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Retomei o vampirismo para
revivir o seu espírito transgresor
nunha clave contemporánea
A memoria. A identidade. O mundo como construción humana, lingüística. A ciencia. O
racional e o inconsciente. O onírico. A diferenza. O xénero. Son algunhas das coordenadas
nas que se move a escrita de Cris Pavón, gañadora do Premio Carvalho Calero de narrativa con ‘A busca da orixe perdida das especies’ (Laiovento). A autora publicara o ano pasado ‘Sangue 12€, (Urco). Nuns meses, Urco editaralle tamén a súa obra ‘Limiar de conciencia’, que fora hai anos finalista dos premios Xerais.
Montse Dopico Texto e fotos

P

roust sae no primeiro relato
de ‘A busca da orixe perdida
das especies’. Os experimentos de
memoria involuntaria, que permiten
volver a un momento dos nosos
recordos. Que é o que fascina tanto
a protagonista?
A memoria involuntaria -quen a probou
o sabe- é unha experiencia moi intensa, moi saborosa. Pero, máis aló do
pracer de experimentar a recuperación
dun eu antigo, está o asombro ante o
feito: a inmensidade de lembranzas
que temos connosco e que talvez non
agromen nunca, o palpábel que resulta
o que temos mudado. Chamarlle identidade ao suxeito que soporta eses eus
tan diferentes é ben paradoxal… O
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relato naceu das reflexións que distintos autores fan sobre a memoria.
Navegando ao chou dei cun ensaio de
Beckett sobre Proust. Sorprendeume,
como a tanta xente, pois textualmente
son de aparencia ben distinta: o Proust
da sintaxe frondosa e a subordinación
sen límite, da expresión dunha vivencia
con minuciosidade que non repara no
número de páxinas, e o Beckett ás
veces monosilábico, sempre conciso,
tallante, de sintaxe libre e transgresora.
E tamén opostos nos seus escenarios,
os mundos snobs de Proust fronte os
mundos marxinais ou abstractos de
Beckett. Mais coinciden en seren estremos, en iren a cerna do que atopan
esencial na condición humana, e ese

obxectivo úneos. Para min son dous
mestres, e lin o ensaio ‘Proust’ con verdadeira fascinación e ledicia. Nel
Beckett fai especial fincapé nas memorias involuntarias, unha experiencia
rodeada dun halo místico pois permite
superar o tempo. E eu quixen levar esa
experiencia ao estremo facendo uso da
tecnoloxía, tecnoloxía que socava as
nosas conviccións sobre a identidade,
algo que Philip K. Dick xa ilustrou magnífica e visionariamente.
A memoria é unha invención,
coméntase neste primeiro relato. E
a memoria está presente en todos
os relatos do libro. En relación coa
identidade. Por que ese interese na
memoria?
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A memoria é unha invención ‘controlada’, é unha re-creación sometida a filtros racionais, emocionais. É esencial
en calquera ser vivo, todo o que somos
é soportado pola memoria. Como unha
non vai ter un interese niso? A neurociencia cognitiva, psicanálise incluída,
vai amosando os mecanismos e a xeografía dese territorio, e eu tento achegarme ao coñecemento que a divulgación científica ofrece. Sen memoria
non pode haber, xa non identidade,
senón nin sequera percepción.
Contrastamos o que recibimos a través
dos sentidos co que temos xa interiorizado, esquematizado. Así re-coñecemos, entendemos o que percibimos no
nivel máis básico da cognición. A iso
haille que engadir, superpoñer, modelos máis complexos (lingüísticos, xenéricos, afectivos, éticos) que imos

A ciencia ten moito que
dicirnos de cuestións
que atinxen a calquera
suxeito, tanto por
facernos entender o
mundo no que vivimos
como polo xeito en que
o modifica, e tamén
pola aceleración coa
que o ven facendo no
último século.
absorbendo do medio no que nos
socializamos… E outra cuestión a ter
en conta nese proceso son os contidos

da psique que non chegan a lembrarse, as causas polas que non lles é
doado facerse conscientes.
Primeiro foi a macheta, a tecnoloxía, e despois as palabras. De onde
procede ese interese pola ciencia e
a linguaxe que se nota nas túas
obras? En calquera caso, o que
salientas é que o mundo é unha
construción humana. Por que?
O interese pola ciencia é interese polo
coñecemento, por unha forma de coñecemento que non é a única, pero si de
relevancia indiscutible. A ciencia ten
moito que dicirnos de cuestións que
atinxen a calquera suxeito, tanto por
facernos entender o mundo no que vivimos, como polo xeito en que o modifica, e tamén pola aceleración coa que o
ven facendo no último século. E procuro salientalo porque na medida en que
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Puideron Ada Lovelace (primeira programadora da historia) e Mary
Wollstonecraft Shelley terse coñecido? Supuxen que non, para non forzar as
súas biografías. Pero como non ían saber unha da outra? Como Ada Byron,
rapaza espelida e educada nas ciencias, non ía ter curiosidade polo que
escribira unha muller amiga do seu pai, ese home ao que non coñeceu e que
era, segundo a súa nai, a encarnación do mal?
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o mundo é unha construción humana,
somos responsables das desfeitas. E
tamén porque hai moitos elementos
que se presentan como ‘naturais’ para
darlles un valor absoluto, cando son
culturais, construídos (algo que acontece co determinismo biolóxico, cos
xéneros…) En canto ao interese pola
linguaxe, é unha tecnoloxía do pensamento, é o molde simbólico co que nos
cuñan para estarmos no mundo. E se
escribes, con maior razón haste preguntar pola linguaxe, tanto como ferramenta cognitiva como estética.

A historia entre unha vampira
e unha adolescente
‘Sangue 12’ é unha historia de amor
entre unha vampira que non quixo
facerse maior e unha adolescente.
Como xorde a idea desa historia?
Como constrúes o personaxe da
vampira?
Exactamente é unha historia de amor
entre unha rapaza que, para non facerse maior, convértese en vampira, e
outra rapaza adolescente. A historia
xorde ao combinar varias liñas: unha, o
transo adolescente, e algo que dei en
chamar sentimento peter-pánico, a
resistencia a deixar a infancia malia o
enganoso atractivo -pura miraxe- de
acadar independencia ao medrar;
outra, o salto tecnolóxico transcorrido
en dous séculos na nosa sociedade,
comparábel ao salto na condición da
muller, con subliñado en vermello dos
tabús que seguen a existir, indicadores
claros que de o patriarcado segue aí. E
máis outra liña que xurdiu ao responderme á seguinte pregunta: puideron
Ada Lovelace (primeira programadora
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Sangue 12
Cristina Pavón
Urco, 2014

da historia) e Mary Wollstonecraft
Shelley terse coñecido? Supuxen que
non, para non forzar as súas biografías.
Pero como non ían saber unha da
outra? Máis concretamente, como Ada
Byron, rapaza espelida e educada nas
ciencias, non ía ter curiosidade polo
que escribira unha muller amiga do seu
pai, ese home ao que non coñeceu e
que era, segundo a súa nai, a encarnación do mal? Como non ía ter curiosidade por unha muller como M.
Wollstonecraft que escribía, daquela,
ficción científica, co que a ciencia lle
interesaba a Ada?
Unha ruptura sen embargo coa
temática da túa obra anterior…
Logo de rematar ‘Limiar de conciencia’, de longa documentación e escrita, de temática moi computacional e
racional, tiña gana de escribir sobre o
eido onírico, o inconsciente, o impulsivo e transgresor. A figura da vampira
xorde da reflexión sobre os adolescentes que coñezo e que observo, as
súas tribos, modas, arelas, e da reflexión sobre os monstros góticos da

