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Proxecto Derriba.
Formar, amestrar
O pasado outubro desenvolveuse o obradoiro Novas tendencias do pensamento
contemporáneo no Verbum de Vigo, organizado polo Proxecto Derriba. Lyotard, Lacan,
Foucault, Bensaïd, Eagleton e Deleuze foron nomes atendidos. Nas páxinas que seguen
abórdase a súa andaina como grupo investigador e divulgador no campo da filosofía,
así como dúas monografías arredor de Jacques Derrida e Fredric Jameson. Estas viron
luz coa colaboración de Estaleiro Editora e os integrantes do proxecto anuncian como
próximas as dedicadas a Ulrich Beck e, novamente, Terry Eagleton. // Antonio Doñate

E

n maio de 1828 aparecía na cidade de Nüremberg un adolescente de aspecto descoidado
que, ao levalo á comisaría, lograría identificarse co nome de Kaspar Hauser. Revisitada
polo filme de Werner Herzog (Cada un para si propio e
Deus contra todos [Jeder Für Sich Und Gott Gegen Alle],
1974), a enigmática historia de Kaspar percorrería o
século XIX. A existencia, en pleno occidente, dunha
persoa de dezaseis anos incapaz de balbucir ou escribir palabra, descoñecedor de calquera código de
conduta social e incluso da súa propia orixe suscitaría incógnitas que aínda se manteñen. Pasara os
primeiros años de vida lonxe de calquera contacto
humano, confinado nalgunha dependencia supostamente palaciana. Isto levantaría a sospeita de que
procedía da casa real da comarca. Morrería cinco
anos despois, de maneira non aclarada. Entre a súa
aparición e deceso a sociedade do lugar encargaríase con escaso éxito de educar a ese bo salvaxe que, á
maneira de Rousseau, posuía unha inocencia e amoralidade absolutas.
Os integrantes do chamado Proxecto Derriba non
son irmáns pero, como os Ramones, comparten apelido. A súa elección: Hauser. Sören Hauser –Abraham
Rubín (Ourense, 1978)–, certifica por correo electrónico que “no seu momento empregamos Hauser influídos, efectivamente, por un tratamento teórico que
estabamos a traballar sobre a figura de Kaspar Hauser. Un dos motivos que reflectía aquí era a tentativa
de construír una comunidade anónima e imposíbel, e
incorporamos o apelido ‘Hauser’ como síntoma desa
fractura da identidade que todos asumiamos como
propia”. O Proxecto Derriba xermola ao redor das aulas de Filosofía da Universidade de Santiago de Com-
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postela, onde coinciden. Xa en 2006, licenciados e
realizando estudos de doutoramento “na diáspora”
xorde como tal, coa premisa de “intentar cubrir algún dos ocos que aquí existían no referente á filosofía contemporánea; por una banda, traballar sobre
un vocabulario específico de filosofía contemporánea inexistente en galego, e, ao mesmo tempo, intentar dar a coñecer certa liña de investigación non
tratada especificamente na USC nin nas institucións
galegas”. O proxecto está integrado de maneira estable por unha decena de persoas, ademais de nutrirse
de colaboracións externas. Na súa páxina web e base
de operacións –www.proxectoderriba.org–, defínense como comunidade acéfala, unha malla invisible
formada por aqueles que comparten a non pertenza. As súas actividades conseguen trasladar ese aire.
Son, inequivocamente, maneiras de agora. A páxina
parece un organismo vivo: un trasfego de materiais
propios ou traducidos, recensións e entrevistas libres
de dereitos de autor, habilitados como foro de discusión. Así mesmo, dende 2007 elaboran unha revista
dixital –Derritaxes– que conta xa con nove números,
habitualmente monotemáticos.
Entre os seus intereses chama a atención a vocación didáctica, divulgativa. Nese sentido os seus
talleres “se Derritaxes se ocupa principalmente das
nosas investigacións, os obradoiros –e as monografías– pretenden ter un carácter máis pedagóxico, intentando dar a coñecer certa liña da filosofía
contemporánea que nós desenvolvemos –ou que foi
importante nas nosas investigacións– e que é relativamente descoñecida en Galiza. Até o momento empregamos dous formatos, aos que chamamos ‘Obradoiros de pensamento contemporáneo’ e
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‘Obradoiros de literatura comparada’. Alén diso, tamén realizamos cursos de formación do profesorado
específicos”. Así, inauguraban colaboración co Museo Verbum de Vigo o ano pasado co seminario Identidade e diferenza na literatura, onde se poría en discusión as nocións de dobre, de alteridade e a ciencia
ficción, a tolemia ou o xénero a través de lecturas de
autores como Kafka, Stanislaw Lem, Thomas Bernhard ou Chus Pato. Na primeira edición do seu obradoiro de pensamento contemporáneo abordaban a
traxectoria, baixo epígrafes concretos, dos filósofos Jacques Derrida, Judith Butler, Toni Negri, Slavoj
Žižek, Fredric Jameson, Ulrich Beck e Gianni Vattimo.
O Cineclube de Compostela, dentro do ciclo As desagradecidas que se desenvolveu o pasado mes de novembro, proxectou o filme de Herzog. A folla editada
para a sesión apóiase en varios textos. Unha elexía
de Paul Verlaine advírtenos que ninguén creu intelixente a Kaspar, a pesar de traer os ollos ben abertos. No entanto, procedeuse a adecualo, a situalo. O
que asina Proxecto Derriba denuncia, seguindo a estela do Foucault de Vixiar e castigar, eses dispositivos de uniformización, propios das institucións disciplinarias de poder: “o filme incide no amestramento que implica a institución educativa. A formación
non consiste tanto na autonomía do suxeito como
na asunción dunha serie de prexuízos que permiten
conformarse coma cidadán de pleno dereito dunha
sociedade. A inadaptación é penada dende a difamación até a morte”. Completa o abano un fragmento
de Camposanto, de W. G. Sebald, que determina que
“os actos que rodearon a Kaspar son tan só unha ilusión de liberación en forma de readaptación absoluta
ás circunstancias”.

Traballo e ideas: Xiana Arias Rego, Suso Blanco, Aurelio Castro,
Xabier P. DoCampo, Antonio Doñate, Tamara de la Fuente, Cristina
García Parga, Ánxela Gracián, Gustavo Hervella, Óscar Iglesias, María
Lado, Alberto Lema, María López Suárez, Isaac Lourido, Manuel M.
Barreiro, Iago Martínez, Oriana Méndez Fuentes, Lucia Montenegro,
Claudio Pato, Montse Pena Presas, Marta Pérez Pereiro, Belén Puñal,
Lara Rozados Lorenzo, Sole Rei, Daniel Salgado, Samuel Solleiro,
Isabel Soto, Bieito Sousa, Rodri Suárez, XGG.

ProTexta distribúese conxuntamente coa revista TEMPOS Novos e cos xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños
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// Alfredo Santos

O asistente ao segundo taller Novas tendencias do pensamento contemporáneo, realizado hai uns meses no museo Verbum, advirte dende o comezo que todo isto non é só
un marco de selectas referencias. A substancia dos contidos non devén –máis alá do propio de cada autor– en cripticismo, tampouco
se dá a frecuente sensación de endogamia. A
actitude aberta, as maneiras pouco xerárquicas e o atavío (que inclúe nalgún caso cabelo
longo e camisetas con consignas –a analoxía
ramone non era excesivamente aleatoria–)
arredan as comunicacións do institucional,
do academicismo.
Delmiro Rocha (Salceda de Caselas, 1980)
achéganos no seu relatorio “Lyotard e a infantia” a estela do filósofo francés Jean François
Lyotard. Delmiro céntrase na súa noción de
infantia, que asume a filosofía como eterna
carencia, algo que non se deixa dicir, ler ou
escribir. Para Lyotard, opoñéndose á concepción ligada ao materialismo histórico, a alienación non é un dominio de si mesmo arrebatado pola acción externa; non se chegaría
–secundando a Freud–, xa dende o nacemento, a posuír tal liberdade. Teriamos, así, unha
especie de alienación conxénita, ontolóxica. É
dicir, ese outro habitaríanos. A anomalía non
sería algo reservado ao outro malvado.

Francisco Conde Soto (Vigo, 1978) consegue
en “Que é unha psicanálise? O real na teoría
de Jacques Lacan” comprimir e secuenciar a
súa enredada traxectoria. O rexistro do real,
segundo o renovador da disciplina psicanalítica, aludiría a aquilo que non se pode representar, aquilo inmensurable, definitivamente
orgánico. A psicanálise deberíalle permitir ao
rexistro imaxinario do paciente a caída, distancia e reordenación dos seus ideais e identificacións; ao simbólico crer no sentido, na lóxica. Alcanzar a discernir a face oculta do seu
síntoma. En canto a como eses avances logran
modificar o real, a psicanálise lacaniana é antitética –revolucionaria, polo tanto– respecto
da sociedade de consumo. O éxito a miúdo é
intanxible. É un proceso lento, e incerto.
Con “Foucault: do problema da discursividade ao problema do poder” de Diego Lubián
(Vigo, 1979) centrámonos na noción de poder,
trazando a súa ruta dende a era feudal –violento, soberano, descontinuo– á actual –tecnolóxico, sibilino, omnipresente–, para a que
acuñaría o termo biopoder. Un traxecto onde
o castigo mudou en prevención de perigosidade, en vixilancia. A figura de Foucault interponse entre a historiografía liberal –que interpreta
o dito camiño como liberación– e a marxista –
que aduciría que o individuo apenas cambiou

