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As aranhas somos bolcheviques
NARRATIVA Ostrácia é a primeira parte dunha trioloxía. Este primeiro volume é
unha novela histórica que ten como principal temática o amor.
Alberte Valverde Texto
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eresa Moure é unha autora que
se adoita situar no outro lado da
sombra ao optar pola experimentación
como estilo de vida. Comprometida
coa causa nacional, social, ecolóxica
e de xénero, é unha axente literaria
disposta sempre a combater por unha
causa xusta. Desta maneira, a súa
obra debe interpretarse baixo o signo
da intervención social e da resistencia
cultural (botando man do pensamento
de González-Millán). Nesta órbita,
situamos a súa última novela:
Ostrácia, publicada polo selo alternativo Através Editora.
Ostrácia vén sendo a primeira
parte dunha futura triloxía. Neste primeiro volume atopamos unha novela
histórica que ten como principal temática o amor. A autora recolle a figura
de Inessa Armad (famosa polo seu
traballo na construción bolchevique)
para afondar na biografía e, especialmente, na relación de amor que mantivo co político ruso V. Lenin. Nesta
orde de cousas, observamos como a
primeira idea que destaca a autora é a
de desfacer o obstracismo que padeceu a protagonista principal ao pasar
á historia como “a amante de Lenin”.
Desenvolvendo a tese xa anunciada en libros anteriores: “a única defini-
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Ostrácia
Teresa Moure
Através Editora, 2015
ción de muller non é biolóxica senón
social” (O natural é político), observamos como constrúe unha novela na
que a figura feminina se sitúa en diferentes roles desenvolvidos socialmente e, asemade, no eido íntimo.
Destacamos como se reivindica a tea
dunha muller araña que traballa en
aras dun mundo mellor e, de forma
paralela, constrúe o seu propio lar
como nai. Ao contrario que Herba
moura, aquí apóstase por unha muller
activa en varios planos. Xa non estamos diante duns personaxes que
seducen e mesmo se localizan nun
espazo exótico (referímonos ao tempo
e espazo), aquí hai unha aposta por

un modelo de ser, por unha ética do
traballo e do compromiso vital. A personaxe principal non se opón a un
antagonista que asuma os estereotipos masculinos, senón que as figuras
históricas dialogan coa primeira na
procura dunha sociedade máis plural
e respectuosa co ser humano.
A novela podémola dividir en dúas
partes. A primeira abrangue os primeiros capítulos e un epílogo. Nesta
sección imos atopar un tipo de novela posmoderna. Focalizamos dous
trazos: o fragmentarismo como xogo
(discrepamos con algunha voz crítica
ao emparentala coa Rayuela de
Cortázar pois a obra que temos nas
mans ten outro tipo de pretensións) e
a novela como un proceso e non
entendida como “obra acabada”
(acáenlle perfectamente as teorías
de Hutcheon e Hassan verbo da
novela posmoderna). Paralelamente,
consideramos tamén o hibridismo
xenérico ao se integrar no mesmo
texto diferentes xéneros literarios
(prosa histórica, poesía, teoría da
literatura, feminismo, etc.). É así
como atopamos unha masa textual
que nos prepara para a segunda
parte, a cal se centra na relación
entre Inessa Armand e Lenin.
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En Ostrácia non se oculta en ningún momento do texto e do seu paratexto a concepción de novela de
amor. Mais aquí o amor é presentado
dende o diálogo, a reflexión e o goce.
O triángulo amoroso entre Inessa e o
matrimonio Nádia e Lenin descríbese
rachando os postulados patriarcais
(algo non moi traballado no campo e
que contrasta con títulos como Amor
de Artur de Méndez Ferrín). A visión
da muller neste espazo é descrito con
naturalidade, sobre todo ao se inserir
o concepto amor libre e o cuestionamento do amor como posesión tan
propio de Occidente. Nestas liñas
xorde o concepto “Nova Mulher”, froito dun tempo novo que ten como principal característica a súa liberación no
que lle atinxe ao corpo (“a aranha é
nobody, nao corpo”) e ao grupo (“luta
por manter a sua aranheira”).
Porén, o texto non só se debe
interpretar como unha novela de
amor. No hibridismo xenérico entra
tamén en xogo o concepto novela histórica. “O romance não testemunha a
vida” afirma a voz narradora. Así é
como se establece unha estrutura

