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S alientara xa o xurado a unida-
de de contido e forma da

obra. Que se cadra é a túa forma de
escribir, non só neste libro.
É verdade que concibo os libros
como unha idea, unha proposta uni-
taria. Nos tres libros que teño publi-
cados non fixen unha escolma de
textos escritos en distintos momen-
tos, senón unha proposta a partir
dunha idea.
A idea é, se cadra, a da cidade sen
cidadáns, senón unha “caterva
humana/ que é/ expropiada de si
mesma”, sometida ao “pensamen-
to do servo”, na actual guerra con-

tra a clase traballadora. O espazo
urbano xa estaba, por outra banda,
nos dous libros anteriores.
Comparto a lectura, si. É certo que falo
do espazo urbano, e é normal porque
é fundamentalmente o que coñezo. As
referencias a Vigo son constantes,
nese sentido. Pero podería ser calque-
ra outra das cidades que coñezo. Si é
unha cidade expropiada de cidadáns,
porque neste sistema económico non
pode haber cidadanía porque só as
persoas libres son cidadás. Hai unha
guerra en curso na que unha parte
pequena da poboación vai gañando e
outra parte, a maioría, vamos perden-

do. Falo disto nuns textos de forma
máis explícita e noutros menos.
Por que o que precede a caída é
branco? Nun tempo “no que a
brancura/ se precipita”.
É o que vía cando estaba a traballar
nesta proposta. A inminencia de que
algo vai rachar, o momento previo a
que algo rompa. Como a precipita-
ción dunha folga xeral. Mais non
sería unha folga pactada, senón
espontánea. O que precede é branco
porque é cegador… E non sei, non
podo explicar moito máis. O outro día
lin unha entrevista con Rancière na
que dicía que a explicación dos tex-

Neste sistema económico non
pode haber cidadanía porque só
as persoas libres son cidadás

Montse Dopico Texto

Oriana Méndez gañou o Premio de Poesía do Concello de Carral con O que precede a caída
é branco, un poemario habitado por unha cidade sen cidadáns, por persoas expropiadas
da súa liberdade. Mais tamén por traballadoras que se unen nun momento no que todo
parece estar a piques de estourar. O libro amosa algunhas conexións coas obras anterio-
res da autora, Cero e Derradeiras conversas co Capitán Kraft. Como o ollar á opresión, ao
poder e á súa violencia. Ou á memoria. Cero estaba escrito deste o estrañamento, o dis-
tanciamento respecto dunha realidade incomprensible. En O que precede a caída é bran-
co hai unha urxencia de reaccionar ante o presente. Ante o que acabou perfilándose como
unha guerra contra a clase obreira. Contra case todos e todas nós.

ORIANA MÉNDEZ
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tos é o principio do sometemento. Eu
confío na intelixencia das persoas.
Pouco podo dicir: o resto é o libro.
Cada persoa que lea tirará as súas
propias conclusións.
Claro, mais tampouco sobra que
quen escribe fale cos lectores, alén
do propio texto.
Non sobra, non. E tamén é obriga de
quen escribe.
Hai fíos que conectan este libro co
teu poemario anterior, Cero: o
poder, a memoria, o idioma…
Supoño que fai fíos que unen os tres
libros. O tema do poder, por exemplo.
Derradeiras conversas co Capitán
Kraft era máis narrativo e era iso, a
toma de poder por parte dos protago-
nistas. O poder e a lingua tamén están
en Cero. Son, si, fíos que se repiten.
Pero dun xeito distinto. En Cero era

máis desde a distopía, a desolación…
Este é un libro máis apegado ao real,
ao actual, ao presente.
Que fai pensar, por exemplo, na
organización das mulleres traballa-
doras. Citas no texto as trade-
unions, as mulleres coa fenda rosa-
liana…
Está iso tamén, si. Hai unha referencia
a un viño que se pode atopar nos furan-
chos de Bueu, o Tinta Femia. E isto ten
que ver co escenario do libro: Vigo e o
Morrazo. Está a unión das mulleres, si,
a loita de clases, as mulleres como
case as principais protagonistas…
Dicías que Cero era máis distopía…
Derradeiras conversas co Capitán
Kraft é un libro que podería definirse
como épico. Esta era a liña na que eu
escribía desde o comezo, e Kraft foi
como a conclusión desa liña. En Cero

pretendín afastarme desa liña. Este
libro foi para min un exercicio de refle-
xión, desde o distanciamento respec-
to da realidade, do mundo tal e como
o coñecemos. Non pretendín elaborar
un mapa sobre o cal moverse pola
obra, senón que fixen algo máis frag-
mentado. O que quería é facer pre-
guntas. A persoa autora escribía
desde a alteración da percepción. A
idea era tomar a loucura como lugar
desde o que cuestionar a realidade.
En Cero había alternancia de poe-
mas curtos e longos, diferentes
estruturas… Este novo libro é máis
uniforme niso. E ten un punto
narrativo, como Kraft.
Pode ser, si, un pouco máis narrativo
que Cero. Non sabería dicir tampouco
por que non hai máis poemas curtos
como no anterior. Non teño unha von-
tade consciente de escribir dunha
maneira ou de outra. Se cadra este ao
ser máis narrativo precisaba máis
espazo…
Xa pasara un tempo desde Cero.
Tes entón máis libros escritos e
sen publicar?
Teño cousas escritas que non man-
dei a ningures. Este é o único, e saíu
o premio de Carral. Teño algunhas
cousas que si tentarei mover, tamén.
Mais que pase tempo entre un e
outro libro tampouco é raro, porque
escribir non é o meu oficio. Escribo e
tento coidar as propostas, corrixo e,
como dicía, respeto a intelixencia da
persoa que vai ler. Pero non me poño
unha axenda. Ademais, tal como
están as cousas, todo o mundo ten
que buscar a vida: os traballos veñen
e van e é moi difícil ter unha dedica-
ción á escrita.
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