de sometemento, do amo ao produto. A súa
posición, así, falaríanos do poder como algo
continxente, azaroso, non exterior ao suxeito.
Unha relación de tensións máis que un privilexio posuible. No tanto arma para arrebolar
como espectro microfísico; algo que non se
aplica, senón que (nos) invade ou anexiona. E,
nese sentido, produce saber.
“Daniel Bensaïd: cambiando o mundo”,
de Brais González Arribas (Ourense, 1980)
despregou a traxectoria do antigo dirixente
estudantil de maio do 68. Bensaïd dista da
simple ortodoxia. Posicionaríase ao redor de
certo trotskismo. Para o autor de Marx intempestivo non se debería erixir no alemán
unha nova deidade; o seu relato non sería
teleolóxico nin determinista senón profano,
conflitivo, baseado na loita e no contratempo. Máis ca dunha praxe obxectiva trataríase dun saber estratéxico. A noción de clase, así, sería dinámica; non constituiría un
suxeito previo, aparecería no conflito, daríase na acción. Por outra parte mantería que
aínda non se deron, historicamente, as condicións necesarias para a implantación da
democracia, xa que sería un sistema que só
se desenvolvería no comunismo. O seu non
sería, por conseguinte, un posicionamiento
nostálxico.
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A Xosé Manuel López Fernández (Lalín, 1967)
botóuselle o tempo enriba na súa comunicación. A cantidade de información disposta en
“Terry Eagleton: o debuxo dun círculo marxista” fainos agardar ao volume que publicará proximamente Estaleiro. Eagleton, crítico
de estudos literarios discípulo de Raymond
Williams, anda moi lonxe do acomodo teoricista. Falamos dun personaxe público; látego
non só do Reino Unido liberal senón tamén da
deconstrución e certo posmodernismo. El, na
estela da súa formación e querenza teolóxica,
constrúe unha –algo mesiánica, en certa sintonía con Badiou– aproximación á verdade,
así como ás categorías –arrecunchadas– de
obxectividade e incluso felicidade. Vehemente, ten a menos a posmodernidade, aínda recoñecendo os seus achados nos estudos poscoloniais ou de xénero. Na súa opinión carece da categoría de “época histórica»” xa que a
modernidade segue sen superarse.
Para pechar o ciclo Abraham Rubín aborda
con desenvoltura o profuso ecosistema de Deleuze. “Gilles Deleuze: unha filosofía do acontecemento” intentou descifrarnos o alude de
neoloxismos facturados a miúdo xunto a Félix
Guattari. Ambos traducirían n`0 Anti-edipo a
armazón social a termos maquinais; seriamos,
así, unha caste de circuíto de fluxos, onde o
desexo se erixiría en pouco menos que produtor do ser humano. Así considerado, o desexo
non sería individual, senón converxente, sempre en disposición de fraguar. Tampouco espontáneo; máis ben estaría inserido nos procesos de produción. Así mesmo, e descendendo,
cada vez que amamos cargariamos a catexia
–enerxía psíquica libidinal– concernente ao
campo social que esa persoa cristalizaría. Esa
catexia social –categoría tanxencial ao romanticismo– tería unha parte consciente (aquela
que realizaría os nosos intereses) e unha inconsciente ou esquizoide (a que escenificaría
os nosos desexos). O acontecemento situaríase
entre estes dous vectores.
En canto aos seus próximos proxectos,
Abraham Rubín aclara que “o novo número
de Derritaxes saíu en decembro e vai dedicado ao motivo ‘15M’. Así mesmo, os obradoiros en que estamos agora a traballar teñen por título ‘Relocalizacións. Política e novos medios de comunicación’ (obradoiro de
pensamento) e ‘Lingua e violencia’ (literatura)”. Ademais, deron o salto ao papel. Estaleiro editou, baixo a epígrafe “Materiais e ferramentas procomún”, catro das súas monografías de pensadores: Negri, Vattimo, Derrida e
Jameson. Os próximos serán os dedicados a
Ulrich Beck e Terry Eagleton. Volumes próximos e ata amables, mais non condescendentes. Divulgación estrita.

Ensaio Posmodernidade e deconstrución son termos que de

usados tornan difusos. Estaleiro Editora guíanos con senllas obras de
introdución ao pensamento de Jacques Derrida e Fredric Jameson
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Deconstrución e posmodernidade

H

ai poucos termos na recente
historia do pensamento occidental que teñan traspasado
as fronteiras da filosofía con
tanto éxito. Presentes de maneira transversal nos diferentes eidos da cultura o
seu sentido vólvese irremediablemente
difuso. Fálase de cine ou de novela posmoderna. Temos arte posmoderna. E vivimos nunha época posmoderna. A deconstrución aplícase dende a metafísica
até a psicanálise sen esquecer a elaboración de pratos de cociña deconstruídos.
Así as cousas, non viría mal unha aclaración ao estilo de que falamos cando falamos de posmodernidade ou de deconstrución? Entre outros moitos valores, a
presente iniciativa de Estaleiro pode axudarnos nesta cuestión.
Drocha Hauser realiza o estudo introdutorio, selección e tradución de textos do libro sobre Jacques Derrida (19302004). Do rigor e autoesixencia de Drocha
Hauser temos unha mostra reveladora
cara ao final do seu traballo. Cito: “Quizá sexa este un bo lugar para abrir unha
paréntese e explicar o que habitualmente é a primeira frase dunha explicación
que continúa enfrascada nunha concepción clásica da orixe como pasado, quere dicir, a explicación da orixe da palabra
deconstrución. Serei breve: Na historia da
filosofía francesa, a palabra deconstrución asínaa por primeira vez G. Granel na
tradución do texto de Heidegger ‹Contribución á cuestión do ser›. Aí utiliza ‹deconstrución› para traducir Abbau, reservando o termo ‹destrución› para traducir
Zerstreuung. É o propio Derrida quen explica que o termo ‹deconstrución› traduce
os termos heideggerianos mencionados,
que non fan referencia a unha destrución,
máis antes a unha des-estruturación.” A
paréntese continua outro tanto no que
Hauser di que foi a crítica a que, ávida de
termos rechamantes, elevou a palabra
deconstrución a marca do pensamento
de Derrida, cando non era máis ca unha
palabra entre outras que o pensador francés derivaba na elaboración do seu traballo. E triunfou a lenda: o propio libro que
nos ocupa titúlase Deconstrucións. Pero
que non pense o lector que esta é a tónica do estudo: a elegante prosa de D. Hauser foxe de calquera veleidade academicista. Drocha Hauser advírtenos que non
hai resposta á pregunta “que é deconstrución?”. O propio Derrida respondeu de
maneira diversa cada vez que se lle formulou, cuestionando a pregunta mesma.
A deconstrución, di Hauser, “non é nin un
método, nin unha critica, nin unha análise.” Non é un método porque non hai
normas fixas que aplicar. A deconstrución
faise no artificial (e para Derrida non hai
natureza pura) provocando o seu movemento. Revisa infinitamente os textos
da tradición mostrando como o propio
movemento producido por eles leva eses

// Chema Madoz

textos cara ao outro de si mesmo. E cada
revisión ten a súas propias regras e as lecturas son infinitas. Neste sentido non hai
deconstrución: hai deconstrucións. É esta
singularidade absoluta de toda deconstrución o que fai fracasar, di Hauser, calquera intento de facer unha introdución a
Derrida. Só os textos de Derrida permiten
acceder a Derrida. Que fai entón Drocha
Hauser? Escoller algunhas deconstrucións
de Derrida coa finalidade de presentar as
estratexias de traballo derridianas. Entre
outras a deconstución do logos, da orixe,
da metáfora, da filosofía, da democracia
e da técnica.
Como di a nota biográfica, Sören, o
segundo da saga dos irmáns Hauser,
ocúpase do libro adicado a Fredric Jameson (1934). Coa intención de trazar as
fronteiras entre modernidade e posmodernidade S. Hauser afirma na primeira
páxina do seu ensaio introdutorio que
a modernidade “emprega a ferramenta
do Concepto” para tornar comprensible
a realidade e así “o que fai é crear a realidade, creala mentres a pensa”. Como
isto de que o “Concepto crea a realidade” parece ser unha especie de mantra
filosófico que inexplicablemente circula
máis do esperado, non podemos perder
a ocasión de lembrar a Hegel: “Afírmase
con frecuencia que o idealismo consiste
en que o individuo estableza a partir de
si mesmo todas as súas representacións,
incluso as máis inmediatas. Pero isto é
unha noción antihistórica e completamente falsa; se isto fose o idealismo,
podemos dicir que ningún filósofo foi
idealista.” É o mesmo Hegel o que combate incansablemente a idea de creación
para afirmar o poder negativo do suxeito que por medio do concepto constitúe
a realidade. Pero en ningún caso a crea.

Se ben a realidade non é algo dado de
antemán, senón aquilo que o entendemento forma co seu poder conceptual. O
propio suxeito, e o entendemento, tampouco son principios inmediatos, senón
que en cada un dos momentos da historia, son o resultado dun traballo conceptual previo, dun desenvolvemento
socio-cultural, diriamos hoxe. O traballo
de Sören Hauser non comeza entón da
mellor maneira e nas primeiras páxinas
amósase vacilante e confuso. Aforramos
os exemplos porque o importante é que
S. Hauser, como se librase un combate
consigo mesmo, consegue ao longo do
seu estudo tender pontes conceptuais
que permiten ao lector acceder ao suxestivo pensamento de Jameson. Entendemos entón que se a modernidade é a
confianza no progreso político e tecnolóxico como forma de liberar ao individuo da opresión da sociedade tradicional
aristocrática e absolutista, a posmodernidade equivale á fin das ideoloxías, da
arte e das clases socias e á constatación
do desamparo do suxeito que descobre a
súa fragmentación identitaria. Esta sensación de desorientación que caracteriza a posmodernidade é abordada por S.
Hauser na convincente análise que fai
da arquitectura posmoderna, ilustrada con pequenas pero eficaces fotografías dos edificios aos que fai referencia.
E na medida en que na posmodernidade
a política cede o seu papel á cultura, o
traballo de Jameson consistirá na análise de diversas manifestacións culturais
co obxectivo de liberar o seu inconsciente político. Adoptando unha perspectiva
marxista, Jameson busca “fuxir do presente calmo da posmodernidade” para
ofrecernos un suxeito de acción e loita. E
dinos S. Hauser que ao marxismo lle en-

gade Jameson o estudo da utopía entendida como a “demanda dunha nova vida
colectiva futura”, onde a colectividade se
converte no centro dunha resposta innovadora á globalización.
Os dous libros contan con escolma
de textos dos autores analizados, cadros cronolóxicos e extensa e moi útil
bibliografía en inglés, francés, español,
portugués e galego. E un último apunte sobre os autores. Sexa porque, como
afirma Derrida, o nome propio non existe fóra da cadea de reverberacións da
linguaxe ou talvez porque, como di Jameson, o anonimato é a forza positiva
de toda comunidade democrática, detrás de Sören e Drocha Hauser está o
Proxecto Derriba e aí o lector pode indagar sobre quen se oculta: hai discretas
pero evidentes pistas. Secasí, quen isto
escribe, poñamos que nun lapsus cunqueirán, viu factible que ambos os dous
andasen felices por Salceda de Caselas.
Até que alguén máis atento me quitou
tal fantasía. // Bieito Sousa
Deconstrucións. Unha
volta a Jacques Derrida ·
Drocha Hauser ·
Estaleiro, 2011 ·
176 páx · 6 euros

Entre posmodernidade e
utopía. Unha introdución
ao pensamento de Fredric
Jameson ·
Sören Hauser ·
Estaleiro, 2011 ·
144 páx · 6 euros
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Críctor e Olaf

