, das

forzas da orde, do alcalde da vila, do

goberno autonómico e, sobre todo, á

cobertura informativa dos medios de

comunicación. A acción transcorre

nunhas poucas horas, entre as 10 da

mañá e a media tarde, e nese esca-

so espazo de tempo os dous homes

revisan dúas vidas nunha conversa

na que importan tanto as palabras

coma os silencios. Falan do que lles

é común, de Lola e de cadansúa his-

toria de amor. Visitan a aldea do

vello, cóntanse os fracasos: o señor

Xaquín esmagado e imposibilitado

de conseguir o que quería, o compa-

ñeiro en paro. De camiño para ver o

mar, viaxan ao pasado, que os esma-

ga coma unha lousa, para atopar res-

postas ao presente. 

A través de 95 capítulos, algúns

moi breves, o autor vai xogando cos

personaxes e co lector recorrendo a

distintas voltas atrás para descubrirnos

o mundo do vello e do home. Varias

historias cos seus personaxes a con-

verxer devagar no remate. Tamén

algunhas vidas, unhas explícitas,

outras só enunciadas. Coñecemos os

personaxes a través do que pensan

outros; seguimos o fío do relato desde

distintas perspectivas, cóntasenos o

que ocorre ao mesmo tempo en distin-

tos lugares, adiantando acontecemen-

tos. En definitiva, o autor demostra un

perfecto dominio das técnicas narrati-

vas para artellar esta historia.

Coma nas obras anteriores,

Xabier volve insistir en recuperar fei-

tos do pasado marcado pola cruelda-

de no marco dunha Galicia rural idíli-

ca e solidaria, pero dominada pola

dureza e as traxedias. Amósanos a

sociedade na que vivimos: a situación

de abandono dos parados, a desaten-

ción dos vellos, os vacuos valores da

sociedade de consumo, as falsas

aparencias, a superficial e frívola

omnipresenza dos medios de comuni-

cación, o valor dos cartos como medi-

da da importancia das persoas.

Exércese a violencia baixo varias

formas: a violencia bruta do cacique

sobre a familia, o sometemento da

xente da aldea; a brutalidade gratuíta

cos animais; a exercida polos vence-

dores da guerra; e, sobre todo, a

empregada sobre a muller. Unha vio-

lencia que aparece tamén no presen-

te, sexa nun club de alterne exercida

por quen debe velar pola legalidade,

sexa na intimidade dos fogares para

forzar a muller propia.

Da punta ao cabo paira o senti-

mento de soidade e de tristura dos

dous protagonistas, metidos en

cadanseu pozo, a da muller que os

une, a soidade dos vellos na resi-

dencia...  E por riba de todo, o amor

imposible por unha muller entre os

dous compartida. 

Escrito nun galego coidado, con

gran riqueza léxica e particularidades

dialectais, Quiroga utiliza a lingua que

fala a xente: Carlota e Vanesa utilizan

o castelán; os altos cargos da Xunta

usan unha lingua ritual, mestura de

castelán e galego. 

Un magnífico e conmovedor libro

que entretén, aínda que deixe no lector

un sabor agridoce, que encerra un fino

humor. Unha obra que enfronta a cada-

quén coas súas propias reflexións. 

Caleidoscópica violencia

Xabier Senín Texto

NARRATIVA O autor recupera feitos do pasado no marco dunha Galicia rural
idílica e solidaria, pero dominada pola dureza e as traxedias.

Zapatillas rotas
Xabier Quiroga
Xerais, 2014

Un magnífico e
conmovedor libro que
entretén, aínda que
deixe no lector un
sabor agridoce, que

encerra un fino sentido
do humor.
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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-

Unha boneca rusa

Rexina Vega Texto

NARRATIVA Unha historia de amor, un ensaio, unha crónica, un libro de viaxes,
un documento sociocrítico, unha autobiografía.

