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A CONTRAFÍO

S empre na obra de Oriana Mén-
dez existe unha vontade de

transcender a continxencia, de sobor-
dar as estremas que reducen o poema
ao vehículo dunha subxectividade única
e intransferible. No terceiro volume que
dá ao prelo, logo de Derradeiras con-
versas co capitán Kraft (Galaxia 2007)
e Cero (Galaxia 2011), a súa aposta
pola demolición do eu radicalízase ata
esvaecer as pegadas dun suxeito pen-
sante (e sentinte) como motor principal
do texto. Semella que en O que prece-
de a caída é branco falen as cousas,
que fale o tempo en si mesmo. Atopá-
monos ante un libro de nivel macro,
despersonalizado precisamente para
acoller a voz colectiva de quen com-
parten unha lectura do momento histó-
rico presente e da súa proxección no
porvir máis inmediato. 

Unha das citas que abre o libro, da
autoría de A. Johnston, ben puidese
ter a súa translación poética naquel
célebre verso de Novoneyra: a forza
do noso amor non pode ser inútil. Aquí
acredítase en que as accións encami-
ñadas a cambiar o estado de cousas
(Johnston chámalle acenos), por
pequenas que sexan, terán resultados.
Talvez non sexan resultados inmedia-
tos, mais podemos estar certos de que
enterran semente. Neste marco de
motivacións é que debemos encaixar a
escrita desta obra: non é que se agar-
de que vaia desencadear en si mesma
a revolución, pero si que é un aceno,
no sentido que lle dá Johnston, que
sumado a outras accións acabará
tendo efecto no estado de cousas. 

A caída é, en palabras de
Akhmátova (segunda e última cita que
abre o poemario), o enterro dunha

época. Por vía de Žižek poderiamos
dicir que nos atopamos vivindo no final
dos tempos. Un novo escenario se abre
ante os nosos ollos que non dan albis-
cado nada que non sexa o irremediable
acontecer da caída. Desde esa ceguei-
ra, ese territorio de escritura contra o
firme, eríxese a poesía de Oriana

Méndez como se fose unha luz ao final
do camiño. Desde a brancura deslum-
brante que antecede o evento.  

De acordo coa lección que extrae-
mos deste libro, a poesía, como arte
que traballa unicamente co idioma,
non debería recoller a ruína, senón
intentar apreixar, facer dicible, aquilo
que nun determinado momento histó-
rico fala do que está por vir e descobre
o que se atopa tocado de morte. Iso
espectral que, por exemplo, anuncia-
ba a Revolución Francesa moito antes
de 1789 e que permitiu que agromase
a ilustración. Suspender o simulacro e
facer que abrolle o Real. 

Tamén creo que hai neste libro algo
de celebración do comunitario, do estar
xuntas, na liña d’A noite dos proleta-
rios, de Rancière. Unha festa dos ser-
vos, desa clase de xente aglomerada
que vive na argamasa, en verso da
autora. Ao cabo, sermos subalternos:
maioría social, polo tanto. Festexar que
a vitoria é nosa porque, malia a nosa
cegueira inicial, podemos estar certos
de que a caída finalmente sucederá.

Hai neste libro algo
de celebración do

comunitario, do estar
xuntas. Unha festa dos
servos, desa clase de
xente aglomerada que
vive na argamasa, en
verso da autora. Ao

cabo, sermos
subalternos: maioría

social, polo tanto.

Suspender o simulacro
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