Froitos máxicos

LiX Estes dous libros de Kalandraka falan da amizade

LiX Ilustracións cheas de brillo,

que emerxe por encima dos medos e dos prexuízos

cor e capacidade narrativa

O

A viaxe de Olaf // Martín León Barreto

D

ez anos despois de que nos
ofrecese no seu formato
orixinal esa magnífica obra
que é Os tres bandidos, Kalandraka tráenos agora, tamén no seu
formato inicial, unha nova obra de
Tomi Ungerer: Críctor. Con toda a retranca que conteñen tantas veces as
obras deste pouco convencional autor e debuxante francés, Críctor conta
unha historia sorprendente, a dunha
anciá que recibe un agasallo do seu
fillo que anda por África estudando
réptiles. Trátase dunha boa constríctor que, de primeiras, dálle á muller un
susto tremendo. Despois de se asegurar de que non é unha serpe velenosa, a vella decide coidala con agarimo
e convertela na súa mascota. Iso significa crearlle un hábitat adecuado,
procurar que lle dar de comer, sacala a
pasear... Tamén haberá de ir á escola e
aprender as letras ou xogar cos nenos.
E a ninguén nos vai estrañar que sexa
un animal moi adecuado para defender a casa e que remate por ser tamén
o mellor animal de compañía.
Esta obra sobre a amizade está
chea de humor, tanto no seu ben medido texto coma no debuxo pleno de
detalles graciosos que van desde o
envoltorio en que chega Críctor á casa
da muller, o xersei da boa, os nenos na

escola... a ese reloxo con arqueiro presente tamén noutras obras do autor.
Tomi Ungerer, actualmente residente en Canadá, recibiu os máis importantes premios e recoñecementos, entre eles o Premio Andersen de
Ilustración en 1998 e no ano 2007 a
súa cidade natal, Estrasburgo, creou
na súa honra o Museo Tomi Ungerer
-Centro internacional de Ilustración.
Unha segunda novidade de Kalandraka nesta fin do ano é a publicación
do cuarto premio Compostela de álbum
ilustrado que convoca esta editora, e
que foi para A viaxe de Olaf, da autoría
do uruguaio Martin León Barreto. Unha
historia desas que fascinan pola súa
sinxeleza argumental e pola súa brillantez narrativa. A historia de Olaf tráenos á
memoria o Principiño, a magnífica obra
universal que homenaxea este álbum.
Trátase dun personaxe que vive nun planeta moi, moi pequeno e está imbuído
dun seu desexo de percorrer e coñecer
mundos novos, aos que se achega con
curiosidade e sen prexuízos, o que lle
permite ter por amigos a todos os seres
que encontre no seu camiño.
O lector, infantil ou adulto (e mellor
ambos os dous xuntos), vai encontrar
o premio dunha riqueza cromática e
dunha liberdade formal que farán da
lectura un goce especial. Os fondos van

variando de cor segundo cal sexa o animal fantástico que Barreto crea para se
unir á viaxe de Olaf e formar a cadea,
porque se trata dun conto encadeado
construído coa acumulación e repetición dos elementos que Olaf vai encontrando. O peixe coa cola do revés,
o tigre arco da vella, o elefante elegante, o cabalo alado... son animais dunha beleza extraordinaria, construídos
tirando da xeometría, ademais da harmonía que lle é de natural, a frescura e
a alegría que garda dentro esta ciencia
e que, unidas á xenerosidade cromática, dan como resultado unha obra de
gran beleza e eficacia narrativa.
// Xabier P. DoCampo

Críctor ·
Tomi Ungerer, Silvia
Perez Pato (trad.)·
Kalandraka, 2011 ·
36 páx · 15 euros

A viaxe de Olaf ·
Martín León
Barreto, Manuela
Rodríguez (trad.) ·
Kalandraka, 2011 ·
48 páx · 13 euros

libro que hoxe nos ocu- e da cor, que concentran case o
pa vén da man dunha pa- verdadeiro relato, ao que as palarella que leva anos dando bras se supeditan engadindo mamostras do seu bo facer, Pinto & tices. E este é un logro xeneroso
Chinto, ou, o que é o mesmo, Car- que responde á complicidade dos
los López e David Pintor, coñeci- artífices da historia.
dos polos seus traballos na prensa
Trátase dunha proposta sinxee pola súa xa considerable aposta
la con distintos niveis de lectura,
por unha LIX asentada en claves
pois os máis pequenos gozan do
como a difícil concisión expresiva,
conto e os adultos poden enxeras reviravoltas do humor, tramas gar outros sentidos posibles: a
que afondan no desatino e perso- utilidade dos que non cumpren
naxes tan singulares como o pintor as expectativas creadas, a neceAquilino –Aquilino pinta unha nube sidade de respectar os ritmos de
e un camaleón (2002)–, o bombeiro cadaquén e, por que non, mesmo
Román –Historia de Román, o bom- admite unha lectura que interacbeiro (2005)–, a pantasma Néstor túa cos retos da nosa sociedade:
–O pequeno da familia fantasma ofrecer novos froitos, reiventarse
(2005)–, os artistas e animais insó- ante a adversidade á espera de
litos de Circo Rigatoni (2008) e No- que a fortuna acompañe e se poivas minimaladas (2008), ou os dos da acadar a realización botando
Contos para nenos que dormen des- man da intelixencia. E todo isto
eguida, un dos libros máis recoñe- en clave optimista e desde unha
cidos en 2010, perfecto catálogo da extrema sinxeleza. Quen pode
poética dos autores.
pedir máis!
A maceira que daba calquera
Insistiremos unha vez máis:
cousa menos mazás non renun- que sorte contar cunha LIX como
cia a ningún deses trazos apun- a galega, que atesoura creadores
tados e incide, sobre todo, na de tanto talento e mais editores e
editoras sensibles que acollen os
diferenza, no estrañamento que
produce non andar ao rego. Cos- seus froitos máxicos, que abren
me e Delia comezan unha vida as portas da literatura aos máis
en común, sen cartos e sen sorte pequenos na súa lingua, que sunin co horto nin coa maceira que man textos e abraiantes imaxes,
plantan, que non dá nin unha soa fundamentais para desenvolver
mazá. Para afrontar o frío inver- a lectura visual, que enganchan
no, Cosme decide cortala e apro- os adultos, porque a LIX carece
veitar a leña. A historia sitúanos de fronteiras na súa capacidade
pois de partida nun contexto real de sedución… Comparto con Fina
para a seguir afondar na fanta- Casalderrey a opinión de que a
sía: a maceira, chea de medo pe- súa irmá maior, a “seria literatura
rante tal destino, empeza a cu- para maiores”, morre de envexa
brir intelixentemente as nece- porque os seus libros non levan
sidades que percibe na parella, debuxos. // Isabel Soto
facendo que a súa vida pase da
penuria á felicidade. Porén, aparece na árbore unha pena fon- A maceira que daba
calquera cousa
da ata que, por fin, tamén pola
menos mazás ·
vía da maxia, chegan as mazás.
Pinto & Chinto ·
A nivel gráfico atopamos quince ilustracións a dobre páxina, Everest Galicia, 2011 ·
36 páx · 9,95 euros
brillantes na utilización da luz
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Planos do invisible

LiX Relato coidado que respira amor polo cine

e crítica a un mundo que nos baleira de sentido

T

odos lembramos o encanto
dos vellos cines onde comezamos a engaiolarnos coas
historias dos heroes do celuloide e vimos con melancolía a
súa transformación en varias salas
pequenas, instaladas en centros
comerciais con pantallas diminutas, o nefando costume de comer
dentro dos recintos e outros reclamos comerciais de pésimo gusto.
Do esboroamento destes edificios
singulares, e de como foron devorados polas dinámicas do mercado,
fala a excelente novela de Agustín
Fernández Paz, Fantasmas de luz,
en diálogo constante coa película Cinema Paradiso, de Giusssepe
Tornatore, ambas as dúas retratos sentimentais dunha sociedade en carencia e toda unha declaración de amor ao cine. Na novela
de Fernández Paz, Damián, o seu
protagonista, aprende o oficio de
operador de cabina de cine do vello Alfredo e, coma aquel Totó de
Tornatore, tamén se empapará das
historias da pantalla, esa ficción
fuxidía que non morre coa imaxe
final, senón que nos ensina que o
cine, como toda experiencia de ficción, utiliza sempre unha linguaxe
intemporal que reinterpreta a nosa

intimidade poñendo en palabras
os nosos sentimentos, vivencias e
emocións.
Fantasmas de luz é, sen dúbida,
unha novela que amosa o cinéfilo impenitente que é o seu autor,
con referencias a 52 películas que
teñen unha recensión na parte final do libro e que constitúen un
itinerario sentimental moi aconsellable polo mapa da historia do
mellor cine. Mentres camiñamos
polas súas páxinas, na compaña
desa prosa refinada e coidadísima,
ateigada de transparencia que é xa
selo de autor, sentimos a compaña
profunda das figuras do celuloide
porque, como fixera en libros anteriores de metaficción literaria, as
historias do cine adquiren categoría real tornándose en interlocutores que serven para explicar as
emocións e experiencias dos protagonistas. Neste caso, Damián e
Marga, un matrimonio de traballadores en paro que, pouco a pouco,
ven as súas esperanzas de emprego frustradas ata se sentir totalmente excluídos da armazón social, tanto que é coma se se tornasen invisibles. Porque Fantasmas
de luz é tamén unha novela comprometida que aborda o tema da

Fantasmas de luz ·
Agustín
Fernández Paz ·
Xerais, 2011 ·
192 páx · 15,50 euros

marxinación, denunciando as dinámicas agresivas do sistema capitalista que nos vai desposuíndo
do que somos e do que soñamos,
ata nos arrebatar todo aquilo que
nos permite sentirnos humanos,
ata vagar polas rúas como fantasmas de luz. Da lectura desta ética
e fonda novela de reflexión sobre
a marxinalidade deducimos que o
excluído non existe para os triunfadores do sistema capitalista.
Outra das sorpresas da novela é
ese conxunto de relatos individuais
ou “tomas extra finais” que amplían distintos aspectos da historia,
elemento narratolóxico a modo de
xogo cinematográfico, coma se da
lente dunha cámara se tratar, que
afasta e achega os personaxes, cambia o encadre ou a secuencia e introduce elipses e avances ou retrocesos no tempo. A novela preséntase nunha edición moi coidada, en

Alento de clásico
LiX Unha protagonista forte e valente somérxenos

nunha historia de idealismo, amor e aventuras

Rapaza en bicicleta //Alan Kingsbury

C

ontinuamente, profesionais
do mundo da lectura pregúntanse como a literatura pode
seducir aos adolescentes. Se tivese
que sintetizar a resposta nunhas breves liñas, apostaría por unha fórmu-

la que mesturase aventuras, amor e
idealismo, combinados cun texto literariamente coidado, que non perdese a perspectiva de que o lectorado xuvenil é aínda un público en
formación. E se tivese que exemplifi-

car a fórmula descrita cunha novela,
seguramente apostaría por Febre de
Héctor Carré. Porque o último Premio de Literatura Xuvenil Fundación
Novacaixa Galicia-Claudio Sanmartín desprende o alento dos grandes