época, Frankestein, o Vampiro. Unha
vampira pareceume perfecta para o
que quería contar. É un personaxe
romántico por excelencia, suxeito aos
seus impulsos como boa adolescente
que é. A vampira de ‘Sangue 12′ é un
ser rebelde, que ten a afouteza de
seguir o seu propio criterio, de cometer os seus propios erros. Como
amais é unha muller, resulta imperdoable esa actitude na súa época, e
arestora… pode que tamén, con ese
devezo seu polo sangue menstrual.
A vampira consegue atraer a rapaza, entre outros motivos porque
adora o que a ela lle ensinaran a
desprezar, a rexeitar: a súa regra.
De que maneira nace este libro
tamén diso, do rexeitamento do
tabú que se mantén arredor da
regra?
Está dende o mesmo título até a última páxina. Retomei o vampirismo,
non para usalo como algo xa incorporado á cultura e ao imaxinario colectivo e que xa está neutralizado, e así
facer un texto reconfortante, senón
para revivir o seu espírito transgresor
nunha clave contemporánea.
En contraposición coa morte, a
vampira descobre o pracer. Móvea
o desexo. Non tanto de sangue,
senón de sexo, de encontro.
Querías, dalgunha maneira, darlle a
volta ao mito do vampiro?
Si. De feito, a vampira é incapaz de
sentir pracer sexual e a súa eternidade estáselle facendo moi longa, non
lle saíu de todo ben a súa estratexia
(Erros e Tanatos, que dicía o outro).
Até que dá cunha rapaza, Nanda, que
lle lembra a Ada Lovelace, da que
estivo moi namorada, non recupera o
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seu antigo interese polos encontros
coa mocidade.
En ‘Sangue 12’ hai unha máquina
construtora de vida. En ‘Limiar de
conciencia’, unha máquina lingüística avariada escribe unha novela.
Cal era o obxectivo de ‘Limiar de
conciencia’?
Quería falar de temas que sempre me
interesaron. Como se pode construír
unha intelixencia artificial, centrada na
súa vertente lingüística, como procesamos o coñecemento, como un test de
Turing pode dar moito xogo literario,
como a simulación computacional é xa
un paradigma de coñecemento, como
o respecto á diferencia enriquécenos,
como somos o que lemos… Temas
que se articulan arredor dun fío principal que é duplo: por unha banda, o que
lle pasa á máquina LIDIA na súa contorna, na súa rede; e por outra, o texto
que a propia LIDIA vai facendo, influído
polas circunstancias externas e polas
lecturas que LIDIA fai. O segundo fío
gáñalle axiña terreo ao primeiro, e os
logs de LIDIA desenvolven unha narra-

ción ‘convencional’, ás veces interrompida, até o colapso final.
Ese libro, ‘Limiar de conciencia’,
está editado en formato dixital.
Mais fora finalista do Xerais. Foi
unha escolla túa o formato dixital?
Ao non haber editora disposta a publicala, non vin moitas opcións máis.
Conto algo disto no meu blog*.
Por debaixo de ‘Limiar de conciencia,’ como de ‘Sangue 12′ ou de
parte dos relatos de ‘Á busca perdida’, está a túa relación con distintos textos da literatura universal.
(Byron, M. Shelley, etc). Que textos
che serven dalgún xeito de referencia para escribir as túas historias e
por que?
Como di Rodrigo Fresán, a literatura é
sempre metaliteratura. Todo o que
teño lido me serve. E non só literatura, dende logo. ‘Sangue 12′ naceu
arredor de Ada Lovelace, estraña
geek daquela, así que as referencias
polo que a ela atinxe como filla de
Lord Byron, impúñanse por si mesmas: Byron e os seus amigos na vila

Diodati no mítico verán de 1816. Pero,
máis aló dos referentes explícitos, a
literatura é parte do argumento en
tanto amosa o poder salvador, ou perturbador, da mesma, a forza coa que
se mestura coa vida, ao ser fornecedora de modelos nalgúns momentos,
de acubillo noutros. En ‘Sangue 12′ a
protagonista atopa na literatura unha
solución radical ao seu maior problema, a súa arela de non medrar. Como
fixeron o Quijote, ou Emma Bovary,
ou tantos outros de menor talla, ela
busca no que ten preto, na súa contorna, e escolle a historia do Vampiro,
escoitada da boca de Polidori.
Es colaboradora de ‘Letra en
Obras’. Alguén dicía no facebook
que por culpa do “gusto dominante” das editoras, xurados de premios… escritoras coma ti non eran
máis coñecidas. Que pensas ti
disto? Hai problema no noso sistema literario con certos enfoques?
Creo que si, que niso é un pouco rancio.
*http://crispavon.com/
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A consolidación da escrita
de Cristina Pavón
Ana Bande Texto
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ende que tiven o privilexio de
ler o manuscrito da súa primeira e grandísima novela, Limiar de
Conciencia, e malia a mala conciencia
(neste caso a miña) de non ser quen
de defender a capa e espada aquel
texto para que fora o xusto gañador do
Premio Xerais daquel ano, síntome en
débeda con Cristina. Pero o meu desacougo durou o pouco tempo que
pasou dende que a autora comezou a
ser premiada. Ao Premio “Modesto
Rodríguez Figueiredo” pola súa obra
Cara a Tiananmen Square, engádese
agora o recente Premio Carvalho
Calero de Narración por este conxunto de relatos de título tan fermosamente evocador.
Eu de Cristina destacaría o seu
degoiro polo coñecemento. A súa
curiosidade por atopar a cerna das
cuestións fundamentais. As que atinxen ás dúbidas máis transcendentes,
que son tamén as que nos plantexamos na máis tenra infancia e que, a
pesar de todo o que levamos lido e
reflexionado, non damos resolto con
toda a madurez que se supón que
unha acada coa idade adulta. Cecais
o máis precioso que atopo na súa
escrita é precisamente a imposibilidade de acadar certezas nunha idade
adulta que inxustificadamente privilexiamos fronte a aquela inocencia involuntaria coa que albiscabamos o
mundo na infancia.
Por iso a recuperación daquel
paradiso perdido é a angueira á que
se sacrifica a poesía, esa arqueoloxía
sentimental, na que procuramos reter
non un tempo pasado que polo simple
feito de selo tivese que ser mellor,
senón as primeiras impresións que o
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Á busca da orixe perdida das especies
Cristina Pavón
Laiovento, 2015