Ostrácia é complicada,
pois esixe unha lectora
ávida, e extensa,
pola documentación
manexada e as
pretensións de
intervención social
que agroman de cada
páxina.
establecida en tres tempos: a época
da revolta rusa, as xeracións posteriores (dá moito xogo na novela a figura
de Vaŕvara, filla de Inessa Armand) e
o presente da escrita. A voz narradora
refuta a voz narradora omnisciente
para lles dar voz real aos personaxes
a través das súas cartas ou fragmentos de diarios e biografías.
Abandónase un tipo de escrita apolínea e patrialcal, a cal é trocada por
unha máis democrática e plural.
Alén disto, observamos como o
esquecemento non só o padeceron as

mulleres, senón que tamén as ideas.
O tratamento dun momento tan decisivo na historia da humanidade como
foi a creación dun estado soviético
non se afronta de forma frívola, sectaria ou mesmo idílica. Temos diante un
texto no que a dialéctica é a base de
pensamento, pero iso non significa
que se faga uso dun discurso hipercrítico e redactado dende a xenreira,
como si encontramos nun bo número
de textos desenvolvidos nos campos
literarios das exrepúblicas soviéticas
e que tiveron moito suceso nas editoras e premios occidentais nas dúas
últimas décadas.
Ostrácia vén definida como “cidade complicada e extensa; uma cidade
que não habitamos: é ela quem nos
habita”. Estes apelativos tamén se lle
poderían aplicar de forma xeral á
nova novela de Teresa Moure: complicada, pois esixe unha lectora ávida, e
extensa, pola documentación manexada e as pretensións de intervención
social que agroman de cada páxina.
Estamos diante dun texto que experimenta e intenta darlle unha nova vida
ao concepto novela histórica.
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Biografía sen arte dun artista
NARRATIVA A novela quere recrear a vida de Man de Camelle utilizando algúns
vimbios reais, documentos publicados e testemuñas dos veciños.
César Lorenzo Gil Texto
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O

viaxeiro radical, de Xerardo
Quintiá, editado por Galaxia, é
unha biografía de ficción de Manfred
Gnädinger, o Alemán, Man de
Camelle, artista plástico residente
nesta parroquia de Camariñas desde
o 1962 até a súa morte no 2002. A
novela quere recrear toda a vida de
Manfred, desde a súa infancia en
Baden-Württemberg até o seu final en
Galicia, pasando polas súas estancias
noutros lugares de Europa, especialmente en París.
Nunha nota no final do libro,
Quintiá explica que na construción do
personaxe literario utilizou algúns vimbios reais, documentos publicados, en
especial os relativos aos seus últimos
meses de vida e testemuños de veciños aínda que na súa maior parte, a
novela compúxoa a partir da imaxinación. É dicir, este libro non se pode
catalogar no xénero de biografía
novelada senón máis ben no de biografía de ficción, onde o personaxe
real e o literario só comparte a aparencia, a casca.
Como resultado, O viaxeiro radical é un achegamento moi superficial
á figura dun dos artistas heterodoxos, extraacadémicos e populares
máis destacables dos últimos tempos en Galicia. Quintiá fai un percorrido distante do Man, baseado máis
nas anécdotas ca nas esencias do
personaxe. Non se mergullou nin na
súa vida nin na súa obra, non quixo
identificarse con el, transmitir con
literatura o seu legado artístico-poético. Nin tan sequera optou por imaxinar o universo propio do Alemán,
preferiu convertelo nun estereotipo,
unha especie de bo salvaxe, de ana-
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O viaxeiro radical
Xerardo Quintiá
Galaxia, 2015

Quintiá fai un recorrido
distante do Man,
baseado máis en
anécdotas ca nas
esencias do
personaxe. Non se
mergullou na súa vida,
non quixo identificarse
con el, transmitir con
literatura o seu legado
artístico-poético.
Preferiu converter o
Alemán nun
estereotipo, unha
especie de bo salvaxe,
de anacoreta
postindustrial.

coreta postindustrial defraudado co
mundo contemporáneo por un mal
de amores.
Este é un dos motivos do fracaso
da novela. É unha obra anticuada,
moi convencional, sen graza nin
forza; sen ningunha luz nova que
actualice a personalidade de
Gnädinger máis dunha década despois da súa morte. O autor preferiu o
costumismo á investigación. Preferiu
quizais acomodarse ao gusto da literatura de instituto que a inmortalizar
a figura tráxica deste artista galego.
Quintiá non ofrece un diálogo artístico para explicar o artista senón a
narración balsámica que certifique o
consenso comunitario de Camelle
sobre o bo que era e o pouco comprendido que fora o que é hoxe o seu
mito histórico máis relevante.
Só no final do libro, amparado na
profusión documental accesible que
sobre el se publicou logo do naufraxio do Prestige e as dorosas consecuencias que tivo para a súa vida e a
súa obra, consegue Quintiá achegarse dun xeito máis profundo e honesto á súa figura. Ese brillo que se
albisca nesas páxinas fai pensar en
que nos primeiros dous terzos do
libro, en vez de tantas referencias ao
tempo atmosférico, de parágrafos e
parágrafos baleiros ou obvios (“O
mar retrocedía e, a continuación,
arrebolábase contra o litoral” (p. 44))
e descricións redundantes, quizais o
escritor lugués debera ser xusto consigo mesmo, cos lectores e co
Manfred e converter unha frouxa
novela de máis de duascentas páxinas nun axustado e máis potente
relato curto.
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Damaged people
NARRATIVA A novela achéganos retratos de desafiuzados na paisaxes dunha vila
costeira nun mundo descrito con austeridade.
Laura Caveiro Texto