A boneca de Blanco Amor
María Xosé Quizán
Galaxia, 2014

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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E specialmente indicado para

mozos e mozas, Tés ata as 10

é un deses libros con outras dimen-

sións de lectura que exceden a histo-

ria intrigante, a aventura dos protago-

nistas ou certos temas de especial

gusto adolescente coma o enredo

sentimental. En Tés ata as 10 hai

tamén unha dimensión política e his-

tórica que Francisco Castro, escritor

de técnica ben eficaz, quere deixar

ben patente e que se entretece páxi-

na a páxina nun libro que, como ben

di a contracuberta, non pode deixar

de lerse, valor útil ante a necesidade

de conquistar lectores para a literatu-

ra galega. É este aspecto o que máis

nos interesa nesta última entrega de

Francisco Castro, xustamente por tra-

tarse do factor máis arriscado e, por

tanto, o que consegue que a novela

teña un espazo de seu, interesante,

no variado (e a miúdo tan baleiro)

panorama da narrativa xuvenil. 

Francisco Castro logra esa dimen-

sión comprometida de Tés ata as 10

engadindo un personaxe fundamental

aos dous protagonistas, Toni e Celia:

a cidade de Vigo, que aglutina en si

mesma como espazo unha concep-

ción do tempo e da Historia, de nós

mesmos e das circunstancias que nos

construíron.  Para conseguir ese pro-

tagonismo da cidade, Castro obriga o

seu personaxe principal a un paseo

constante que leva o lector polos

barrios históricos da cidade, nun

viguesismo permanente que atopa a

súa culminación no Eco de Vigo, o

xornal que o seu defunto pai dirixía e

que, dun xeito ou doutro, é parte

esencial da trama. Velaí unha das

homenaxes da novela: a homenaxe

ao xornalismo feito co agarimo e o

compromiso dos tempos difíciles,

expresado a través do pai morto nas

primeiras páxinas da novela e que se

comunica misteriosamente mediante

correos electrónicos e estrañas pro-

bas co protagonista, nunha sorte de

xincana novelesca chea de libros e

chocolates que vai destecendo a intri-

ga. Queremos ver nese pai morto

outra homenaxe, neste caso de remi-

niscencia cunqueiriana (quizais o

director de xornal que Cunqueiro

puido ter sido e non foi), pero tamén o

paradigma de toda unha xeración, a

daqueles que tiveron que lidar co fran-

quismo e os seus sensentidos desde

difíciles postos con responsabilidade.

E velaí como irrompe a Historia e o

compromiso político nesta novela

para mozos e mozas. Á medida que

avanza a trama, os acontecementos

vinculados á loita obreira en Vigo

durante o ano 1972 revélansenos fun-

damentais para comprendermos

todas as dimensións da historia que

conta Tés ata as 10, e quizais para

entendérmonos a nós mesmos, neste

momento actual que, á luz da novela

e da selección habelenciosa por parte

do autor dos acontecementos conta-

dos, tantas semellanzas garda con

aquel. Por iso, Tés ata as 10 non só é

unha intrigante novela de suspense

arredor dunha serie de misterios vin-

culados coa dobre vida mantida polo

pai do protagonista, senón que é

tamén un relato histórico que afonda

nuns acontecementos pouco tratados

na nosa narrativa contemporánea e

que, deste xeito, achega ás xeracións

máis novas un xuízo sobre o noso

pasado e o noso presente. 

Tés ata as 10 é unha novela con

moitas novelas dentro que xoga a

enguedellarse en múltiples niveis de

lectura que nin sequera renuncia ás

homenaxes interliterarias. Xulio Verne

e Stevenson aparecen aquí e alá como

claves para resolver os misterios da

novela de Francisco Castro, igual que

aparecen os deliciosos “textos náufra-

gos” onde o autor tamén xoga co seu

alter ego real (ou o seu alter ego de

coñecido blogueiro) obrigando o lector

a penetrar nos misterios da dúbida

sobre o límite da ficción na literatura. 

Intriga, amor e relacións familiares

son, por iso, os ingredientes funda-

mentais que constrúen a historia do

protagonista de Tés ata as 10, pero,

en realidade, estamos ante unha

novela que agacha moito máis detrás

do seu estilo áxil que recupera as téc-

nicas máis eficaces da literatura

popular para apreixar o lector e que

non renuncia aos excursos filosóficos

e ao lirismo para refregarse contra a

literatura pura, logrando, así, un inte-

resante equilibrio.

Inma López Silva Texto

NARRATIVA Intriga, amor e relacións familiares son, por iso, os ingredientes
fundamentais que constúen a historia do protagonista de Tés ata as 10

Tés ata as 10
Francisco Castro
Galaxia, 2014

Unha novela de homenaxes
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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.