De Cristina
destacaría a súa
curiosidade por atopar
a cerna das dúbidas
máis transcendentes,
que son tamén as que
nos plantexamos na
máis tenra infancia e
que, a pesar de todo o
que levamos lido e
reflexionado, non
damos resolto con toda
a madurez que se
supón que unha acada
coa idade adulta.
mundo exterior estampara na nosa
conciencia. Aquel bruído, caloriña,
insatisfacción ou incertidume sen adobiar por negociación ningunha con

unha mesma, porque non tiñamos
todavía a sensación de ter que defendérmonos de un mundo exterior nocivo e malvado que logo aprendemos
que está aí para conspirar contra nós.
O devezo de Cristina por reencontrarse con aquel eu inocente e puro
materialízase en textos profundos e
sinceiros que debuxan paisaxes das
que tamén nós formamos parte.
Recoñecerémonos nos intres recuperados por Cristina, fomos a súa irmá
afouta, fomos a súa compañeira de
cuarto curso da EXB, tamén fomos a
meniña que sentou no valado, afastada dos compañeiro de colexio, porque
quería facerse preguntas ela soíña. E
somos tamén eses adultos despistados que procuramos respostas en
máquinas do tempo de feiras e tamén
en pílulas que prometen un pouco de
calma neste caos de incertidume.
Confiamos na ciencia e nos achados
de xentes que pasaron a vida resolvendo unha fórmula matemática, pero
prestamos tamén toda a atención ás
estratexias coas que resolven a vida o
común dos mortais, porque a sabedoría pode que sexa unha especie de
equilibrio entre o desexo e a necesidade de insatisfacción.
A Cristina preocúpalle a memoria,
diríase que mesmo a obsesiona o
perigo a perder esa especie de aleph
que temos ao noso dispor para turrar
de solucións xa probadas. É o medo a
perder seguridade, esa que non precisabamos na infancia, cando a improvisación era a felicidade. Cecais non
tiñamos que porfiar tantísimo en dominar o tempo, deterse fronte ao cabalo
e abrazalo coma fixo aquel tolo marabilloso ¿non si?
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A subversión das palabras
NARRATIVA Sinal de identidade da narrativa de Sende é o humor, cóctel de

retranca fina, ironía rebordante e hilaridade sutil a partes iguais.
Armando Requeixo Texto

scribín nalgún lugar que Séchu
Sende é unha ánima literaria
desacougue, capaz dos máis insólitos
propósitos: domar pulgas, cruzar o
Curdistán, enfeitizar cativos nas aulas,
idear e deseñar os máis fantásticos
animais, crear exitosas campañas de
publicidade, establecer plataformas
sociolingüísticas e ata maxinar xogos
de rol. Con ese currículo ao carrelo
pódese esperar calquera cousa da
súa imaxinación. Poño por caso: que
institúa A república das palavras.
Através Editora —non cansarei de
dicilo: un dos selos que, nos últimos
tempos, ten dado a luz algúns dos
máis interesantes volumes publicados entre nós— acolle esta nova
aventura autorial do padronés na que
reúne máis de tres ducias de textos
breves, fundamentalmente relatos,
que conectan o presente literario do
escritor con anteriores apostas, pois
as temáticas, as técnicas e mesmo os
motivos de moitas destas prosas son
xa vellas teimas que transversalizan
toda a súa produción.
Regresa aquí, por tanto, esa súa
lideira sensible ao sociolingüístico,
aposta en clave identificada que xa
figuraba, abondosa, en Made in
Galiza e que tamén neste libro se fai
evidente en textos como “Guia sexual
da Sociolinguística”, “13 colherinhas
numa caixinha negra”, “Manifesto
publicitário da língua”, “Pobrinh@, não
fala galego”, “Um tipo mui bem educado”, “Topónimos exóticos na Galiza”
ou “Aprender a não falar galego”.
Sinal de identidade da narrativa de
Sende é tamén o humor, cóctel de
retranca fina, ironía rebordante e hilaridade sutil a partes iguais. Este dicir

A república das palavras
Séchu Sende
Através, 2015

Através Editora -un dos
selos que, nos últimos
tempos, ten dado
algúns dos máis
interesantes volumes
publicados entre nósacolle esta nova
aventura autorial do
padronés, na que reúne
máis de tres ducias de
textos breves que
conectan o presente
literario do escritor con
anteriores apostas,
pois o motivo destas
prosas son vellas
teimas en toda a súa
produción.

benhumorado preside moito do anecdotario destas prosas e mesmo axuda
a bascular o patetismo de certas situacións que, doutro xeito, se vivirían
como lacerantes en exceso.
A república das palavras de Sende
sabe tamén da subversión do fantástico inesperado que moitas veces obriga
á relectura reveladora (“Fragilidade”,
“Flash”, “A mulher e os caracóis”, “A língua da mulher de verde”); das historias
insólitas con personaxes desusados
(así en “Sol e os carriços”, tan próximo
a Animais); os contos de lendario urbano (“A mugideira”) e mesmo de airexa
surreal (“A guitarrista e a terra”); as
paráfrases históricas ou literarias (“As
palavras de Kunta Kinte”) ou as narracións de vibrante emotivo (“O peixe
voador”, “A mulher que não podia sonhar” ou “Viva”)
Nada achegan ao conxunto,
porén, ocorrencias de anécdota
insubstancial como “No autocarro”,
“Estimado senhor Malkovich”, “A
esquina do mantel” ou “Os paus chineses” e fanlle fraco favor os tópicos
de estética ultrapasada cos que o
autor cose os catro poemas contados
que infiltra no libro.
Mais non cabe dúbida de que A
república das palavras resulta, por
xunto, un libro no que a habelencia
para servirse de diferentes códigos
xenéricos (epistolar, publicitario, conversacional, programático, cinematográfico etc.), así como a capacidade
para adelgazar o relatado e lograr o
máximo partido ao mínimo dos recursos, gañan o lector, que non deixará
de sorrir, complicemente, con moitas
das situacións e reflexións ás que
convida.
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O diario máis íntimo de Heinze
CRÓNICA En ...e os domingos, un croissant cóntasenos como decorren os días

dos dous meses da súa estancia no centro psiquiátrico da Robleda.
Soraya Domínguez Portela Texto

ProPostas

T O

mes de febreiro deste mesmo
ano, Alvarellos Editora saca á
luz un libro que se presenta como un
feito incómodo por moitos aspectos.
Estámonos a referir a ... E os domingos, un croissant, de Úrsula Heinze
de Lorenzo. Para caracterizar esta
obra como un obxecto, como unha
realidade incómoda, substentámonos
en diversos argumentos. En primeiro
lugar, estamos ante un diario persoal,
íntimo, que se declara como real e
verídico, dunha personaxe coñecida
no ámbito cultural galego. Non se
trata dunha muller anónima, ou á que
sexa difícil poñerlle cara. Úrsula
Heinze é unha autora con un espazo
xa adquirido e asentado no campo
literario do país.
En segundo lugar, o diario foi
escrito durante a súa estancia nun
centro psiquiátrico, tamén real, recoñecido. E adentrámonos entón no
socialmente incorrecto, no tabú.
Porque nesta obra non se fala só da
enfermidade mental, que xa é incómoda de seu, senón que se presenta este padecemento como unha
experiencia propia, vivido en primeira persoa. Daquela encontramos un
espirse que a moitas e a moitos lles
poida parecer esaxerado, impúdico,
imprudente. Pero ela, dende a franqueza, xa se sitúa un paso máis
adiante e nas primeiras páxinas
advirte que “neste diario xunto tódalas miñas forzas e abro a miña alma
a un público que nunca quixo coñecerme de verdade”.
Para achegármonos ás vivencias
de diferentes autoras e autores galegos
os formatos máis habituais utilizados
son o epistolario ou o diario.
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... e os domingos, un croissant.
Diario dun encontro coa vida
Úrsula Heinze de Lorenzo
Alvarellos, 2014.