Fin de festa
Diana Varela Puñal
Laiovento, 2015

Achéganos esta breve
novela retratos
desafiuzados na
paisaxe dunha vila
costeira cun estilo de
frases curtas adobiadas
de matices sensoriais e
simbólicos: berros e
silencios, cores e
tactos, choros e risos,
convivencia e
incomunicación. Todo
un mundo descrito con
austeridade, contadas
as palabras para que
non se perda de todo o
pasado.

Como non reflectirse no mundanal
costumismo das longas xornadas areeiras? Do mesmo modo que a xeración de Susi, que rematan á tardiña na
sala de xogos, sen máis fame nin máis
sede que de vida. Preferible que lembremos a Susi indo camiño dunha
cala cos namorados todos ao seu
redor, cando o seu futuro agoiraba
triunfo. Nada impide á omnisciente
voz narradora deitar sobre o mito local
unha ollada agarimosa, antes e despois de que cruce a liña de non retorno, mentres harmoniza os personaxes
cos ambientes dun pequeno lugar,
nun concreto tempo no que Susi
Arnela era a protagonista. O seu universo bule e rebule, ata chegar a ser
admirado por ser unha visión emocionante da súa estraña aura.
Foi o amargor dos talos das vinagretas que chuchaban os nenos de
camiño para o colexio o que presaxiou
a fin da festa? Ou foi o amargor da
maldición dos mariñeiros que naufragan en terra?
Derivándose do illamento de cada
fragmento, da falta de diálogo, de
cada personaxe illado á súa vez no
seu recuncho, sobrancea a atmosfera
de supervivencia e a mitificación de
Susi Arnela, toda ela luminosidade,
ata no seu devalo. As causas do devalar poden ser tan prosaicas coma os
pesadelos das almas sensibles ou,
como se laiaba o filósofo Boecio na
súa obra sobre o consolo da filosofía,
sería a inconstancia da deusa Fortuna
que tanto pode producir días de abondosa e forte luz como despois afundirnos nas tebras da noite escura, sen
que ninguén poida deter a marcha da
súa roda.
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ras ler a novela Fin de Festa
veume á acordanza aquilo de
que baixo as máis calmas augas
poden moverse, e arrastrarnos ata ao
fondo, as máis vivas correntes.
O título da obra anuncia xa un
suceso desgraciado, en realidade
moitísimos, e tamén as súas orixes.
Mais, ata que fondo nos poderían
arrastrar as correntes que levaron a
Susana Arnela, deusa do lugar chamado Xuvino?
Achéganos á breve novela de
Diana Varela Puñal retratos de desafiuzados na paisaxe dunha vila costeira
cun estilo de frases curtas adobiadas
de matices sensoriais e simbólicos:
berros e silencios, cores e tactos, convivencia e incomunicación, músicas e
contactos, choros e risas, puntos de
apoio e desequilibrios. Todo un mundo
descrito con austeridade, contadas as
palabras para que non se perda de
todo o pasado. Gardan as páxinas do
libro o fulgor de seres fracasados,
enfermos, inadaptados, sozinhos,
alcoholizados. Fulgor regalado a un
lector que doadamente pode deixarse
levar pola corrente, empatizar e gozar
da suave ironía, idealismo e dramatismo da obra.
Combinando o personaxe principal
e os secundarios, respectuosa a fragmentación coa cohesión de totalidade,
as secuencias que levan o nome da
raíña da festa vanse numerando e
completando cos diferentes personaxes retratados nos títulos alternos:
Susi Arnela I, O deslumbrado, Susi
Arnela II, Nolovegho, Susi Arnela III,
Constante… así ata o epílogo, o vento
no pelo dos roqueiros, onde a arte non
fracasa.
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Tempo e identidade
POESÍA O carácter do tempo nas proximidades da morte é o miolo dos poemas
que protagonizan este novo libro de Franco Grande.
X. Ricardo Losada Texto