Ilustración de Fantasmas de luz // Miguelanxo Prado

tapa dura e excelentemente ilustrada por Miguel Anxo Prado, nun dúo
artístico prolífico, con resultado in-

superable polo alto grao de compenetración entre o diálogo literario e
o elemento visual. // Ánxela Gracián

textos clásicos para mozas e mozos,
desas novelas que fican gravadas na
mente porque engaiolan a quen se
achega a elas.
Ambientada no tempo en que
moitos se enriqueceron co volframio, unha moza desafía ao pai e aos
canons da sociedade da posguerra
facendo negocios “coma se fose un
home”, pero sobre todo defendendo
os dereitos dos máis débiles coma
unha arrichada heroína. Esta trama
principal enmárcase nun relato-marco en que un avó lle narra á súa neta
esta historia. O emprego da figura
do narratario provoca que o receptor
asista aos acontecementos coma se
os estivese vivindo como espectador, o que aumenta a tensión narrativa (tamén porque a sospeita de que
o avó tomou parte neses sucesos se
fai cada vez máis poderosa).
O elemento que singulariza esta
historia é a forza que desprende o
personaxe de Carmucha e a problemática de roles de xénero que formula. Educada pola nai nun librepensamento herdado de Inglaterra, é quen
de pór en solfa o establecemento
social dese tempo e con el os diferentes papeis reservados a mulleres
e homes: fai amizade coas prostitutas da vila, a quen ensina a ler; viste
de home no casino, para deixar en
evidencia que se fose un rapaz sería
respectada; e acaba por amosar que
o diñeiro é o único cabaleiro que non
coñece de xéneros. Quen o posúa, ten
o poder. Aínda que a figura protagónica está moi ben construída e resulta necesaria (nun tempo en que os

modelos de mozas que venden son
os “morrerei por ti”, derivados da exitosa saga Crepúsculo), o autor enfróntase demasiadas veces coa verosimilitude e non sempre sae vitorioso.
Aínda así, a pericia narrativa de Carré é máis que evidente: polo propio
interese da trama; polo coidado no
tratamento histórico; polo risco que
asume ao presentar unha protagonista loitadora, valente, teimuda,
leal; e polos elementos socieducativos que se mesturan na historia (a
educación de quen non pode acceder a ela, o cruzamento de diferentes
clases sociais nun tempo en que estaban moi marcadas, o desafío diante dos malvados). Pero, sobre todo,
o autor sorprende ambientando a
súa historia nun tempo moi visitado
polas literaturas peninsulares sen
caer nos tópicos clásicos, e ao dotar
á narración dun ritmo suxestivo, intrigante, especial. Ese que fai que os
lectores e lectoras agarden, gorentosos, máis e máis páxinas que devorar. Quizais porque nestes tempos
grises, o idealismo é a mellor medicina contra a desmemoria. E Febre
ole, penetrante e gustosamente, a
utopía. // Montse Pena Presas

Febre ·
Héctor Carré ·
Xerais, 2011 ·
228 páx · 13 euros
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Lírica e violencia

BD O último gañador do Premio Castelao

proponnos unha fermosa reflexión sobre o conflito

A

man do diaño é o primeiro álbum asinado por
Brais Rodríguez, debuxante asiduo, entre outras, ás
páxinas da revista Barsowia, publicada polo desaparecido colectivo
Polaqia. Con esta obra, Rodríguez
fíxose co Premio Castelao de Banda Deseñada na edición do 2010, o
mesmo ano en que se recoñeceu
o seu traballo co premio Injuve na
categoría de cómic e ilustración.
Publicado en galego por Demo Editorial e en castelán por Astiberri, A
man do diaño convida ao lector a
reflexionar sobre o absurdo de calquera conflito bélico, afondando
nas transformacións que sofren en
situacións de violencia extrema as
relacións humanas.
A acción desta historia sinxela
pero de fondo significado sitúase
nun territorio sen nome que podería ser o de calquera contenda real.
Un pequeno grupo de soldados é o
encargado de percorrer vilas e aldeas aniquilando, sen ningún tipo
de piedade, calquera supervivente.
Pero nunha desas misións, un dos
mozos resulta ferido e os seus compañeiros vense obrigados a procurar

axuda para salvarlle a vida. Atópana
na granxa duns campesiños que,
esquecendo que están axudando o
exército inimigo, aceptan coidar del.
Este feito abre unha fenda nos papeis asignados polo conflito e obriga aos protagonistas a repensar a
súa actuación, producindo no lector
unha reflexión interesante. Ese papel activo que Brais esixe ao lector é
unhas das máis agradables sorpresas do volume: procúrase que non
só asista como observador, senón
que saque tamén as súas propias
conclusións.
A narración, sustentada nas elipses e no peso do silencio, está marcada por un ritmo pausado que flúe
delicadamente, arrastrando o lector
a ese ambiente de profundo lirismo
que domina toda a obra de Brais Rodríguez. Os diálogos son precisos,
deixando protagonismo ao que non
se di, á propia expresión dos personaxes e a unhas impecables escenas
de forte carga visual e simbólica. O
debuxo de Rodriguez serve á perfección para acentuar o ambiente lírico
da obra, que contrasta coa violencia derivada do tema presente en
toda a historia. Tamén contribúen

A man do diaño ·
Brais Rodríguez·
Demo
Editorial, 2011·
54 páx · 10 euros

ao persoal estilo deste autor a escolla dun branco e negro sinxelo para
o deseño, de trazo elegante e estudada simplicidade. A selección dos
personaxes protagonistas, apenas
tres soldados e dous campesiños
–pai e filla–, é un gran acerto, pois
abóndalle para contar esta historia
de aparencia pequena pero de significado fondo. Os personaxes tamén
participan desa efectiva sinxeleza,
mais son perfectamente retratados,
e foxen dos estereotipos habituais
e máis esperables das historias bélicas. O autor é quen de crear personaxes profundos e cheos de matices
valéndose duns poucos trazos descritivos e sen necesidade de longos
parlamentos.
En definitiva, A man do diaño
é unha obra que non se debería
perder. Trátase dunha interesante

Viñetas a contratempo
BD Satrapi e McCloud inauguran unha liña que

publicará as grandes obras da BD en galego

Persépole //Marjane Satrapi

P

ersépole de Marjane Satrapi
e Entender o cómic de Scott
McCloud son os títulos de
luxo cos que se inaugura a colección
Novela Gráfica de Rinoceronte Editora, un novo selo editorial localizado
en Cangas de Morrazo que nace coa
vocación de publicar en galego aos
grandes autores da BD internacional.
A calidade das obras e dos autores, o seu carácter comprometido
coa realidade social do seu tempo

e unha certa compoñente didáctica constitúen as liñas dominantes
que definen esta colección de novelas gráficas, que tras estas primeiras
entregas xa proxecta a publicación
de autores como Joe Sacco, Will Eisner e Kin Deith.
As obras escollidas para iniciar o
lanzamento da colección non podían ser máis axeitadas. En Persépole, partindo do relato autobiográfico, Marjane Satrapi ofrece unha vi-

sión inédita ata entón da realidade
social e política de Irán, onde se prima a percepción da realidade sobre
os tópicos impostos pola sociedade
occidental. Esta novela gráfica constituíu ademais unha alegación feminista ao valorizar o papel da muller
nos países árabes e denunciar as dificultades coas que se atopa para desenvolver as súas capacidades no seo
dunha sociedade onde aínda predomina un sistema patriarcal. Pola súa

Páxina d’A man do diaño //Brais Rodríguez

proposta chea de poesía e realidade a partes iguais, que non deixará indiferente a quen se achegue a
ela. A entrada de Brais Rodríguez

no mundo editorial non podería
ser mellor. A man do diaño abriralle, sen dúbida, moitas portas.
// María Lado

parte Entender o cómic, de Scott McClaud, debe valorarse en dúas dimensións, como a banda deseñada
entretida e amena que é, e como un
manual didáctico en que por primeira vez son os propios cómics os que
falan de si mesmos. Por que a ninguén se lle ocorrera ata agora que
a mellor maneira de explicar como
“funcionan” os cómics é precisamente utilizando a súa linguaxe?
As próximas entregas previstas
na colección seguen a afondar nesa
vertente comprometida antes apuntada. O compromiso social e político
e a denuncia das inxustizas provocadas polas guerras e os réximes totalitarios centran a temática de Palestina
e Gorazde, obras en que o xornalista
Joe Sacco comparte, nunha fórmula
que compaxina o cómic coa crónica xornalística, as súas experiencias
como correspondente neses puntos
candentes do planeta. Esta ollada da
realidade social, a medio camiño entre o documental e a linguaxe da BD,
tamén está presente no mestre Will
Eisner, que en Contrato con Deus, relata as vivencias de personaxes marxinais mediante unha técnica con
moitas alusións ao cinema de Frank
Cappra.
Lanzar ao mercado unha colección
regular de BD en galego coa mirada
posta na BD internacional resulta
unha iniciativa eloxiable, e non só
polo seu carácter pioneiro, pois non
existía ningún referente anterior á
marxe da edición de determinadas
obras con carácter puntual, senón
sobre todo polo arriscado de facelo no actual contexto de crise económica mundial, unhas circunstan-

cias pouco propicias para todos os
sectores que tamén están a afectar,
e moi fondamente, ao mundo editorial, onde ata unha multinacional
como Planeta de Agostini tomou a
resolución de non renovar os dereitos de publicación da DC cómic ante
a baixada das vendas.
Por se non bastase con todo o exposto, Rinoceronte é ademais unha
editorial da que debe destacarse a
súa honestidade e o seu carácter
comprometido, e non só polos contidos sociais que integran a maior
parte do seu catálogo, senón pola
súa actitude particular como empresa. Así, a editorial decidiu dedicar o
cinco por cento dos beneficios xerados pola venta dos seus produtos a
proxectos de desenvolvemento no
terceiro mundo e o papel utilizado
para as obras que edita ten o certificado FSC, o que garante que procede
de bosques xestionados de maneira
sustentable. Todo un exemplo para
imitar. //Xesús Blanco Rosas

Persépole ·
Marjane Satrapi ·
Rinoceronte, 2011 ·
352 páx · 24 euros

Enteder o comic ·
Scott McCloud ·
Rinoceronte, 2011 ·
224 páx · 19 euros
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rota
Poesía A obra de Gonzalo Hermo sitúa o poema no

espazo do pensamento crítico e a esquerda radical

Against time // Antony Gormley

I

mporta saber que este libro gañou o primeiro e último Premio
Xuventude Crea (ano 2010),
convocado pola Consellaría
de Cultura e sucedáneo daquel Gz
Crea de título excesivo para o es-

pañolismo neoliberal. Tamén que
a escrita de Hermo apunta cara a
un proxecto máis alargado en que,
para alén da poesía, teñen cabida
a crítica e o pensamento sobre a
creación artística. Nas coordenadas

intelectuais, todo isto, que soubo
propiciar o sector das Redes Escarlata máis disposto a pensar sobre
o lugar do poema na formulación
dunha esquerda radical no marco
xeral da posmodernidade.