Nestas páxinas, unha
voz poderosa e libre
describe dunha forma
clara, diáfana, a vida
cotiá nun centro
psiquiátrico.
Encontramos publicada boa parte da
correspondencia dos grandes nomes
da nosa literatura, dende Ramón
Piñeiro, ata Manuel Antonio ou
Carvalho Calero. Mais tamén podemos
ler diarios de experiencias diversas de
boa parte das nosas plumas; dende
crónicas de viaxes, como é o caso de
Mitteleuropa de Vicente Risco ou os
Diarios de arte de Castelao, ata descricións reflexivas de momentos máis ou
menos marcadores na experiencia vital
dun ser humano, como pode ser
Maternosofía de Inma López Silva ou
Futuro Imperfecto de Xulia Alonso. É un

tipo de literatura que ten os seus fieis
seguidores pola humanidade que exhala, singularmente cando o que temos
diante son persoeiros que é fácil que se
divinicen, con todos os perigos que iso
trae consigo. Polo que son xéneros
recorrentes nas bancas das librerías.
En confronto, encontrar obras nas
que se fale da enfermidade mental
dende o eu, xa é máis complexo.
Singularmente na narrativa. Semella
que para facer este tipo de análises,
reflexións, a poesía é o formato preferido no noso sistema. Dende as composicións de Rosalía encontramos a
doenza psicolóxica na lírica galega, o
non cadrar co molde que a sociedade
espera de nós e o inconformismo que
iso provoca en persoas fortes do talle
desta autora. Na actualidade segue
sendo un tema recorrente, así o achamos na poética de Alfonso
Pexegueiro ou en poemarios como
Fase de trema de Lorena Soto. Mais
na obra que nos ocupa, a voz narradora non se oculta en escuras ou herméticas metáforas poéticas, non se
deixa non ver en personaxes ficticias
que nos acompañan nunha viaxe por
este lado máis negro da mente, como
podemos encontrar no Dark butterfly
de Rexina Vega. Nestas páxinas,
unha voz poderosa e libre describe
dunha forma clara, diáfana, a vida
cotiá nun centro psiquiátrico onde persoas con gran diversidade de patoloxías se encontra e convive; entre elas,
a propia autora. Mais este posicionarse valente non é tampouco unha illa
no devir creador de Úrsula Heinze. En
títulos como Arredor da muller en 18
mundos, unha obra de 1985, toman a
voz persoas de moi diversa situación
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e pásase a colocar sobre elas o foco,
nun contexto onde se estaba a construír aínda a necesidade de atender e
observar a realidade feminina que
supón, cando menos, a metade da
poboación.
En ...E os domingos, un croissant
cóntasenos como decorren os días
dos dous meses da súa estancia no
centro hospitalario da Robleda.
Explícasenos o por que do feito da
escrita como terapia. Aclárasenos o
título e o subtítulo da obra; no primeiro encádrase a vida dentro deste
espazo liberador e no segundo especifícase o alcanzado para poder saír
fóra. E é que unha idea percorre boa
parte destas páxinas: a pesar de que
os médicos lle insisten en que a vida
real non está dentro, ela sente que é
aí onde pode vivir máis libremente e
ser máis real.
Ó traves das follas imos coñecendo
as e os compañeiros desta viaxe, non
iniciática, xa que se exhala despedida
por todas partes. Son mulleres e
homes en situacións moi diversas,
dende completamente afastados do
mundo concreto ata persoas enfermas
fisicamente ou drogodependentes. Os
sanitarios xorden como luces ás que só
se lles pode agradecer o seu benfacer.
Pois unha das intencionalidades desta
obra é a de restarlle dramatismo ós
centros psiquiátricos. Presentalos
como o que son: espazos de saúde,
modernos e eficaces. Estamos ante un
texto que non queda só na crónica persoal, que nos transmite fortaleza, que
atende as outras persoas que a circundan e que ten a necesidade de sentir
que debe cumprir unha función: destigmatizar a enfermidade mental.
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Complicidades e medos
NARRATIVA A obra de F. Lorenzo, premiada co Blanco Amor 2014, recrea o estado de

represión franquista na cidade de Vigo durante os anos que seguiron á guerra civil.
Camiño Noia Texto

PrtoTagonista

T
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omo membro do xurado
Blanco Amor de novela 2014
que premiou a novela Cabalos e
lobos, quero participar na polémica
provocada a raíz da entrevista de
César Lorenzo a Rexina R. Vega
(Biosbardia 27/04/2015). A profesora
viguesa opina con liberdade sobre a
situación actual da escrita literaria en
Galicia: sobre os premios, xurados e
empresas editoras. As consideracións da entrevistada, máis que loas
e ataques, merecerían un debate
sosegado e razoado entre os axentes
implicados. As súas propostas están
pensadas e achegan ideas dignas de
maior atención para quen sexa consciente das debilidades do sistema
literario galego.
Entre outras cousas, Rexina considera os premios un “factor de distorsión no sistema literario galego” e propón eliminalos. “Amosan a enorme
desorientación que existe en canto aos
criterios de calidade”, di, e a mostra
está en que cada xurado valora “unha
cousa diferente”, preguntándose se
“non debería haber certa unanimidade
cando aparece unha obra mestra”. E
unha das causas do problema é, para
ela, que os premios “están controlados
por moi poucas mans. Mans de intermediarios literarios entre os que non
houbo renovación nos últimos vinte e
cinco anos”. Afirmación coa que concordo, mais que, na miña opinión,
parece contradicir a diversidade de criterio que ela lles critica ós xurados. Se
cada xurado premia cousas diferentes
e ningún dá sacado a ‘obra mestra’,
non sei se é debido a non haber xente
nova nos xurados, sen contaminar por
tantas lecturas, ou a outras razóns.
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Cabalos e lobos
Fran P. Lorenzo
Xerais, 2015

A novela recrea a
convivencia alemá coa
burguesía da cidade e
relata episodios
referentes a espionaxe,
ocultación de asasinos
nazis ou provedores de
alimentos para o
exército que loita
contra os aliados. Fala
da inhumanidade dos
vencedores contra os
propios veciños, do
terror que exerce o
Réxime franquista
contra aqueles que non
se ateñen ás estritas
normas de conduta.

Como parte das mans de intermediarios (póñase en feminino), controladoras dos premios, síntome implicada
no debate pois van alá trinta e dous
anos que, con maior ou menor frecuencia, ando a ler obras que concorren a
premios. E, cando meses atrás me chamaron para o xurado do Blanco Amor,
convencida de que cómpre facer “unha
remuda” e cambiar “as mans”, argumentei que deberían chamar xente
nova. Mais, dito iso, quero exculpar as
editoriais galegas, pois, no meu caso,
non teñen responsabilidade ningunha
en que participe en xurados.