ProTexta

ProPostas

T

O

poemario
de
X.L.Franco
Grande Xoguetes do tempo
comeza cunha cita de Ovidio: “Tempus
edax rerum”. Unha cita que dá dous
indicios importantes sobre o libro. O
tema: unha persoa a piques de cumprir
80 anos reflexiona sobre a morte, e o
clima: puro clasicismo. Porque aínda
que Franco Grande utiliza con rigor
técnicas poéticas do século XX, non
renuncia á mellor calidade da poesía
grecolatina: respectar a linguaxe como
unha arma de precisión en busca da
verdade que se quere compartir. Nada
de metáforas sorprendentes. Franco
Grande prefíreas gastadas (os anos
finais son os últimos chanzos dunha
escaleira, por exemplo), pero, aínda
así (o que só os grandes poetas poden
conseguir), fainas brillar.
Xoguetes do tempo é así unha
marabillosa reflexión sobre o tempo e
a identidade. Unha emoción contida,
agnóstica, pero de silencioso pasmo
metafísico, que calquera lector, sexa
da idade que sexa, pode apreciar
pois, como dicía Montaigne, todos
estamos á mesma distancia da morte,
e como di Franco Grande: “Pero a
música volve / e unha vez máis sentímonos / afastados dos chanzos derradeiros como se tan só a música existise”. Fai falla ter 80 anos para sentir
iso? Quen non sentiu moitas veces ao
longo da súa vida que esa música (ou
Gloria Swansom, como tamén indica o
autor) era a realidade verdadeira e
que a vida vivida era a morte?
Franco Grande non quere gañarlle
unha aposta á morte, pero tampouco
perdela. E ese é, creo eu, o seu máis
grande acerto. Na primeira parte, Na
moega do tempo, reflexiona sobre a
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Xoguetes do tempo
X. L. Franco Grande
Galaxia, 2015

O poeta dóese máis da
morte daqueles vellos
soños que da súa
propia, e volve a
mirada á vida da nenez
no val de Tebra.
morte enfrontándoa a ese si mesmo
indistinguible do tempo. E ese tempo
e ese ti encárnanse en fotos, nos
netos que comezan a subir, ledos e
inocentes, a ladeira da vida, nos
coches que se moven a unha velocidade incomprensible para os vellos
muíños, en flores frescas que recordan que “xuntos na morte agora /
coma onte xuntos no gozar da vida”.
Porque neses últimos chanzos non
todo é desesperanza: “As follas van
caendo / na terra que as acolle / onde
se volven humus, vida ao cabo”.
Na segunda parte, Xanela aberta, o
poeta nega o presente mirándoo pola

fiestra nas rúas de Vigo: “De novo miro
a rúa: / xentes e coches seguen alá
embaixo, / Medra o rebumbio, móveo
todo a présa. / o formigueiro segue
entolecido”. Porque este non é un libro
para quen non ten esperanza, nin amor
nin fe, nin para eses que pasan indiferentes e ao chegar á casa nada queren
saber dos veciños. É un libro para eses
que algún día, ao bocexar, sentiron que
entraban no baleiro, ou que cansaron
de vivir só para pasalo ben, ou que
comprenderon o mundo dos perdedores. É un libro para os que saben que
“o tempo fixo esmorecer en moitos o
mellor que tiñamos”, e que lles gustaría
que a nosa terra se parecese a aquela
polo que tantos galeguistas loitaron en
condicións políticas moi difíciles.
Pero de súpeto, na terceira parte,
Lentura, descubrimos, con deleite e
remorso, que o poeta dóese máis da
morte daqueles vellos soños que da
súa propia, e, como bo poeta clásico,
volve a mirada á vida da nenez no val
de Tebra, o mesmo do ocio suspendido
da súa vellez, e cobran protagonismo
as cepas de albariño, as abellas que
procuran os acios, o amarelo dos vimbios, o pisco que baixa do monte, as
hortas e os panascos, fiúnchos e tormentelos e, como non, os merlos. Pero
sobre todo esa auga e esa terra que
nos dan a vida, e que non lle permiten
ao poeta evadirse. Obrígano a facer
unha proclama (Faremos esta terra ao
noso xeito) para que o lector, máis que
o recordo dunha folla que cae, leve consigo a imaxe dunha folla que se converte en humus: “pois cremos para crear e
que o creado / pola fe que se ten e non
se escolle / nos abre aos tempos que
non dan chegado”.
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Mulleres guerrilleiras
HISTORIA Os testemuños das mulleres que se botaron ao monte despexa as
incógnitas e acaba co silencio sobre a vida das guerrilleiras.
Silvia Penas Texto

As mulleres do monte
José Antonio Gurriarán
Galaxia, 2015

As mulleres do monte
é unha ruptura drástica
co silencio e co medo,
unha batalla gañada
pola honestidade e o
valor: “eu non teño
medo, dáme máis medo
a vida que a morte”.
Desde Souleción ao Val hai uns
poucos quilómetros, estes dous puntos son o inicio e a meta de 409 páxinas que nos trasladan a unha época e
un momento tan concreto e intenso,
que ás veces confundimos o documental e a ficción. Os testemuños destas mulleres, que hoxe viven aínda en
Galiza ou Portugal, ou exiliadas en
Francia, é tan descritivo e ilustrativo
que nos leva, con imaxes vívidas,
debaixo dun castiñeiro, ao soto dunha
cárcere, á profundidade do bosque.