Arturo Casas Texto

ENSAIO Lourido propala os libros que ninguén ve canda expón un xeito
alternativo de análise do sistema literario.

Livros que nom lê ninguém.
Poesia, movimentos sociais

e antagonismo político na Galiza
Isaac Lourido

Através Editora, 2014

Un lúcido
achegamento aos usos
(maiormente patéticos)
cos que os poderes
adoitan tratar con iso
que a miúdo chaman
a palabra poética.

Poesía e movementos sociais
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A broma titúlase 3000 caracteres

para berrar un ProTexta tradutivo.

N. da T. ou como encaixar nesta nota a

pé de páxina varias ideas a desenvol-

ver en próximos capítulos, porque

somos daquela xeración do Batman da

chicha pixameira anos 60 na gloriosa

TVG perdida, que remataba cada

entrega de explosións onomatopéicas

Zlopp! Aiee! Biff! cun “continuará”. Para

que precisaremos traducir ningún texto

ao galego, dirán as asociacións

Pen(e)s Galegas de Escritores e

Escritoras cando temos egos abondos

para tratar calquera tema universal

dende o noso aquí? Pum: cita do local

universal, Miguel Torga. E chegan dous

personaxes que ben poderían simular

en diferido o sentir da tradutora de pro-

vincias en lingua galega, ese ser en

perigo de extinción: Vladimir e Estragón

esperando por un Godot de axudas á

tradución ben repartido que faga fronte

a unha das leis de dereitos de autor

máis restritivas de Europa (80 anos tras

a morte para que a caste de herdeiros

teña tempo de cheirar o xenio literario).

Esperando a Godot no reparto de

axudas equitativo ou a entelequia

mentres o copyleft soa a wikileaks. O

comunicado “De recompensas e

cazatesouros” de Alejandro Tobar

espallado na rede enceta un debate

urxente de longo percorrido. Un

Vladimir convencional escolle nestes

casos a Saramago: «Os escritores fan

a literatura nacional e os tradutores

fana universal». Tradución da cita:

política expansionista como típica

receita internacionalizadora na

Galaxia arxentina ou mesmo nun ron-

sel de universidades alemás que leva-

rán un bo anaco do pastel. E falando

de Arxentina... alguén deixou nunha

gabeta de proxectos faraónicos estilo

Sonetos de Shakespeare ou Ulises de

Joyce a tradución de Borges. 

E falando de gavetas... versión

reintegrata... parabéns a Através

Editora por permitirnos o que as moi

normativas editoriais principais do

país nos negan: o Galiza, um povo

sentimental? de Miguélez-Carballeira.

O intuítivo Estragón cita agora a

Steiner: «Sen tradución habitaríamos

parroquias lindantes co silencio». Shin

Chan resumíao dicindo «cuíño,

cuíño». Toca o acostumado nesta sec-

ción, a recensión de sistema normali-

zado e crítico que non temos.  Lean

calquera tradución de Achebe en

Hugin e Munin ou Rinoceronte se que-

ren entender algo do que nos pasa.

Ou o Edificio Yacoubian (Rinoceronte)

ou O señor Ibrahim e as flores do

Corán (Kalandraka). Deléitense coa

filosofía detrás da colección “Vólvense

os paxaros contra as escopetas”;

escollan A industria do sexo e do peixe

empanado (Hugin e Munin) se son

votantes de Follemos.

Fagan por traducir literatura indíxe-

na chiapaneca, banda deseñada,

ensaio, poesía, moito máis relato

breve. Traduzan a Žižek, a Munro, a

Spencer Holst, a Ngũgĩ wa Thiong’o, a

Carrère, a Chimamanda Ngozi, a

Delisle, a Emma Heally, a Gaétan

Soucy, a Wadji Mouawad, a Rancière, a

Julia Álvarez, a Jessica Burton, a Tardi,

a Monica Ali ou a Khaled Hosseini.

“Continuará” porque Godot dáse un

aire con Filgueira Valverde e é desa

xente que mal comparece. É tarde de

máis para nos aforcar.

N. da T.
Begoña Rodríguez Texto

PROPULSIÓN

ProTexta  ñuRlemento bimensual de : ibros

Consello editorial( F anuel )orcadela e Nexina ega coordinación , CamiMo L oia, Anxo Angueira

Towards the shadows, Juan Muñoz
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