A novela de Fran Lorenzo
Cabalos e lobos, de Fran Lorenzo, foi
premiada por unanimidade despois de
valorar con atención unha media
ducia de obras merecentes do premio. E, malia non ser a obra mestra
que agardamos, creo que atinamos
pois é unha gran novela. A proba de
calidade, entre outras, está en que
resiste segundas lecturas.
Na volta á casa familiar despois de
varios anos de ausencia, Paula observa as aparentes frivolidades e cambios
de humor da nai e o silencio melancólico do tío Álvaro. Intúe que hai episodios
que lle ocultan e quere coñecelos; fai
preguntas que non teñen resposta,
pero ela segue a inquirir e as historias
familiares acábanse por revelar.
Trátase da historia dunha familia
burguesa de orixe alemá, situada en
Vigo despois da Primeira Guerra
europea. E, como xa fixeran, Mª Xosé
Queizán,
Manuel
Forcadela,
Francisco Castro e outros, a cidade
de Vigo é o espazo narrativo no que
suceden e se desenvolven as histo-
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Outro dos valores está
na utilización dun
discurso narrativo
coidado, de admirable
expresividade, rico en
léxico, que descobre as
boas lecturas do autor.
Thomas Mann, entre
outros, están no
palimpsesto do texto
narrativo. O propio
Lorenzo di que Os
Buddenbrook están na
base da novela.
tamento de clases porque cada quen
sabe onde está o seu sitio e coñece
os seus dereitos.
Cabalos e lobos podería considerarse unha crónica da cidade viguesa

ou unha novela de recreación historicista, mais non unha novela rosa,
como ten apuntado o autor. Non hai
melodrama aínda que se centre na
descrición minuciosa dos trazos de
beleza, feminina e masculina, e do
vestiario. Eu diría que é, máis ben,
unha historia de mulleres. Os personaxes de Paula e da nai son esenciais
na historia, precisamente, desde a
súa condición de mulleres, tan ben
deseñada na narración. A importancia
da nai, hermética e autoritaria, está no
papel que asume como alicerce da
familia e da casa, con todo o que iso
lle esixe, así como pola relación de
amor-xenreira que mantén coa filla.
Paula é o eixe da historia, como
personaxe e narradora, pois a través
da súa voz coñecemos o resto dos
personaxes: a nai, o tío Álvaro, o fillo,
o pai imaxinado, a criada Delfina. A
creación dos personaxes é, para
min, un dos valores esenciais da
novela, especialmente o de Paula, no
que percibimos a súa evolución no
transcorrer da historia. Outro dos
valores está na utilización dun discurso narrativo coidado, de admirable
expresividade, rico en léxico, que
descobre as boas lecturas do autor.
Thomas Mann, entre outros, está no
palimpsesto do texto narrativo. O propio Lorenzo di que Os Buddenbrook
de Mann está na base da novela.
Malia a que os dous libros non soportarían a comparación, se entendemos
a escritura como un intercambio de
cultura libresca e realidade, acredito
na relación, cumpríndose así a máxima de George Steiner de que “toda
verdadeira lectura esixe un libro
como resposta”.
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rias nun tempo delongado, que vai
desde a década dos anos vinte á
actualidade. As secuencias temporais
alternan a partir da presentación dun
suceso ocorrido en 1960, no oitavo
piso da casa número 2 da Gran Vía,
centro simbólico da historia, que,
desde aquel momento se converteu
“nunha embaixada da infelicidade”, e
mudou as vidas. A protagonista, Paula
Costas, conduce a narración e activa
o ventilador para sacar á luz sucesos
do pasado cos que ela vai tecendo a
trama familiar ata darlle voz ó tío Álvaro que completa a historia nun discurso epistolar.
Como fixera a Queizán en Amor
de tango, Fran Lorenzo narra a vida
oculta dunha familia para revisar a
historia social e política da cidade de
Vigo dos anos que seguiron á guerra
civil, coincidentes coa segunda guerra
mundial. Unha cidade industrial dominada pola burguesía empresarial da
que formaron parte as familias alemás
simpatizantes do III Reich, axudado
por Franco. A novela recrea a convivencia alemá coa burguesía da cidade e relata episodios baseados en feitos reais referentes a traballos de
espionaxe, ocultación de asasinos
nazis ou provedores de alimentos
para o exército que loita contra os
aliados. Fala da inhumanidade dos
vencedores nazis contra os propios
veciños, da represión e do terror que
exerce o Réxime franquista contra
aqueles que non se ateñen ás estritas
normas de conduta social que se esixían, do papel secundario da muller
ou do clasismo da alta burguesía. Un
clasismo ben marcado, mais que, na
miña opinión, non chega a ser enfron-
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A caída desde a corda frouxa
NARRATIVA Funambulistas foi escrito por unha máquina que “malreplica”
os vicios da literatura galega máis canónica e comercial.

César Lorenzo Gil Texto
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unambulistas, de Mercedes
Leobalde (A Coruña, 1967), é
unha compilación de vinte e seis
relatos. Algúns deles están relacionados directamente no seu argumento; noutros ese vínculo dáse
pola coincidencia nos temas. De
entre estes, os que aparecen máis
destacados son a posición social da
muller, a violencia (en especial a dirixida contra as mulleres) e a presenza do estraño na rutina da vida contemporánea.
Este libro gañou o Premio Ánxel
Fole de Narrativa Curta 2014. É o
primeiro volume de narrativa que
publica a autora.
Funambulistas, por mantérmonos no campo semántico do título, é
unha caída desde a corda frouxa.
Unha caída leve, desas que como
moito mancan na tona do xeonllo ou
deixan un negronciño na cacha.
Porque a corda frouxa na que toda
literatura debe equilibrarse neste
caso é de baixa altura. Non hai risco
nin innovación, nin tan sequera unha
proposta que vaia máis alá da improvisación, do relato pensado-escrito
no momento ao eco da ocorrencia.
Hai que ser serios. Determinados
textos, inmaturos en todos os sentidos, deberían quedar na gabeta se
non hai valor de guindalos con ira e
autoestima á papeleira. O máis destacable do libro é a correctísima
redacción dos relatos. Unha lingua
clara que conseguiría unha moi boa
nota na proba de redacción do nivel
4 dos cursos CELGA. O ton de moitos relatos até desculpa o estilo
baseado na frase feita, nunha presentación dos feitos entre teatral e
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Funambulistas
Mercedes Leobalde
Xerais, 2015

Funambulistas é unha
caída desde a corda
frouxa. Unha caída
leve, desas que como
moito mancan na tona
do xeonllo. Porque a
corda frouxa na que
toda literatura debe
equilibrarse neste caso
é de baixa altura. Non
hai risco nin
innovación, nin tan
sequera unha proposta
que vaia máis alá da
improvisación, do
relato pensado-escrito
no momento ao eco da
ocorrencia.

