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O noso nome é/ corpos para a
caza. Así de rotundo comeza O

que precede a caída é branco, o novo
libro de Oriana Méndez (Vigo, 1984),
que, con moito tino, consegue manter,
ao longo dos poemas, esta forza
cegadora. Non é doado facer isto,
creo eu. Escribir algo poderoso ao ini-
cio dun poemario condiciona a crea-
ción dos versos posteriores, porque o
desexábel é que ese trallazo do princi-
pio non se convirta no noso propio
inimigo e consiga eclipsar o resto. 

Tendo conta disto, considero cla-
ramente valioso nos textos de Oriana
ese ritmo ditado por unha conciencia
estética, que obedece, como ela
mesma explicou nalgunha entrevista,
a un traballo minucioso, no que a lec-
tura en voz alta dos textos e a revi-
sión constante deu este resultado, ao
meu ver brillante dende un punto de
vista formal, na medida en que o con-
tido non sobrecarga o texto, como tal-
vez si acontecía en Derradeiras con-
versas co Capitán Kraft. O que pre-
cede a caída é branco –título extraí-
do dun dos versos, que se pode ato-
par na pax 37– consolida a Oriana
Méndez como poeta. 

Liberada xa do exceso de cultura-
lismo, Méndez pon enriba da mesa
unha voz singularmente rítmica, que
se reflicte nese gusto por unha sono-
ridade textual ben sedutora. Porque
hai unha musicalidade que converte a
caída nun canto que nos incita a ler
en alto moitos versos. Este, por
exemplo: “o idioma: o sol sostido:
esta saba desafiuzada”. Ou estoutros:
“os corvos pendurados/ os fogares
enxoitos/ as vinchas en flor no corpo/
enfermo de campos/ en calquera

momento xeado/ do aire/ alí cara a
onde/ se desfai/ o pensamento do
servo”. Insisto na beleza formal des-
tes textos de Oriana, porque ao meu
ver é o seu maior atractivo. 

O asunto que trata, a inminencia
dun acontecemento que se intúe –ou
se quere intuír–, a cuestión do idioma
e a constante sensación de derrota,
protagonizada coa lentura propia do
fracaso e que, como escribiu Anna
Akhmatova –citada ao principio–, será
decorada con estrugas e cardos, sor-
prende menos. A sorpresa é unha
alteración emocional que provoca o
inesperado. Neste sentido, a denuncia
da violencia sistémica sobre a clase
traballadora e mais desta guerra “invi-
síbel”, en tanto que son unha constan-
te na escrita de Oriana, non suscitará
nas lectoras –ou lectores–ningún
asombro, malia experimentarmos a
mesma rabia ante un silencio intenso
que permite escoitar o paso do tempo,
ver como se detén -A resurrección fic-
ticia do que non/ acontece- e xera este
baleiro: o hospital onde relacionármo-
nos: un lugar que fai ostensíbel a
morte que levamos dentro e que, sen
dúbida, preside cada un dos nosos
encontros. Méndez non sacrifica o
corpo do texto, traballa nel con minu-
ciosidade. 

Aprende mentres escribe: faise a
si mesma en cada verso. Solta ama-
rras: xa non precisa dar conta do que
sabe. Aí radica, volvo insistir, o ver-
dadeiramente interesante deste
libro, nesa existencia dunha certa
“jouissance” na construción dos poe-
mas. Os textos de Oriana Méndez
deséxannos, en efecto. O pracer
será todo noso.
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