Crac é un libro de discurso ousado que se constitúe a partir de determinados pulsos e que se compromete na demarcación dun lugar enunciativo propio e diferente.
Desde a autopoética inicial (“Escola do resentimento”), as marcas
desa diferenza múltipla desenvólvense no diálogo estabelecido coa
teoría literaria contemporánea e
na crítica á hexemonía intelectual
e sociocultural xestada nesta fase
do capitalismo: “Por iso o meu
poema é só un acto de vinganza”.
Por iso se trata dun libro atravesado por rupturas, cortes, fendas,
manchas, cicatrices nunca curadas. Aí onde pon libro, lean tamén
corpo, Ganga.
O traballo de Hermo reméxese,
ademais, na constelación de poéticas que asumiu como tarefa central
a escrita desde e sobre o espanto, a
desposesión, a usura da Historia. A
historia de Europa case sempre, iso
si, representada en discursos como
os de Paul Celan, Heiner Müller, Chus
Pato. Hai no libro un interese específico por nomear e resituar os lugares
do conflito (Auschwitz, Stonewall,
Hiroshima, Saló, o campo santo de
I., as gabias) e por facer explícita a
tensión entre linguaxe, representación e acción: “Entón decidimos que
o discurso era o único modo posíbel
de Revolución. // E vimos de repente
revirarse contra nós as nosas armas
// apuntarnos / á caluga”.
O suxeito que se constitúe no
libro faino sobre a inestabilidade,
o conflito e a dor. Tamén sobre a
toma de consciencia do réxime
moral que impera no mundo, da

coerción como condición do desexo e da sexualidade, da imposibilidade da vida, do territorio limítrofe co cambio. O discurso de Hermo
funciona porque confronta a pulcritude metareferencial da súa escrita coa consciencia plena (e autocrítica) do seu carácter provisorio,
escindido, aberto, queer, tan inseguro como o real: “o desexo prodúcese / noméase // ...e eu / manteño en tanto as pálpebras fechadas
/ cunha ferida a abrírseme no corpo
de / linguaxe” ou “E se volvo será
para fenderte á metade de vez / e
enterrar para sempre esta escrita
afectada”.
Crac tamén serve para pensar nas
relacións entre o novo, o emerxente e o emancipador. Como o poeta
traballa con referentes centrais da
literatura europea contemporánea
e asume o risco da autocompracencia. Se hai periferias na poesía galega actual, canta atención debemos prestar a Edicións Barbantesa,
onde e por que se publica poesía na
Galiza. Do primeiro libro de Gonzalo Hermo emerxen aínda outras
cuestións: Que é o que pasa cando non existe o lugar do conforto?
Como escribir cando che romperon
a boca? // Isaac Lourido

Crac ·
Gonzalo Hermo ·
Barbantesa, 2011 ·
66 páx · 10 euros

Colmo de lentes
Poesía Versos que zumegan carnalidade textual,

resistencia, realización constante do comunal

N

on é nítida, pero si obvia a
insistencia en Deleuze desde os textos inmediatos á
última obra de Claudio Pato, Como
estás?. É o caso da Máquina de Guerra de Raida Rodríguez, publicado tamén por Estaleiro Editora en
2009. O feito de ambos os autores
compartiren ademais o espazo de
intervención das Redes Escarlata
ha alentar iniciativas de análise que
transcendan de lonxe o que aquí se
intenta, posto que esta poética común de inmersión en nocións como
desterritorialización ou rizoma está
chamando por outros modos de recepción, outras praxes. E estas serán
marxinais no abandono da disposición ao diálogo coas obras e da súa
consideración como elementos discordantes, dada a imposibilidade da
idea mesma de ruptura.
Non é doado. Tampouco o é ensaiar unha escrita contra a escrita,
ao xeito de Raida Rodríguez, ou expoñela como “unha maneira importante máis de falar” (Claudio Pato).
A opción en si obriga ao tránsito, ao
“percepto” (percepción mutante no
lugar do concepto), xa que que se
trata de probar a linguaxe na produ-

ción do acontecemento: “este proceder en termos de praxe até que
límite(s) podemos dicir que produce unha política?”.
Unha manobra declaradamente
performativa coma esta non se
consome na acumulación e encadeamento de fórmulas transxenéricas de cara á evidencia do proceso
(o da expresión poética e o da súa
tradución ou lectura); talvez sexa a
realización constante do comunal
no que pagaría a pena indagar sen
pausa á hora de participar na obra
de Pato: “pois, quere dicirse que é
no comunal onde a claridade rizoma coa idea da dor o axeitado de
pensar o aquí”.
Comprender isto significaría que
nada hai alleo ao texto, nin sequera as diferentes linguas ou os diversos nomes cos que este se constrúe
e destrúe: non hai intromisións, hai
fluxos e o idioma é imposíbel como
idioma único. Non hai nada non-común, porque os corpos son colectivos e Galicia, que “declina a abstracción do mundo”, delátase tamén nun
corpo trans. “Ao tempo a linguaxe, a
corporalidade dos desexos, a carne
das palabras, os idiomas, as agarra-

Como estás? ·
Claudio Pato ·
Estaleiro, 2011 ·
60 páx · 5 euros

das que en Galicia falan da construción dun outro que chega”.
Agora cumpriría identificar as
consecuencias desta carnalidade
textual, as implicacións no “comunal tecido que abriu o texto á claridade precisa para contar a nosa
historia”. Aínda máis: de que maneira o libro concede unha apertura ás súas propias condicións de
posibilidade, onde se atopan as liñas de fuga deste texto e doutros
formulados como focos de resistencia desde a poesía. O político
desátase nas ficcións construídas
–aquelas que, di: “non me correspondían / mais podían non me corresponder ficcións?”– e dá conta
da violencia, mais tamén dun amor
sen plusvalor, fóra da usura, contado nas vidas que “clausuran toda
ideoloxía sobre os corpos / toda representación”.

Despoxo de ouro sobre espiñas de acacia // Giuseppe Penone

Non era doado. A escrita aquí
deixouno de ser, malia a persistencia
do museo que percorremos procuran-

do a saída e en cuxas sucesivas salas
“ela non para de sinalar a fotografía
do hospital”. // María López Suárez
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Ao non volver atrás

Teatro Aos camiños sen volta túpeos a dor polo que

non fomos quen de ser. Velaí o drama a escena
Chegamos despois
a unha terra gris ·
Raúl Dans ·
Xerais, 2011·
152 páx · 12,50 euros

O

cupámonos dunha das
últimas achegas da Biblioteca Dramática galega, editada pola AGADIC e
por Xerais, logo de anunciaren na entrega do XX Premio Álvaro Cunqueiro
(A cegueira, de Marcos Abalde) e do VI
Manuel María (O refugallo, de Paula
Carballeira) a “posibilidade” de publicar os seguintes premios, de permitíreno os orzamentos da Xunta.
Trátase do libro que levou o Álvaro Cunqueiro no 2010. Raúl Dans
recunca no Premio, que xa obtivera no 94 con Lugar. Á traxectoria sobre as táboas súmase a de
guionista de series de televisión,
que ha deixar o seu pouso na dramaturxia: un exemplo é a sucesión
de espazos (un distinto cada escena), exteriores e interiores, rurais
e urbanos, e a concepción das es-

cenas coma secuencias (mesmo
con certa dificultade na súa escenificación, coma aquela que sitúa a óptica do espectador dentro
dun pozo). Con todo, é estimulante pensar como resolver esa confluencia de espazos no escenario,
de a obra se representar.
Neste labor de arquitectura teatral insírese o drama Chegamos despois a unha terra gris: volve Dans aos
conflitos entre o ser humano e a terra, o rural e o urbano, para afondar
no relacionado coa identidade, e, di
Xerardo Couto, que acode no limiar
ao poema de Robert Frost “The road
not taken”, co camiño que non collemos. Luísa di: “Iso é o que máis
che acaba doendo despois, que
pensaches que aínda podías intentalo unha vez máis”. Hai posibilidade de volver comezar? Ou convertémonos inexorablamente naquilo
que mais desprezabamos? Velaí o
encontro (ou desencontro) co espello, co outro que somos nós: no monólogo de Andrés rachando a cuarta
parede e nun paratexto do comezo,
fragmento d’O estraño caso do Dr.
Jekill e Mr. Hyde, de R. L. Stevenson.
Noutra obra de Dans, Mantis (A misión), fai referencia tamén nun pa-

ratexto a baixar ao pozo onde (di
Heráclito) se atopa a verdade. Símbolo recorrente o do pozo, o oculto, aquilo que é prohibido (pechado
cun cadeado, e aberto de novo por
Helena para botar auga por riba).
Outro símbolo: os peitos. O amputado de Helena, o intacto da muller
que cadra con ela na consulta de
oncoloxía, ou o murcho de Luísa,
incapaz de aleitar a filla. A maternidade aparece sempre problemática, ata cando é frustrada. Algo salientable neste drama familiar é a
conflitividade dos roles femininos:
a filla que renunciou a todo pola
crianza e unha parella que é unha
farsa, e que continuará a selo cando
case, asinando nun contrato a que
se supón correcta orde das cousas
(monogámica, hetero-normativa e
patriarcal); a nai artista que deixou
de pintar frustrada, logo do amor
cun activista que o foi ata o 23-F,
para se converter despois en executivo dunha multinacional con chalé
en urbanización, amante dez anos
máis nova, e que exerce a dominación (e violencia) masculina sobre o
seu universo. A avoa dependente,
aferrada á aldea, derradeiro vestixio
dunha historia que foi. E non apare-

Desde Sam Petersburgo (com amor)
Narrativa Un thriller envolto en marketing que

conserva, porén, capacidade de transgresión

Rúa de San Petersburgo //Alexey Petrosian

A

alusom ao célebre filme da
saga James Bond fai aqui
todo o sentido: a potente
estratégia de marketing ligada ao
lançamento deste livro implementa, com grande efectividade, recursos cinematográficos exportados
de forma innovadora ao campo literário. Como numha première, este

foi acompanhado dum trailer (que,
pendurado pola editora no Youtube,
quase atingiu a cifra de três mil visitas) onde intervém o “actor”, aqui
autor, Bernardo Carvalho, produtor
consagrado no campo literário brasileiro (Prémio Jabuti, Portugal Telecom). Esta promoçom, habilmente
desenhada polo gigante editorial

“Companhia das Letras”, fai parte
dumha dinámica maior instalada
desde há uns anos na indústria literária brasileira em que estratégias
editoriais desinibidamente comerciais parecem nom ser impedimento para bons resultados de crítica,
como aqui acontece com a colecçom Amores Expressos.

Árbore seca // Caspar David Friedrich

ce aquí o rural como paraíso idealizado: na casa da aldea todo está
pechado (o pozo, o faiado, mesmo
o río que pasa por baixo do que era
un antigo muíño lembra forzas que
son reprimidas).