xurídica. Podería servir para captar
a atención dispersa do lector. Pero
non serve.
O peor é a ausencia de poética.
Non hai voz nin pegada da autora,
os ideoloxemas que sustentan os
textos recordan ás cancións de Bebe
(“Malo, malo, malo eres/No se daña
a quien se quiere, no”). Na composición narrativa apenas hai traballo nin
estrutura. Cando Leobalde opta por
conducirnos cara a unha “sorpresa”
final, en moitos casos o remate é
previsible, noutros inxenuo. No resto
dos casos, os relatos son inseguros,
baleiros, non sobreviven nin media
faísca logo de lidos.
Podemos supoñer que o libro
pretende emprender un xogo de
espellos con xéneros habituais na
narrativa mediante ferramentas
comúns; desde o relato de terror ao
detectivesco pasando polo realismo
feminista. Mais nin sequera consegue status de homenaxe nin de bosquexo. Todo é pueril, esquemático,
feito a correr.
Publicar un libro coma este, ofrecérllelo aos lectores, é, desde o meu
punto de vista, unha forma posmoderna e algo requintada de autoodio.
Sen universo literario que as nutra,
as personaxes vagan polas páxinas,
sen vida, artificios copiados doutros
artificios. Quizais a mensaxe do
fondo do libro, o xogo que se establece entre quen redacta e quen le,
baséase nun xogo borgiano deses
tan apetecibles: que en realidade
Funambulistas foi escrito por unha
máquina que “malreplica” os vicios
da literatura galega máis canónicacomercial.
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Cando o humor se torna horror
NARRATIVA A autora enfronta aos seres humanos cos redutos máis escuros da

conciencia, no desexo de sacar a quen le da comodidade na que amolece.
Manuel Pena Texto
on noxento , a última obra de
María Xosé Queizán, constitúe
un elo máis da cadea que conforma a
calceta do corpus literario da autora.
Fuxindo da domesticación, a escritora vai tratar, como sempre, temas
espiñentos e non gratos cos que desvela as eivas e os refugallos que a
sociedade ben pensante e actuante
pretende agochar no ámbito privado e
que ela, sempre obstinada, teima en
sacar á luz pública e do público.
Son dous os aspectos que salientaremos desta novela de Queizán: a
temática elixida e a técnica utilizada
para desenvolvela.
Con respecto á primeira, o tema,
debemos indicar que non é a primeira vez que aparece na narrativa da
autora: a pederastia, o incesto, a violencia, os temas tabú nesta sociedade, xa se mostraban en obras anteriores como Ten o seu punto a fresca
rosa ou Meu pai vaite matar, se ben
en Son noxento aparecen como eixo
central e cun tratamento técnicamente distinto.
Será precisamente a técnica utilizada a que vai marcar a diferenza no
tratamento do tema. A través da longa
e fecunda obra da autora, obsérvase
un salto desde a súa primeira publicación- hai xa cincuenta anos-, a novela
obxectalista A orella no buraco-, na
que seguía unha liña conductista,
desinteresada pola subxectividade e
pola conciencia-, ata esta última na
que se adentra na corrente de pensamento e, polo tanto, na máis pura subxectividade e intimidade do protagonista. Consideramos que este é un
dos acertos da obra, a utilización do
monólogo interior.

Son noxento
María Xosé Queizán
Xerais, 2015

A utilización do
monólogo interior
permite unha inmersión
no pensamento deste
ser, sospeitosamente
simpático por
deslinguado e primitivo,
bastante común, por
outro lado, que se
atreve a formular ideas
que provocan riso nun
principio, pero que
paulatinamente vai
mostrando a súa cara
perversa e monstruosa.
Esta técnica permite un achegamento, case unha inmersión no pensamento deste ser, sospeitosamente

simpático por deslinguado e primitivo, bastante común, por outro lado,
que se atreve a formular ideas que
provocan riso nun principio, pero que
paulatinamente vai mostrando a súa
cara perversa e monstruosa.
Gradualmente será como se irán
desvelando os motivos que levaron
ao personaxe á situación na que se
atopa. A crueldade deste ser trascende os detalles morbosos, porque o
que importa é a baixeza do personaxe (dos personaxes), a súa ruindade,
a estupidez e a tráxica limitación do
seu mundo.
Nese río de palabras e músicas
que flúen na novela aparece descrita
a realidade social e familiar que arroupa ao protagonista, pois a súa conciencia persoal, o seu mundo interior,
fúndese co mundo real e en ocasións
con outras voces ilustrando o mundo
no que se desenvolve e no que os
outros personaxes tampouco quedan
libres de culpa.
A crueldade e a violencia teñen,
como todo nesta obra, unha función:
violentar para provocar unha acción,
facer saír a quen le de si mesmo,
incomodar e transformar. Ambos elementos perseguen, en fin, unha revisión dos valores e crenzas asumidos
socialmente, aínda que isto signifique
en moitas ocasións que as voces discordantes que fan as denuncias queden relegadas a un espazo máis reducido. A autora machaconamente
enfronta aos seres humanos cos
redutos máis recónditos e escuros da
conciencia, porque avoga por unha
moral distinta da dominante no desexo de sacar a quen le da comodidade na que amolece.

06.15 83

T

ProPostas

S

12-cultura protexta:j-cultura 22/06/15 11:18 Página 84

Repoñéndose ao frío do cosmos
POESÍA Hai algo de místico e de sagrado na poesía de Elías Portela que prevalece

por enriba de calquera consideración contemporánea do relixioso.
Manuel Forcadela Texto
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on Bazar de traidores Elías
Portela (Cangas, 1981) obtivo
o premio de poesía Afundación 2014.
Trátase do seu cuarto libro publicado
en lingua galega despois de Imaxes
na pel (2008), Cos peitos desenchufados (2009), Sjóarinn með morgunhestana undir kjólnum (2010, en islandés)
e O cabaleiro con cabalos matutinos
baixo o vestido (2014).
O primeiro que chama a atención
na obra escrita de Elías Portela é o seu
carácter conciso, sintético. Procédese
a unha depuración extrema da linguaxe, na liña do mellor ultraísmo español
e do creacionismo de Manuel Antonio,
que o autor reivindica. Poemas reveladores que poden constar dunhas poucas liñas, mesmo de tres ou catro palabras. Mais, aínda así, o seu poder de
semiose, de comunicación, non resulta
minguado, senón, que, antes ben, a
reverberación estética e de enigma se
acrecenta como froito do inusitado do
atrevemento.
Elías non precisa dunha dicción
prolongada, dun continuado esforzo
de elaboración do seu texto senón
que o poema semella a traslación á
escrita dun proceso epifánico que
brota do interior da súa conciencia, en
última instancia o auténtico xénero
literario. Velaí, acaso, un logocentrismo que sitúa a palabra dita como previa á palabra escrita, nun proceso de
depuración do rumor cerebral, dese
emisor continuado posuído polo seu
carácter vocativo, dese falar que nos
fala e que fala por nós. E velaí o asunto: quen fala? A linguaxe ou nós. A
segunda das opcións pode incluír a
primeira, que é, porén, excluínte.
Sublime aporía.
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Bazar de traidores
Elías Portela
Pen Club Galicia, 2015