Gurriarán parte de “tres acontecementos borrosos” que el lembra desde
a súa infancia: o asalto ao Banco
Pastor, o “crime de Soulecín”, o día
que feriron e detiveron ao primo
Gonzalo, que lle serven como puntos
ao redor dos que trazar o camiño das
pesquisas. Testemuños en primeira
persoa das supervivintes. Elas, sempre na sombra, cobran voz e contan a
Historia, falan dos límites humanos,
do medo, da morte e da rabia, pero
tamén da solidariedade, do amor,
cnha nostalxia difícil de explicar, pero
ben fácil de comprender.
Por veces o relato cobra esa épica
tenra que fai lembrar aos Capitães da
Areia do Jorge Amado, acaso polos
nomes que utilizan para identificar os
lugares: “Cidade da Selva”, ou as persoas “Policía de Aceiro”, “o Bailarín”,
e nos fai pensar que estamos asistindo a algo imaxinado e non vivido,
cando o terrible, se volve tan próximo
e impulsa ás persoas a estar por riba
da realidade.
A partir da memoria das mulleres e
doutros documentos atopados en diferentes arquivos, Gurriarán despexa
certas incógnitas e arma o puzzle
entrecotado da súa infancia. O elemento que fai encaixar aquel silencio
é o medo, esa enfermidade que tantos
padeceron na época, e a alerta que
aínda ecoa ao falar da represión.
As mulleres do monte é unha ruptura drástica co silencio e o medo,
unha batalla gañada pola honestidade
e o valor: “Eu medo non teño, aínda
que viva aquí soa. Dáme máis medo a
vida que a morte” (Consuelo
Rodríguez López, a Chelo, última guerrilleira galega viva).
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s mulleres do monte é o primeiro libro en galego de José
Antonio Gurriarán, e o último dos dez
que ten publicados baixo a súa autoría. Naceu no Barco de Valdeorras,
dedícase ao xornalismo e comezou
con pequenas achegas ao xornal Sil,
despois marchou a estudar a Madrid.
Dirixiu o Diario Montañés de
Santander, e foi redactor xefe, subdirector e director de Pueblo. Traballou
en TVE e creou e dirixiu a segunda
canle de Canal Sur. Entrevistou, entre
outros moitos, a Gandhi, Dalí, Perón,
Belmondo ou Jacqueline Kennedy, e
participou na investigación sobre a
morte do marido desta.
O seu libro máis coñecido data de
1982: La bomba, un no rotundo a la
destrucción y a la muerte y un viva a la
vida (Ed. Planeta): o autor busca aos
tres membros do Exército Secreto
para a Liberación de Armenia que
colocaron unha bomba nunha cabina
da madrileña Praza de España e que
feriu a Gurriarán. Volvería sobre este
tema en Armenios, el genocidio olvidado (Espasa Calpe, 2009).
Armenia e o seu conflito, Allende,
Pinochet, A India ou Lisboa foron á vez
protagonistas e escenarios das súas
obras, e agora é o monte da comarca
galega de Valdeorras o escenario, e as
protagonistas: as mulleres fuxidas do
maquis, aquelas que por estar ameazadas de morte, tiñan o permiso de
vivir agachadas nos lugares máis
extremos da orografía galega, canda
aos guerrilleiros. Pero tamén as que
serviron de enlace, as que levaron
comida, as que, durante tanto tempo,
malia seren torturadas, encarceradas,
violadas, gardaron silencio.
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Cando case todo é mercado
ENSAIO Dun xeito consciente o mercado foi ocupando espazos que antes da
segunda metade do século XX non eran económicos.
Albino Prada Texto
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e entre o non pequeno número
de libros que se teñen publicado sobre a derradeira crise económica
un atopa con demasiada frecuencia
textos de ocasión. Entendo por tal
cousa aqueles escritos que ofrecen
unha análise conxuntural e de curto
percorrido intelectual. Son textos que,
transcorridos un par de anos, perden
interese porque ou ben precisan
dunha actualización da súa base
empírica, ou ben dos argumentos que
aplicaron a aqueles datos ou a aquelas medidas de política económica
que aínda non se tiñan tomado cando
se escribiron.
Pero existe outro, reducido, número de análises e ensaios que non precisaban que este último desastre económico se producise, porque o seu
cerne argumental arranca de moito
máis lonxe. Este é o caso do libro que
ven de publicar Basilio Lourenço
Fondevila na colección Mar Maior da
editorial Galaxia. No que sigue citarei
entre paréntese as páxinas desta primeira e recente edición.
Sucede con este ensaio que o seu
autor non só vén de lonxe no tempo
(pola súa idade pode falar con coñecemento directo de causa de boa
parte da segunda metade do século
pasado), senón que tamén vén de
lonxe da economía (do ensino da
matemática). E esta feliz coincidencia,
cando se acompaña dunha acreditada
erudición sobre os máis diversos
asuntos sociais, históricos, políticos,
tecnolóxicos, informáticos, biolóxicos,
etc., permítelle construír unha ollada
sobre a economía e o traballo de moi
boa parte dos economistas que se fai
excepcionalmente de agradecer.
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Transparencia o barbarie. Frente al
discurso neoliberal, consciencia cívica
Basilio Lourenço Fondevila
Galaxia, 2015