É, en suma, un drama de personaxes antiheroicos que interactúan
constrinxidos por diversas opresións, nun labirinto sen saída. O
marcado polas rutas que non teñen
volta atrás. // Lara Rozados

Neste projecto é encomendado
a vários autores (todos centrais:
Adriana Lisboa, Luiz Ruffato...) a
escrita dum romance que deve
ter como ingredientes essenciais:
a viagem, umha metrópole como
pano de fundo –tacticamente seleccionada pola editora– e umha
história de amor, para além dos
relatos cumprirem o requisito de
poder ser adaptados cinematograficamente (com o esperável lucro
noutro campo estratégico de produçom cultural, o do cinema).
E Carvalho cumpre as normas.
Situa a sua história na cidade atribuída: Sam Petersburgo, e desde
ali envia um cartom-postal da Rússia actual. No início, à maneira das
crónicas de Politkóvskaya, é óbvia
a vontade do autor, também jornalista de profissom, de contar a violência diária infligida à comunidade
da Chechênia. Mas a história sempre nos devolve a Petersburgo, forçando-nos desde ali a conhecer um
mapa mais completo e complexo de
Rússia: desde a regiom do Cáucaso,
a Moscou, Púlkovo ou Vladivostok
(o ponto mais oriental, última paragem do Transiberiano).
Para além do foco político, o
amor (e, por vezes, o seu contrário) é o verdadeiro leitmotiv. Assistimos à história de amor, sempre
interrompida polo ritmo de thriller,
dos dous protagonistas: um soldado desertor, chegado de Vladivostok e um pária checheno na procura do reconhecimento da sua mai.
A capacidade transgressora desta

relaçom no relato nom só estriba na homossexualidade, mas no
facto dos amantes representarem
em termos geográficos e sociais –
eixos intimamente conectados–, a
margem da margem da sociedade
russa. Contodo, a sua condiçom
de anomalia no sistema será a sua
salvaçom: ao ser umha relaçom inimaginável, inefável, será também
invisível, em ocasions, aos olhos
das instáncias do poder na cidadepanóptico de Petersburgo.
Outra das grandes transgressons
será a da bastardia, a ilegitimidade
de conceber um filho checheno, facto inassumível para umha mai de
classe alta da Rússia legítima, que
acaba por autoextirpar qualquer
sentimento maternal. Este conflito
eleva à superfície traumas nom resoltos como a problemática e precária fabricaçom da identidade russa,
que deriva em reacçons de fascismo
e racismo extremo («E, pela primeira
vez desde que voltou a casa, Maksim perde o chão. [...] Aquela era
uma revelação que não podia passar por sua cabeça [...]. Um irmão
do Cáucaso é pior do que morrer, do
que nascer cego ou preto»). // Lucia
Montenegro (Grupo Galabra)

O filho da mãe ·
Bernardo Carvalho ·
Companhia
das Letras, 2009 ·
208 páx ·
33,60 euros
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Monteverde somos todas
Narrativa Reparación e superación son aquí punto

de fuga do poder e do pasado irresolto

A

gustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) e Gabriel Lamas, o protagonista de
Non hai noite tan longa
(Xerais, 2011), teñen máis ou menos
a mesma idade. E Monteverde, a vila
do interior galego á que volve o personaxe na súa madurez para vingar

Zapatos no paseo do Danubio //Gyula Pauer, Can Togay

o crime que se cometera co seu pai
a finais dos anos sesenta, somos
definitivamente todas. A primeira novela «de fronteira» (sic) do lugués que se publica (en galego) nunha colección prescrita para adultos
desenmascara a fraude da transición e ofrece unha metáfora confor-

tábel para a relativa frustración dos
que se formaron, polo menos sentimentalmente, no penúltimo traballo político antifranquista. A ficción
como aporía. A xustiza social, cando
menos, é verosímil.
Gabriel Lamas non sabe por que
abandonou Monteverde en 1972,

co seu pai preso por un delito que
non cometera, para cruzar os Pireneos camiño de París. Volve agora
para dar sepultura á súa nai. Porque
a culpa dificulta a dixestión, xaora,
pero sen poder explicar con precisión para que. Descóbrello axiña,
na páxina 14, a pantasma do seu pai
morto: «Moito tardaches! Levo máis
de trinta anos agardándote». Esa é
coartada, tan hamletiana como o título da novela, para a investigación
(moral) do protagonista. Nada sae
mal na trama, case transparente no
seu simulacro detectivesco, pero iso
a tal hora parece irrelevante.
Sobre o espectro e a súa ligazón
coa memoria esmagada pronunciáronse nos últimos anos, dende
posicións parcialmente diferentes,
John Thompson –As novelas da memoria. Trauma e representación da
historia na Galiza contemporánea
(Galaxia, 2009)– e María do Cebreiro
–Fogar impronunciable. Poesía e pantasma (Galaxia, 2011)–. Frecuentador
de pantasmas en boa parte da súa
produción –o seu último título publicado é Fantasmas de luz (Xerais,
2011), onde os protagonistas ven diluído o estatuto físico do seu corpo
ao perder o traballo e a súa función
social–, Agustín Fernández Paz inscríbese de novo aquí na tradición
de novelas da memoria que dialogan dunha maneira ou outra con
esa historia, di a crítica británica Jo
Labanyi no fío dos Spectres de Marx
de Derrida, «que só pode ser recuperada en forma espectral». A carón,
segundo o compendio bosquexa-

do por John Thompson, de achegas
como Land Rover (1988) e Non volvas
(2000), de Suso de Toro; O bosque
das antas (1988), de Francisco Fernández Naval; ou O lapis do carpinteiro (1998), de Manuel Rivas.
Non hai noite tan longa constata
o secuestro da intelixencia operado polo aparato franquista, subliña a(s) violencia(s) salvaxe(s) do ultimísimo réxime –en particular sobre as mulleres, ás que Fernández
Paz dedica tempo, traballo e pericia
narrativa– e denuncia a fraude da
transición. Ao executar o mandado
da pantasma, Lamas bate coas mesmas elites coas que batera seu pai
corenta anos atrás, e descobre que
o repertorio de privilexios segue intacto. O labirinto do poder ten, con
todo, dous puntos de fuga: a peripecia do protagonista (a reparación)
e o futuro da súa sobriña Milena (a
superación). Dispositivo optimista,
ao cabo, para matizar un proxecto
literario que non é alleo á rabia e a
dor (pantasma) de Biqueira, aquel
personaxe de Rivas n›O lapis do carpinteiro. «Disque é a peor das dores,
unha dor que chega a ser insoportable. A memoria da dor. A dor do que
perdiches». // Iago Martínez

Non hai noite
tan longa ·
Agustín
Fernández Paz ·
Xerais, 2011 ·
272 páx · 17,50 euros

Dos dedos e a vista
Narrativa Pensamento funambulista e palabras que

rompen a norma á procura dun sentido máis aberto

H

egel a través do espello
Liberarse da cita, propicia
un retorno á orixe do pensamento. Esquecer a continua argumentación e xustificación do texto
característica do ensaio clásico abre
a porta a esa outra razón propia da
cosmogonía presocrática e que a
bagaxe de séculos de filosofía, cultura e ciencia nos leva a desbotar. O
esquecemento deste pensamento
errático non significa que non sexa
válido ou estea superado, mais ben
ao contrario, convén recuperalo sobre todo en tempos en que o sintagma lóxica capitalista nos asalta en
todos os xornais.
No texto de Baceiredo todo é pequeno e grande ao mesmo tempo, expándese e encóllese fóra das
dimensión espaciais e temporais
como un continuo Big Bang. Na
obra non atoparemos a estrutura
ontolóxica que manexamos decote
(se é que tal cousa existe) nin a súa
correspondencia coa información
dos sentidos (o xenio maligno xoga
e gaña). Cando a linguaxe cotiá non
é suficiente para entender o mundo acollemos unha fuga do racional
máis comprensible no seu sentido
ca no seu significado. A linguaxe,
sempre a linguaxe, aparece en cal-

quera das súas formas para relacionarmos co real inaprehensible.
“Para filosofar é boa a poesía” a
propia autora dános a clave do texto na metade deste, primeiro deixa
que nademos libremente entre palabras e logo ofrécenos unha boia á
cal agarrarnos se o precisamos (ou
o queremos). A escrita desleixada
aparece como pedra de toque da reflexión. Se o que se quere dicir non
emerxe coa argumentación lóxica
xoguemos a ser Schelling: “A extrema lucidez é loucura”.
O holismo do pensar primixenio
peneirado a través de Spinoza, de
Kant, de Deleuze, dos románticos, da
abstracción, do rock… do que queiramos. Escolle a túa propia aventura do real. Hegel a través do espello:
o absoluto é un globo cheo de helio
que chuchamos para berrar con voz
aguda: como non sentimos o sentido, non entendemos o que sentimos.
Adoecemos de bulimia ontolóxica:
“Quero vomitarme toda para chegar
a min”, “teño antollo de realidades” e
non nos chegan as palabras.
A poeta nova
“(...) a filosofía percorre estradas asfaltadas por outros e a poesía crea
rutas de sendeirismo”, escribe Bacei-

(repeat to fade) ·
Rebeca Baceiredo ·
Estaleiro, 2011 ·
62 páx · 5 euros

redo. E a ruta que propón en (repeat
to fade) é un labirinto. Hai sinais nas
cábalas da árbore da vida e nas letras do alfabeto hebreo pero unha
non sabe por que oco meterse para
chegar á saída. Porque en (repetir ata
desaparecer) unha pode buscarse,
atoparse, volver perderse e saber así
que para dominar un sentimento a
través do coñecemento primeiro hai
que ter coñecementos. A autora que
lemos no libro publicado por Estaleiro Editora comparte con propostas
recentes como Cero (Galaxia, 2011) de
Oriana Méndez a forza de ser quen
de propoñer imaxes novas, de facer
que teña un sentido máis alá do biografico falar de “escritoras novas”.
Poderiamos pensar nunha dialéctica entre o último filme de Terrence Malick (A árbore da vida) e este
libro. Aí, rozando os dous rozando
a elipse. Se cadra coinciden en que
todo comeza o día en que un globo

S/T // Jennyepezsanchez

te arrinca do xardín de mamá. Rebeca Baceiredo déixanos subir ao
globo. Escribe virada para dentro.
Represéntase a ela mesma. Todo o
que chega de fóra é ruído, música,
imaxes do sol. Pero o libro habita
nas sombras. A escritora xoga coas
palabras, rompe a norma á procura
dun sentido máis aberto. Nesa experimentación coa linguaxe lévanos
ao seu mundo. Un mundo tolo?:
“Outra cousa é saber por que chaman tolos aos des(a)pegados”.
En (repeat to fade) unha pode
pensar que procurar o sentido dos
sentimentos nas palabras é un
pouco sádico. Refírome a facer terapia escribindo. Darlle voltas e voltas ata que colla nun poema todo o
que nos perturba, o que doe. Todas

as dúbidas e o nó no estómago de
quen se sabe ferida, transformalo
en escritura e ofrecelo, compartilo.
En creative commons, con descarga libre en internet. Pero aquí non
falamos de vítimas. As habitantes da cabeza igual andan metendo nun campo de concentración a
todo golpe que veu de fóra. Do corpo e do que el podería, da cabeza
e das voltas que dá. Do que non se
pode agarrar, borrar. Da necesidade
de seguir e dunha reconfiguración
política dos sentidos. Para todo iso
constrúe Baceiredo estes versos
que non se cortan, pero que se afían
no pensamento. Escribiuno así: “A
poesía molla os dedos, a filosofía
queima a vista”. // Cristina García
Parga, Xiana Arias Rego
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A festa dos signos
Tradución É posible ser unha mesma? A pregunta

ecoa na última novela de Pamuk que temos traducida

N

a sitcom Padres forzosos
e noutras da mesma pelaxe, aprendemos que o
eslogan máxico para solucionar calquera problema identitario –o que nos EUA quere dicir
calquera problema– é “sé ti mesmo”.
Noutra latitude e rexistro, pero nos
mesmos anos, Orhan Pamuk escribía O libro negro para explicar como
as cousas non eran tan doadas: “ti
mesmo” non existe(s). Eran os tempos nos que a autorreflexividade era
a big new thing e a multirreferencialidade do signo lingüístico, candidata a ser un dos grandes temas
universais.
Pamuk non agocha as súas pretensións metaliterarias: a novela é
unha anécdota convencional á que
se lle van aplicando, sen piedade,
as cuestións semióticas máis caras
á posmodernidade até que deixa de
ser convencional cando unha das
personaxes se transforma noutra
mediante mecanismos que son sobre todo teóricos e só secundariamente narrativos: en concreto
(spoiler sen importancia) unha translación de significados que desestabiliza nun momento dado a historia como a caixa azul de Mulholland
Drive (David Lynch, 2001). Apunto, de

entre esas cuestións, as que me parece que trazan os eixos principais:
unha, é posíbel ser un mesmo? –xa
lles digo eu que non–; dúas, se todos
os elementos do mundo real se interpretan como signos, é posíbel parar a cadea da significación nalgún
momento? –tampouco: Galip, o protagonista da novela, encaixa precisamente por iso na tipoloxía do paranoico, paranoica é a experiencia literaria posmoderna, as Torres Xémeas
derrubounas o Pentágono e o veciño
mírame mal e creo que me odia. Para
alén da homenaxe ao xénero policial –abondo paranoico tamén el–, a
opacidade á que todo este exceso de
significación conduce é a culpábel
da cor negra do título.
Acontece sempre, e tamén na literatura, que a teoría vai por diante
da práctica, pero tamén que cando
esta desexa posicionarse explicitamente respecto dos problemas teóricos do seu tempo, o resultado é
de dixestión difícil: pásalle a O libro
negro, onde a metaliteratura pesa
tantísimo que a narración en que
se integra dá exactamente igual:
as personaxes non interesan senón
como vectores –as secundarias– ou
como depósitos de significados e
máquinas para decodificar signifi-