Procédese a unha
depuración extrema da
linguaxe, na liña do
mellor ultraísmo de
Manuel Antonio, que o
autor reivindica.
Algunhas destas sentencias mínimas repítesen ao longo do seu texto
(‘redes que devoran os altares’), por
separado ou en combinación con
outros fragmentos, e contribúen a crear
unha especie de leit-motiv, de isotopía,
de tema reiterado que vai marcando as
liñas por onde debe circular o lector e
que regulan, ademais, o exceso de
apertura interpretativa do texto. A linguaxe semella estar disposta nunha
perennidade á que é allea a existencia,
a terra e o tempo, a historia (‘usar mortos cando desapareceu o futuro’).
Ou iso parece. Porque en ocasións tamén hai acenos que nos rei-

vindican como fillos dunha época,
momentos en que o coxuntural e
perentorio prevalece por enriba do
abstracto e posuído pola vontade de
eternidade. O poema como unidade
non se percibe. Hai un dicir que flúe,
levado por esa vontade da imaxe polipétala, da máquina de significar
(‘padecemos un cadro de silencio
longo’, ‘somos doutores e editores
que esqueceron mercar a omnipotencia’), de maneira que o conxunto,
malia as partes cos seus títulos e citas
introdutorias, percíbese como un
único texto.
E eu diría que, aínda que os libros
de Elías son merecedores de toda
atención, como é o caso, non o son
máis que os seus recitais, onde eses
mesmos textos semellan cobrar vida
por obra e graza dunha arte non
menor na súa disposición para a
comunicación do epifánico, como é a
arte do canto. Moitos dos poemas de
Elías son cantados, artefactos sonoros que xorden cunha certa proximidade ao gregoriano e que teñen, ademais e en ocasións, unha lingua propia, que non é o galego nin o islandés,
linguas nas que Elías ten publicado,
senón un idioma denominado Lwyma,
concibido polo autor. Canto e poesía,
galego, islandés e idioma propio,
constitúen, así, un conxunto de singularidades que fan dos happenings
(chamésmolle así) de Elías Portela
unha innovación nos nosos atordoados actos de lecturas de poesía, poemas que se traducen dun idioma a
outro, que se din e/ou que se cantan.
Mais, contra o que podería pensarse, a visibilización destes cantos tamén
xoga coa disposición gráfica, de manei-

12-cultura protexta:j-cultura 22/06/15 11:18 Página 85

O que pesa a distancia
islandesa
Partindo destas bases, cremos que o
poder da súa creatividade xorde xustamente dunha reformulación de todo
o peso da cultura que leva(mos) enriba, procedéndose, por tanto, a unha
reconstrución desde a orixe. Hai, ademais, un elemento foráneo, froito sen
dúbida da distancia islandesa desde a
que o autor contempla o seu país
natal, que se percibe en ocasións en
solucións insólitas desde o punto de
vista lingüístico, sempre na aposta
por unha combinación entre a linguaxe natural e a linguaxe libresca, entre
o popular e o culto. E todo isto dentro
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ra que o poema tampouco renuncia a
un aquel de pintura en que a nostalxia
do caligrama creacionista e a variación
da tipografía xoga un papel non secundario nalgunhas das secuencias do
libro. Neste amorearse de discursos,
sempre fragmentarios, xamais totalitarios, hai citas (e autocitas) que emerxen
como asociacións memoriais ao novo
discurso que nos leva.
Hai algo de místico e de sagrado
na poesía de Elías que prevalece por
enriba de calquera consideración contemporánea do relixioso. Leva a cabo
o seu oficio como unha especie de religación que quere xuntar, nun único
acto enunciador, o real, o simbólico e
o imaxinario. O mundo e a memoria do
vivido, o presente e o ausente, fican
unidos por medio desta palabra que
non quere contentarse en ser caduca
e temporal, senón que aspira a unha
transcedencia, a un abracadabra que,
aí si, estaría moito máis próxima do
simbolismo que do creacionismo.

dun conxunto de recursos moi diverso
que vai desde a enunciación disposta
desde unha neutralidade xenérica, de
maneira que nunca saibamos se quen
nos fala é home, muller, máquina, ou
calquera outra cousa non sexuada, ou
o sentido do humor e a ironía.
Hai tamén unha vitalidade moi particular que se acrecenta coa distancia
con respecto a un mundo que non se
constrúe xamais en termos de nostalxia, acaso como eco do antisentimentalismo manuelantoniano. Unha mestura
de rexistros que se integran sen sobresaltos, nun conflito de fondo entre o global e o particular, resolto coa naturalidade da súa propia existencia, como
algo propio do tempo que lle tocou vivir.
Con todo, percíbese unha presencia prioritaria da linguaxe e, desde a
perspectiva da tematoloxía, unha fuxida premeditada da concreción, como
se o que se presenta perante nós fose
unha conciencia alterada polo peso
do rumor social e mediático, pola

complexa e caótica semiose escrita e
audiovisual do mundo que nos tocou
vivir. E acaso sexa este un dos problemas deste modelo de escrita, na
medida en que o autor debe elixir
entre concebila como unha retórica ou
como unha mensaxe. E ningunha das
alternativas parece ter asegurado o
seu impacto, unha vez se trate dunha
reiteración, da actualización dunha
actitude consabida. Hai ou non hai un
suxeito que queira contarse por
debaixo de todas estas palabras.
Cabe retirar a máscara e contemplar, xa sen carouta, o rostro do enunciador que nos fala ou, pola contra, e
como tantas e tantas poéticas contemporáneas, remítesenos en última instancia a un baleiro, o frío da inmesidade do mundo que só encontra calor na
linguaxe, unha linguaxe que, por outra
banda, négase a ser portadora da ilusión e do engano. E velaí a voz de
Elías cantando como un complemento
a este posible frío dos cosmos.
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A cerimonia do adeus
POESÍA A autora penetra nos intersticios do tempo vivido, sen subterfuxios,

conseguindo que a lectora e o lector se vexan reflectidos nos seus poemas.
Rosa Enríquez Texto

ProPostas

T

N

estes días é a cerimonia dunha
despedida, dun adeus que se
traza lenemente, na procura daqueles
obxectos que nos conteñen, antes de
abandonarmos ese lugar que non desexamos habitar. Hai, polo tanto, unha
certa cadencia que parece suspender o
tempo nese movemento vagaroso de
apañar anacos do pasado para irse
despois cos restos do propio corazón que sabe “Atopar luz no átomo/ e na
cinsa”- metidos en caixas e máis caixas. Porque cómpre iniciar un tránsito
diferente, bordear novos precipicios.
Renovarse. E para isto, reclamar unha
caixa grande, capaz de levar con nós o
peso da memoria dos días sucesivos,
aqueles que conforman un avultado
recipiente de cousas vividas, porque
non é posíbel irse de todo e necesitamos amar o que fomos, ollar con simpatía o vivido, malia a dor que isto
poida causar. “Unha caixa grande,/ escribe a poeta- moi grande e resistente,/ por favor,/ pido”.
Todas as persoas precisamos
desa resistencia para comezar outro
tramo distinto da vida e afrontar o que
veña. Por iso, nestes días, o terceiro
poemario de M. Neves Soutelo -antes
foron CÓDIGO POÉTICO, Premio
Eusebio Lorenzo Baleirón, publicado
por Sotelo Blanco, e diáspora, editado
en Acha Escrava- é un deses libros
nos que a lectora -ou lector- poderá
identificarse. Natural e sinxelo, nestes
días indaga na intrascendencia e irrelevancia do eu, na sensación de
ambigüidade que se experimenta ao
reflexionarmos sobre a propia experiencia. No temor. Podemos entón
atopar nestes poemas a voz da poeta
estradense máis firme e sabia que
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nestes días
María Neves Soutelo
A porta verde do sétimo andar, 2014