O autor deste ensaio
non só vén de lonxe no
tempo, senón tamén
na economía. Esta feliz
coincidencia,
acompañada dunha
acreditada erudición
sobre os máis diversos
asuntos sociais,
políticos tecnolóxicos,
biolóxicos... permítelle
construír unha ollada
sobre a economía moi
de agradecer.
Para o autor de “Transparencia ou
barbarie” a última crise non supón
senón un momento convulso dun
mundo económico, no que a media-

ción do mercado non fixo máis que
medrar de alcance e velocidade nas
últimas décadas. Este mundo do economicismo xeneralizado reduciría a
cada paso máis a esfera do non económico (que o autor chama oiconomía
ou paraeconomía) (36-37) daquelo
que queda fora do mercado.
Nas súas palabras: a conversión
do non económico preexistente en
económico-comercial foi constante no
desenvolvemento do capitalismo, e na
segunda metade do século XX acentuouse moi conscientemente (39). Tal
cousa senta as bases para unha
industrialización masiva, privatizable,
financiarizable (64) e depredadora da
ciencia e da tecnoloxía.
Acto e seguido ponse en acción o
obxectivo do máximo crecemento da
produción, nunha sociedade na que
cada vez quedan menos aspectos da
vida social (ensino, sanidade, coidado
dos maiores, dos nenos, ocio, festa...)
fóra do mercado, un postcapitalismo
(193). Unha sociedade de mercado
(M.J. Sandel). Máximo crecemento
que vén alimentado polas finanzas e o
creto (148, 158) e acompañado de reiteradas crises e burbullas de sobreprodución e desemprego masivo.
Os economistas monetaristas e da
escola de Chicago non ven problema
algún en que as cousas sexan así. O
noso autor recapitula na recente historia económica as súas andainas polo
mundo como fixera N. Klein (70, 78,
96, 136 e ss.) despois do retroceso
dun keynesianismo (76), que salvara
ó capitalismo de si mesmo. Pola súa
banda Marx quedaría atrapado no seu
propio universo economicista (valor e
prezo) (33), mentres os neokeynesia-
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Basilio Lourenço. Foto: F. de Paz

A difícil búsqueda dunha saída
¿Por onde atopar unha saída? A arrogancia de uns e o autismo dos outros
estaría a levarnos a un colapso social
(un novo medievo) (57) e ambiental
(cambio climático, urbanismo depredador, esgotamento de recursos...).
Un risco global común xa demasiado
grande, segundo o autor (207).
Xa que logo, a alternativa habería
que buscala nunha sociedade que
limitara progresivamente a área da