O libro negro ·
Ohran Pamuk ·
Galaxia, 2011 ·
584 páx · 24 euros

cantes –as principais–. Trazos que
se lle perdoan de mil amores a Borges ou ao Calvino de Se una notte
d’inverno un viaggiatore, irritan un
pouco máis nunha novela de case
600 páxinas. A razón para que, no
entanto, este non sexa un mal libro ou non me atreva eu a dicir tal
cousa, fóra canon e premio Nobel
2006, é o contexto: a cidade de Istambul, un mollo de textos do presente e do pasado, de Oriente e Occidente, con tanta forza como para
xerar poderosas pasaxes descritivas e sobre todo diminutas subhistorias con entidade, estas si, tanto
nas crónicas do escritor Celâl dos
capítulos alternos como inseridas
na trama principal aquí e aló.
Padres forzosos outra vez: imaxinen que logo do “sé ti mesma”, D.J.
respondese “un só pode ser quen é
contando historias” (p. 549). Deus,
imaxinen a cara do pai. Algo así é

A resistencia como alimento
Tradución A dura crónica de Bobby Sands sobre o cárcere

onde morrería deixa un legado de digna insolencia

O fillo e a muller de Bobby Sands no seu funeral, en Belfast //Martin Wright

A

ntes de ser absorbido polo
mural para as fotos dos turistas políticos e cada vez máis
tamén dos outros, Bobby Sands foi
só un heroe popular. Guerrilleiro do
IRA, este irlandés de 27 anos faleceu
en 1981 durante a folga de fame que
mantiveron os presos republicanos

para protestar pola perda de dereitos dentro da cadea. Durante a súa
estadía nos bloques H de Long Kesh,
Sands escribiu en papel hixiénico
unha crónica feroz e profundamente
literaria sobre o inhumano acoso e as
salvaxes torturas que sufrían no presidio, que con tradución e magnífico

limiar de Patricia A. Janeiro publicou
recentemente Estaleiro Editora baixo
o título de Um día da minha vida.
Non busquen nela vitimismo, senón
un insolente canto de resistencia.
Malia a súa condición de mártir
histórico, Sands preséntase nesta
obra como unha persoa fondamen-

Gravel // Levi Van Veluw

O libro negro. Creo. Talvez pensaría
distinto desta novela se lese todas
as de Pamuk e pola orde de publicación en galego. Aproveiten que por
unha vez case todo está na nosa lin-

gua. Eu non o fixen e as liñas anteriores fanme sentir como se houbese unha festa en algures e eu chegase ás dúas da mañá completamente
sobrio. // Samuel Solleiro

te desmitificadora, máis cómoda na
céltica retranca que na propaganda
ortodoxa, dotado da suficiente visión como para deixarse seducir pola
beleza dun corvo logo de recibir unha
brutal malleira e sabedor de que na
loita contra a rutina agóchase unha
das ferramentas políticas máis poderosas que temos ao noso dispor.
Sands perdería a vida, nunca a dignidade, tras unha dramática folga de
fame que despois levaría a doutros
nove compañeiros. No libro nárrase
con habilidade parte desta historia
–conta os primeiros dezasete días
do hunger strike– pero incluso son
maiores os logros literarios do autor cando a súa mirada pousa sobre
o inimigo. O eterno retrato do carcereiro sádico por amargado, e que
disfraza con patriotismo a simple
condición de maltratador, eleva a
crúa prosa do guerrilleiro entre barrotes ata a arte da caricatura baleira de distorsión, tirada dunha realidade imposible de deformar en termos de maior maldade.
Cando Sands fala de A (“desapiedado, arteiro e intelixente quando
se tratava de torturar homens indefensos”) de B (“um fanático de compleiçom média, moreno, bem-parecido e cheio de energia. Quando
estava bêbado era muito hábil com
a porra, malhava sobretodo nos rapazes novos, para ele era umha prática habitual”) ou de C (“Odiava-nos
mais ainda do que o cabrom racista de B e fazia o impossível por demonstrá-lo. Nunca sorria e só falava
para fazer comentários ofensivos ou

insultar. Estava frustrado com a sua
vida e a nós tocava-nos padecê-lo”)
rapidamente sentimos o desacougo
de saber que eses “tres autênticos
filhos da puta” –como os define o
autor– non son un monstro saído da
factoría tacherista, senón un perpetuo prototipo fácil de descubrir aínda entre os uniformados que gozan
da súa propia e impune saña, ben
en calquera 24 de xullo, ben desaloxando espazos ocupados ou en
mil exemplos máis.
Antes de morrer e contra as condicións extremas nas que malvivía
torturado polo imperio británico,
Bobby Sands demostrou o absurdo
do elitismo e malia a súa escasa formación regalou á xa demasiado longa historia da resistencia un dos seus
textos máis lúcidos. Nunha cheirenta cela de Long Kesh, onde a comida
non era alimento senón unha marca
horaria, o voluntario do IRA –e elixido parlamentario antes de morrer–
emprendeu unha viaxe escrava que
ben pode lerse como unha crónica
xornalística dotada da valente rabia
e co antigo nervio que xa case non se
atopa nas redaccións dos periódicos,
convertidas ao seu xeito en novos
cárceres. // Rodri Suárez

Um dia da
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Fran Alonso

«Se a tecnoloxía
substitúe o tacto pode
resultar perigosísima»
Fran Alonso (Vigo, 1963) gusta de pensar nos seus libros coa imaxe da pasarela dun aeroporto, na posibilidade de camiñarmos por riba pero que algo recomece. As últimas
pisadas están en Ninguén (Xerais, 2011), texto que nos deixa agardando por ver se no seguinte, ese ao que lle atribúe nesta conversa un maior nivel de pescuda formal, volta
a señora Lola ao bar das Tortillas para os obreiros. Fala tamén do oficio de editor hoxe,
dunha vontade decidida de dialogar co seu tempo, dos 90 como a década en que atopou as persoas que o acompañan na escrita. // Ana Salgado // Fotos: Tamara de la Fuente

P

roTexta. Publica Ninguén dez anos despois de
Males de cabeza (Xerais, 2001) e no epílogo desbota un enlace directo co que era o seu último
título de narrativa para adultos. Por que?
Fran Alonso. A estrutura garda relación con Males
de cabeza e tamén con Cemiterio de elefantes (Xerais,
1994), por ese camiño de exploración entre o relato e
a novela. Intenta esvaer os xéneros; no próximo libro
aínda o levarei a un extremo moito maior, e aí acabo
con ese tipo de experimentación. Ninguén explora as
relacións humanas de vecindade incorporando dúas
metáforas, un edificio e as novas tecnoloxía, e iso emparéntao máis con Silencio (Nigra, 1995). En Males de
cabeza están os problemas que o individuo sofre coas
novas formas de sociedade. Pero aquí non exploro
tanto a psicoloxía dos personaxes como o contorno.
Iso fai que este libro parta directamente de Silencio e
de Balada solitaria (Edições Eterogémeas, 2004), poemario que só se publicou en Portugal e que agora está
reproducido en Transición (Franouren, 2011).
P. O epílogo do libro foi anotado pola crítica como innecesario. Que pensa?
F. A. Evidentemente un crítico non necesita ese epílogo, pero cando escribo quero dirixirme á xente que segue os meus libros, aos meus lectores habituais. Esas
persoas existen e necesito esa comunicación directa. É
unha chiscadela de complicidade con eses lectores, na
que lles dou pistas ou referencias para situar o libro.
P. Que referentes pesaron para compoñer Ninguén.
Nas críticas aparece por exemplo mención de Raymond Carver.
F. A. Estou nunha etapa en que me aprema o que necesito ler como escritor fronte ao que teño que ler, polo
meu perfil profesional. Estou volvendo ás lecturas que
fixen con 18 anos, Salinger, Hemingway, Faulkner, que
emparentan máis coa miña primeira novela, Trailer,
aínda que a miña escrita xa está moi lonxe daquilo,
pasaron vinte anos e non en van. De sempre fun pouco
mitómano. Carver está en min porque foi un autor que
me condicionou, pero penso que está máis nos meus
primeiros libros ca aquí. Incluso en Males de cabeza hai
unha homenaxe a Carver, coa imaxe dun pavo real. Os
meus referentes en Ninguén están moito máis esvaídos, mastígoos con moita forza. Cada vez o pouso do

libro ten máis impacto sobre min, cada vez me remito máis a aqueles títulos e autores que me parecen
fundamentais. Cos anos vaste facendo máis selectivo,
quizais a necesidade de reler teña que ver con iso, volvín hai pouco a Kafka e non é o mesmo lelo con 18 ca
cando tes case 50.

no contorno. As comunidades de veciños parécenme metafóricas no sentido de que un non sabe quen
vive ao seu carón.

P. Ademais dos referentes ficcionais tamén se percibe
un certo peso de discursos teóricos.
F. A. “Estilo de vida” é un relato que equivale a unha
tese, e no último, “Lista de correo” tamén o ensaístico ten moito peso. Aí hai unha tradición que lles debo
sobre todo aos autores contemporáneos de narrativa
francesa, Toussaint, Houellebecq, Claudel, Beigbeder,
Despentes. Sempre me interesaron moito e a través
da súa escrita percibín o peso do ensaístico. Hoxe está
moito máis estendido, está cobrando forza tamén na
narrativa galega. É unha das liñas de exploración que
hai en Ninguén: onde acaba a ficción, onde empeza,
como se mesturan. Precisamente fronte a Javier Cercas en Anatomía de un instante, libro que me gustou
moito. Haberá quen diga que non é unha novela, pero
ten unha estrutura novelística brutal. Penso que vai
ser un referente da narrativa española polas sutís liñas
para entrecruzar a realidade e facer que se converta en
ficción. É algo asombroso. Internet inverte ese proceso
e fai que a ficción se converta en realidade; exploro iso
especialmente en “Lista de correo”.