É a súa unha poesía
fina e limpa que nos
envolve nun entramado
de sensacións coas
que Soutelo recupera o
verdadeiro significado
de “recordar”: volver a
vista atrás co corazón.
nunca. Non ten medo de aparecer no
texto, non se agacha.
É a súa unha poesía fina e limpa
que nos envolve nun entramado de
sensacións coas que Soutelo recupera
o verdadeiro significado de “recordar”:
volver a vista atrás co corazón: ollar
polo espello retrovisor a propia fraxilidade: amarse retrospectivamente. Ve
o pasado de seu no tacto das teas “Cada dobrez,/ un recordo,/ un intre”-,
nos aromas - “Aroma da casa vella,/
iraste consumindo./ Mudando deva-

gar/ noutro olor indefinido/ entre este
salitre/ que se respira na aurora de
cada mañá”-, nos sons - “voces que
besbellan/ no salón da nosa casa”-,
nas visións - “Non desesperar mentres
limpo os vidros/ deste po sucio e
molesto/ de tubo de escape e gasoil
mal queimado”- e tamén nos sabores “facer café e torradas cada mañá”-.
No proceso do adeus, calmoso e
meditado, asúmese a dúbida, a inseguridade e o devandito temor. Asúmese
na medida en que se comprende que
forma parte da vida. Non podemos
empaquetar o medo nunha caixa, porque, o día menos esperado, rebentará
e isto doerá moito máis. “Entre os vultos,/ cancro de saudade,/ asaltándome
a diario en cada curruncho escuro da
casa/ un labirinto de preguntas e frustracións/ que non se resolven nunca”.
Paréceme entón que Neves
Soutelo se sitúa con este libro nunha
liña exteriorista, pouco habitual na poesía galega, que busca ofrecer o que
realmente coñece. Sen hermetismo. E
con isto non pretendo dicir que o hermetismo sexa algo contraproducente,
conste. Simplemente me interesa
menos, porque, como lectora, me
gusta disfrutar do escrito e a lectura
detectivesca de textos creados para
este fin, fatígame bastante. Por iso
valoro tanto a naturalidade dos poemas
de Neves Soutelo, que, obviamente,
coloca a autora entre as propostas
poéticas máis radicais, na medida en
que intenta penetrar nos intersticios do
tempo vivido, sen subterfuxios, conseguindo, insisto, que a lectora e o lector
se vexan reflectidos nos seus poemas,
“(...) eses ósos descoloridos dunha historia”, como escribiu A. Roy.
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As cicatrices fecundan a terra
POESÍA Neste libro de Luís Valle, distinguido co III Premio Manuel Lueiro Rey, non
hai ruptura cos anteriores, pero si unha nova canalización no seu dicir.

Isidro Novo Texto

uizais sería axeitado dicir que a
historia poética de Luís Valle
arrinca dun templo, arrinca daquel
Zigurat onde tivo o primeiro contacto
cos deuses para dar a luz a aqueles
haikus libérrimos, a aqueles poemas
breves coma xaculatorias que o levaron a obras posteriores deixando constancia nelas de seguir portando a aureola da emoción. Que o levaron primeiro á elexía e seguidamente o conduciron cara ao precipicio poético.
A primeira obra que tiven ocasión
de ler de Luís foi A caída, unha creación
chea de vigor que seguramente foi desencadeante de toda o que veu despois,
daquel Fedor, que como o libro anterior
fora avalado por un premio e que tiven
a oportunidade de prologar. Libro que
ademais fora editado na mesma editorial que o que hoxe se está a presentar.
Logo, aínda viría aquel Caderno do
mendigo, ateigado de fames e desposuimento, que apareceu hai tres anos
editado por Barbantesa, casa que polo
visto vai contar de novo con Luís para
publicar nun próximo futuro outro libro
de haikus.
Pero deste novo libro que hoxe
presentamos, distinguido hai pouco
co III Premio de Poesía Manuel
Lueiro Rey, cómpre dicir que, malia
que non haxa unha ruptura cos anteriores, si que hai nel a procura dunha
nova canalización do seu dicir. De fulgurante, de luzada súbita, a palabra
pasa n’As cicatrices do sol a máis
discursiva, coma se o lóstrego, o
relampo, acougase e quixese probar
a experiencia de ser río de lume
emboscado entre meandros. Aínda
que quizais sexa mellor dicilo como el
o di nun dos seus primeiros poemas:

As cicatrices do sol
Luís Valle
Sotelo Blanco 2015

“cravei unha/ estrela no Libro. Logo,
/seguín a estrela”.
Para min resulta evidente que
estas cicatrices do sol son os estigmas do que deixaron os libros anteriores, pero tamén é certo que hai un
ir abríndose a outros camiños polos
diferentes lugares da andaina, porque como conta a pomba “Aínda
queda unha longa /viaxe, semellante
ao voo/das típulas. Logo todo/estará
preto de ti”. Unha longa viaxe, si,
pero nas paredes da palabra aparecen vestixios de ter determinado xa
unha dirección. O poeta escolle a
raíz e osma a esperanza, por iso
seguirá as sendas coa sede
do/devorador de croios.
E nese ir, o poeta busca compaña,
e coas estrelas vai a chuvia e ata aparece o amor inclinado pola luz . O
amor que é emoción e devoción,
como a propia poesía, e que vai escribirse en maiúscula aínda que sexa na
incomprensión, porque terá vixencia
ata o final do libro no que o tempo é
seducido e a terra fecundada.

De todas maneiras, aínda sendo
outra a singradura deste libro verbo
dos anteriores, o autor é recoñecíbel
en todo momento dende a súa ousada
imaxinería e dende as referencias utilizadas, capaces en cada caso de producir o efecto desexado. Luís é quen
de poñer en situación formigas, corvos, relampos, pedras, merlos, caracois, vergas, espiñas ou estrelas, de
meternos no entreverso a Paracleto
ou a San Rafael ou a Elías de Tisbé
ou a Tommaso de Ceva ou de levarnos a lugares tan distantes e distintos
entre si, no espazo, e ás veces ata no
tempo, como Sión, Xangai, Ecbatana
ou Moncelos. Dá a sensación de que
ese tipo de referencias fosen imprescindíbeis para os seus biorritmos poéticos, inescusábeis para darlle a pátina ás súas composicións.
Non quero estenderme, porque
debe ser el quen nos agasalle cos
seus versos e os seus comentarios
sobre eles, pero sabemos que Luís
Valle, ademais desta súa máis coñecida faceta poética, ten outra agora
menos visíbel de artista plástico que
eu persoalmente descoñezo. Por citar
a dous poetas vinculados a Lugo que
se atrevesen con ambas disciplinas,
venme á cabeza o courelao Uxío
Novoneyra que, ademais de debuxar
marabillosamente os seus poemas,
facía gravados en linóleo e o celanovés Baldo Ramos, que utiliza outras
técnicas pictóricas, pero en calquera
dos dous podo relacionar sen sorpresa a plástica coa escrita, así que a
pregunta que quero deixar no ar é,
ocorre o mesmo coa obra plástica,
para min e para moitos incógnita, de
Luís Valle?
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