nais), ou sobre a escala da estrutura
territorial e do urbanismo (182).
É o meu particular resumo do
argumento central do ensaio tal como
eu o vexo. Pero, afortunadamente,
hai moito máis. Unha crítica da matematización obsesiva das ciencias
sociais (o que se ten chamado envexa da física), unha reveladora precisión sobre o Nobel de economía
(aínda que o outorgado a D.
Kahneman o H. Simon non encaixen). Mesmo a inclusión da anomalía
de Stiglitz & Sen nos Nobel de economía (95) (aínda que non dea conta
da súa axeitada análise das limitacións do PIB).
Por haber, mesmo hai unha suxestión de moito alcance: que a economía
da presunta escaseza convive cun
fenómeno xeral de despilfarro (126) e
dun consumismo descontrolado (203).
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economía de mercado, o que non é
posible sen articular un mecanismo de
control público sobre dimensións básicas da economía (193). Isto non
supón un posicionamento anticapitalista (192, 199), pero si obriga á procura dunha sociedade estacionaria
(82, 137). B. Lourenço reitera (41) que
a mellora xeral da calidade de vida
derivada deste tipo de cambios podería coexistir cunha efectiva diminución
global do PIB.
Deste cerne argumental derívanse
as liñas mestras das súas propostas de
acción ou cambio (29) (no último capítulo 5 do ensaio) para un axente social
que debera someter a revisión todos os
conceptos (197) nun cabal despegue
da racionalidade social (197). Sobre
autonomía e soberanía alimentaria
(185), sobre transparencia fronte a
mercados amañados (globais ou nacio-
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nos e moitos socialdemócratas tamén
serían crentes no progreso lineal
(120). Un mundo no que os negocios
terían en exclusiva a función de crear
e medrar, e o Estado estaría só para
corrixir (133). A socialdemocracia tería
sucumbido así ó optimismo do crecemento e o poder financeiro globalizado (122).
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Pensando Barthes
ENSAIO O premio Ramón Piñeiro de Ensaio fai un completo e analítico percorrido
pola vida e obra do semiólogo francés.
Miguel Vázquez Freire Texto
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oitos lectores de Barthes poden
verse sorprendidos, ou mesmo
chamados a erro, diante do título escollido polo profesor e ex decado da
Facultade
de
Filosofía
da
Universidade de Santiago Luís G. Soto
para o seu estudo sobre quen nos
seus últimos anos de vida foi profesor
da cátedra de Semioloxía Literaria do
Colexio de Francia. Sorprendidos porque a obra de Barthes remite preferentemente á semiótica, da que é un dos
pais fundadores, ou en todo caso á crítica dos documentos culturais, desde
os textos literarios ata a moda e a fotografía, se aceptamos que o primeiro
momento estritamente semiolóxico (e
estruturalista) desa crítica deixou posteriormente paso a outro (ou outros)
post semiolóxicos. É iso filosofía?
Pregunta que podería levar á interpretación errada do contido que cabe
agardar baixo ese título: unha reinterpretación de Barthes en clave filosófica, unha lectura filosófica, poderiamos
dicir, dun autor que non é sensu stricto
filósofo. Porén, ben ao contrario,
apoiándose nun coñecemento exhaustivo dos escritos do pensador francés,
Luís G. Soto concibe o seu traballo
como a defensa dunha tese: Barthes é
filósofo. Que quere dicir isto? Que,
aínda sendo certo que a autovindicación como filósofo por parte do propio
Barthes só se producirá no último lustro da súa vida, toda a súa produción
está instalada no que constitúe a condición esencial do filosofar desde os
grandes mestres clásicos, isto é, na
procura da verdade; non nunha verdade xa dada e aceptada, senón na verdade como construto historicamente
determinado, cuxa determinación é
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Barthes filósofo
[Premio Ramón Pîñeiro de Ensaio 2014]
Luís G. Soto
Galaxia, 2015

Barthes filósofo
amósase como un
sólido argumento
probatorio da tese que
o título proclama, sen
que isto obstaculice o
que o libro tamén é:
unha introdución
divulgativa á completa
traxectoria persoal e
intelectual do
pensador francés.
inseparable dos procedementos
mediante os cales se teñen establecido os criterios de verificación que a
sosteñen, e que a reflexión barthiana
contribuirá a desvelar.
Certamente, Soto admitirá que hai
un Barthes científico, xustamente o
Barthes semiótico, que podería cuestio-

nar esta imaxe, mais ao se tratar dunha
ciencia nova en procura da construción
do seu propio estatuto de veracidade
(unha procura que non se chega a
pechar), non hai en rigor tal cuestionamento. Por outra banda, facendo uso
de conceptos tomados do propio
Barthes, admite tamén que cabe falar
dun Barthes “escritor”, sendo aquí
“escritor” quen se instala na linguaxe
escrita abrazando un compromiso de
creación dun “idiolecto” singular, situado entre a “lingua” como espazo de
comunicación común, e o “estilo” persoal. Mais será un Barthes escritor que,
como moi ben documenta Soto, quedará máis nun proxecto (esa novela reiteradamente anunciada nos seus últimos
anos, mais nunca escrita) ca nunha
plena realización, aínda que certamente algunha das súas máis celebradas
de entre as súas últimas obras (Roland
Barthes
por
Roland
Barthes,
Fragmentos dun discurso amoroso, A
cámara clara) incorporan recursos ben
próximos ao “novelesco” ou, sobre
todo, ao autobiográfico, que modifican a
concepción paradigmática e convencional do xénero ensaístico. En realidade,
coido eu, o devir da escrita barthesiana
acaba constituíndo unha manifestación
máis do que el mesmo (e non só el) tiña
apuntado nas súas análises semiolóxicas, isto é, a disolución das fronteiras
entre xéneros e espazos comunicativos
na cultura contemporánea. Finalmente,
Luís G. Soto concluirá reafirmando a
súa tese aínda que matizada: Barthes é
en efecto un filósofo, ese é mesmo o
perfil que mellor o define, aínda que del
tamén poderiamos dicir que é “un
semiólogo-escritor-filósofo” ou, “quizais
mellor”, “un filósofo-escritor-semiólogo”.
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Roland Barthes en París, 1976.
Foto: François Lagarde
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final (d’O pracer do texto en diante).
Mais en realidade, da lectura do estudo
de Luís G. Soto o lector extrae a impresión, que o propio Soto en ningún caso
desminte, ben ao contrario, de que
malia esas aparentes descontinuidades en ningún caso hai propiamente
ruptura entre eses “catro” Barthes.
Mesmo podería moi ben dicirse que
todos os Barthes, como na metáfora da
faba, seguen estando presentes en
cada un deles, que así como o Barthes
“ético” nunca abandonará as dimensións crítica, científica (semiótico –
estrutural) e estética, xa desde o primeiro Barthes se anunciaba a dimensión ética que finalmente dominará a
súa escrita dos últimos anos. Aínda
máis, imponse a idea de que a esixencia ética xurde inevitablemente coma
un imperativo da reflexión sobre a linguaxe e o signo que constitúe a cerna
permanente da obra barthiana. Porque,
como recolle Luís G. Soto en cita textual do autor francés, “esquecemos
que calquera lingua é unha clasificación e que calquera clasificación é
opresiva”, de xeito que o traballo barthiano afírmase como unha vontade de

resistencia creadora contra esa opresión da “linguaxe-poder”.
Permítaseme que para concluír
acuda eu tamén a unha metáfora que
Barthes aplica ao teatro de Brecht: o
“alfinete xaponés” (“Brecht et le discours: contribution a l’étude de la discoursivité”, en Écrits sur le théâtre).
Este estaba dotado dun axóuxere,
dinos Barthes, e era usado polas costureiras xaponesas para non esquecelo cando confeccionaban un traxe.
Pois ben, así como Barthes cre atopar
no teatro brechtiano unha sacudida
que, coma o tintinar do axóuxere, produce un desprazamento dentro do
continuo da logosfera, esencial para
que non esquezamos as relacións de
poder que se disimulan nela, así a
propia obra de Barthes comparte ese
mesmo efecto de sacudida e desprazamento que nos permite detectar as
formas de imposición que se agochan
baixo as estruturas de comunicación
que tendemos a naturalizar como signos neutros. O texto divulgativo de
Luís G. Soto é unha excelente guía
para, volvendo a Barthes, reiterar esa
advertencia.
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Barthes filósofo amósase como un
sólido argumento probatorio da tese
que o título proclama, sen que isto obstaculice en ningún momento o que o
libro tamén é, e dun xeito admirable:
unha introdución divulgativa á completa traxectoria persoal e intelectual do
pensador francés. Iníciase esta cunha
concisa biografía que abre paso a unha
revisión pormenorizada da totalidade
da obra do autor estudado, seguindo
un procedemento rigorosamente cronolóxico. Mais a análise detallada (dentro do que permite a brevidade que se
impón nun texto de carácter divulgativo) non perde, en ningún momento, a
perspectiva de síntese global que guía
esa análise, perspectiva que se nos
ofrece desde as primeiras páxinas a
través dunha poderosa (e fermosa)
metáfora tomada do propio Barthes: o
exercicio ascético de certos monxes
budistas mediante o cal conseguían
ver nunha faba toda unha ampla paisaxe. A faba – paisaxe trócase nunha fórmula que encerraría a totalidade da
obra barthiana, que irá sendo despregada ao longo da pescuda analítica de
Soto para pecharse de novo no reconto final. Hai así catro modos de, por así
dicir, manifestarse a escrita de Barthes
que representan catro modalidades de
relación do signo (a escrita) co real: a
“crítica”, que prevalecerá no primeiro
Barthes (as Mitoloxías e a súa participación na polémica da “nova crítica literaria” poderían tomarse como momentos máis representativos), a “ciencia”
no segundo (o Barthes dos Elementos
de Semioloxía, o redactor da revista
Communications, o Barthes estruturalista), a estética no terceiro (o postestruturalista de S/Z), a ética no cuarto e