P. Percibe un menor nivel de asfixia na súa escrita máis
recente?
F. A. Seguramente si. En Males de cabeza está a angustia, o medo, a depresión, a incerteza e, sobre todo,
a indefensión. En Ninguén tratei de presentar o individuo nunha situación de normalidade condicionada polas novas tecnoloxías. Non pretendo explorar a
soidade e si como o noso contorno e as novas tecnoloxías conducen ao individuo cara a unha forma de
vida máis individualista. A tecnoloxía fai que sexa así
e non o xulgo, simplemente o constato. Recordo estar
en Cee nun bar cando poñían un capítulo de Mareas
vivas e aquilo era un acontecemento, tiña ese aspecto
de compartir colectivamente o que se estaba vendo. A
pantalla do ordenador é outra cousa, aínda que haxa
unha persoa do outro lado. Hai distancia, o tacto non
ten ningún papel, a vista, cando se dá, está mediatizada. A máquina arrefría as relacións. Coas biblioteca vai
acontecer tamén, teño aquí o meu libro electrónico,
lévoo sempre comigo, non o comparto con ninguén.
Non teño claro que camiñemos cara a algo malo, non
pretendo ser doutrinario. Tamén vou cara a aí, non
podo dicir que camiño cara a algo malo, sería unha
autodestrución.

P. E que o leva a conectalo con Persianas, pedramol e
outros nervios (Alacrán, 1992) ou con Silencio?
F. A. Persianas... exploraba a situación de incomunicación dunha parella nun contorno urbano practicamente impermeable. Silencio conta a historia dun personaxe que atende máis á vida dos veciños ca á súa. Ninguén conecta cos dous pola metáfora dunha comunidade pechada nunha sociedade hipoteticamente
aberta. As sociedades antigas, e non tanto –tamén a
da miña avoa ou do meu pai– caracterizábanse por
un relacionamento co contorno inmediato, a relación humana era sobre todo de veciñanza. Ten que
ver coa sociedade agraria pero tamén co tipo de comunidades urbanas que había hai algúns anos. Co
desenvolvemento urbano, e agora coas novas tecnoloxías, iso rompeuse, non hai un límite espacial
e habitualmente as nosas relacións non se insiren

P. Hai diferenzas, na súa relación coa tecnoloxía, entre
o escritor e o editor?
F. A. O meu perfil profesional obrígame a estar ao
día, o cal é unha bendición. Como escritor teño o deber e a obriga de saber o que sucede. Non me gusta
a literatura escapista, e con isto non quero dicir que
defenda a literatura de compromiso. Hai que entender o compromiso dun xeito totalmente distinto,
non podemos volver a vellas concepcións caducas.
No nivel persoal emprego máis a tecnoloxía nun nivel de exploración. Xa hoxe o mundo do traballo é
impensable sen a tecnoloxía, pero o futuro laboral
vai pasar todo por ela. Xa non será unha cuestión
da miña xeración, pero si das que veñen. Ter un perfil claro, definido, nítido na rede vai condicionar o
futuro laboral das persoas. E o perfil dixital é moito
máis manipulable, tanto polo individuo que o crea
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UN NÓMADE MESTIZO
como por aqueles que queren acceder a el.
Isto formula un problema moral, de liberdade fronte á rede, de control da rede e dos xogos que o poder faga con ela. E iso está moi
por definir.
P. Que interferencias, para ben e para mal, atopa entre os seus dous oficios principais, editor
e escritor?
F. A. É indubidable que hai interferencias,
aínda que sempre tratei de que houbese as
mínimas posibles. Penso que hai máis cando
son escritor para asumir o papel de editor ca
cando son editor para asumir o de escritor.
Cando son editor quero ser exclusivamente
editor, a xente que me coñece sabe que neses
casos son exclusivamente editor, pero tamén
son a mesma persoa e polo tanto os dous
oficios están moi ligados. Esta dualidade fai
que estableza tres niveis de lectura: aqueles
libros que me interesan como lector, e que
me fan pasar un bo anaco pero non me interesan como escritor, porque non me ensinan.
Logo como escritor os libros fundamentais,
nos que aprendo, que me fan reflexionar, o
que máis me gusta sen dúbida ningunha. E
un terceiro nivel como editor. Pode haber libros que non coincidan con ningunha das
dúas, que non me interesen como escritor e
que non me resulten atractivos como lector,
pero son consciente de que son libros que
poden resultar atractivos para outros lectores. Ás veces resulta un papel un pouco esquizofrénico. Recoñezo que pode ser incómoda esa dualidade, pero sempre tratei de
manter isto o máis profesionalizado posible.
Cando estou nunha presentación de Xerais
e alguén fala de min como escritor póñome
moi nervioso. Sucede poucas veces pero colócame nunha situación incómoda, aínda
que nunca digo nada. E como escritor sométome máis ou menos á disciplina habitual, os
meus libros entrégoos ao director da editorial e non interfiro para nada nas súas decisións, ao contrario, acátoas case máis ca ninguén, porque penso que debe ser así.

P. Como escolle o formato, colección ou etiqueta do que escribe, tendo en conta a hibridación xenérica e tamén que mantén un certo
xogo ao non contestar se algunhas das súas
obras son novelas ou libros de relatos?
F. A. Si, non me gusta dicir se é unha novela ou son relatos, xogo con esa ambigüidade e que cada quen escolla. Ademais vivimos
nunha sociedade complexa, cambiante, velocísima, o que máis caracteriza o presente é
que cada vez sucede todo con máis rapidez.
Hai moito tempo que non hai verdades absolutas e a literatura non pode seguir respondendo como se as houbese. Teño esa vocación de dirixirme sempre aos meus contemporáneos e procuro esa voz, aínda que corra o
risco de resultar máis complexo. A literatura
non pode quedar cunha voz que xa non é da
sociedade á que se dirixe. Dicía Gabriel Zaid
que a literatura, os libros, son conversas, e a
repercusión que teñen parte de deixalos caer
na axeitada. Se lanzas un libro que non é capaz de entrar nunha conversa, non participas
dese diálogo, e a miña vocación como escritor é incidir nelas. Son conversas dun tempo
e polo tanto, desde o punto de vista da forma, é necesario axeitarse a el.
P. Di que non hai verdades absolutas. Polo
sentido ético dalgún dos seus textos non sería, poñamos por caso, a opresión, unha verdade absoluta?
F. A. A opresión como concepto global non é
unha verdade absoluta se analizas varios casos. Para Gloria Lago a opresión do galego é
unha verdade absoluta. A través de verdades
absolutas non podes hoxe atopar solucións,
non podes achegarte máis á realidade. Creo
máis en verdades parciais, en ir achegándote
á verdade polo lado, que en asumir unha verdade absoluta como tal. Non é o caso de Gloria Lago, que ten unha perversidade política
enorme, pero si pode ser o caso dunha persoa
próxima a Galicia Bilingüe que sinta a opresión do galego como unha verdade absoluta.
Síntome a anos luz desa persoa, pero pode ser

FRANCISCO ALONSO VILLAVERDE, escritor,
editor, vigués, 48 anos. ENDEREZO COÑECIDO: Se pregunta a Google por Fran Alonso, o primeiro que atopará é un convite
para entrar no seu domicilio virtual. Se visita cabrafanada.blogspot.com pode facerse unha idea da súa vida e variada obra.
STOCKS DE IMAXINACIÓN: De momento, 25
títulos acantonados en 5 grandes territorios: narrativa, poesía, xornalismo, álbums
ilustrados e literatura infantil e xuvenil.
CÓDIGO ABERTO: Ao coidado das palabras
como envés dos sentimentos; a unha insubmisa imaxinación; ás súas alegrías cantareiras; ás inquebrantables solidariedades
co mellor da humanidade; á traballada e
impaciente creatividade; aos teimudos e
intelixentes compromisos coa verdade; a
unha toma de partido na desigual loita que
se libra contra a inxustiza e a desmemoria.
PRODUTOS DE VALOR: Tecidos nas redes de
amizades, en felices ocasións enriquece as
súas obras coas fotografías de Manuel G.
Vicente, coas cores tropicais de Enjamio,
coas caligrafías engaiolantes do lembrado
Lázaro Enríquez, coas texturas poéticas de
María Lado ou cos cantares e retrousos de
Xurxo Souto. E con diálogos incansables
con lectores, mestres, bibliotecarios, escritores, xornalistas culturais e críticos literarios. ARTESÁN DE PALABRAS: Fran Alon-

que para ela sexa unha verdade absoluta e entón, como a vou compartir? Quizais primeiro
teñamos que recuperar o sentido da palabra,
o seu baleirado é o máis perverso que sucede neste tempo. E con este baleirado sucederon historicamente cousas terribles, como que
Hitler accedeu ao poder.
P. Fala da desaparición das formas de sociabilidade da cultura rural. Como fuxir dunha ollada urbana e paternalista canto a isto?
F. A. Parto da premisa de que a cultura rural desapareceu, poden quedar as formas pero non
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so vive entre libros, os seus e os de moitos autores que descobre e publica, desde
hai anos, en Edicións Xerais. Antes oficiou
como xornalista. Sabe escribir libros e sabe
editalos. OFICIO DE LECTOR: Sente unha
adictiva paixón por ler e facer ler, por iso
dedica horas a Espazo Lectura, unha insólita utopía ao redor do libro á que lle axudou a botar raíces no Val Miñor. INCLASIFICABLE: Non é doado catalogar a Fran. Haino que aceptar como un escritor mestizo e
aberto a toda raza da imaxinación ou como
un nómade con raíces, pero sen medos, libre e sempre disposto a novos desafíos:
sexa grafitar un libro, poetizar unha crónica, narrar unha poesía, teatralizar unha
opinión ou rapear unha fráxil esperanza.
SUBVERSIVO. Quizais para amolar certezas,
Fran Alonso retruca a XI tese sobre Feuerbach que lle debemos a Marx, xa saben que filósofos e intelectuais non fixeron máis que
interpretar o mundo cando do que se trata
é de transformalo; no entanto, a escrita de
Fran, iluminando realidades invisibles ou
silenciadas do noso tempo, revoluciona a
vida dos lectores, faina mellor, máis sensible e máis esperta, como condición necesaria para cambiar o mundo. As súas letras
son unha das mellores despensas de esperanza para as xentes deste recanto da Humanidade chamado Galicia.
//Manuel M. Barreiro

máis. A globalización, a tecnoloxía, os tempos,
homologaron todo: os hábitos, as formas de
vida, o ocio, os costumes, as crenzas, a ideoloxía, a forma de transmitir as cousas. Teño na
escrita dous polos de acción, un que explora
máis a realidade circundante, na que vivo e na
que están inseridos libros como Ninguén, Males
de cabeza, Silencio, e outro que explora a máis
afastada, na que centrei libros como O brillo
dos elefantes, Cartas de amor ou Territorio ocupado (Xerais, 1999; 2006; 1998) que lanzan unha
ollada sobre unha realidade moi distinta á nosa
pero que en realidade tamén é nosa. Hoxe máis
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ca nunca o mundo é tamén da nosa responsabilidade. Todo o que tiveron de forte as novas tecnoloxías para homologar o mundo e a cultura,
tamén o teñen para facer que sexamos responsables do que sucede ata na aldea máis afastada, porque podemos investigar e achegarnos a
realidades con moi pouco esforzo. A guerra de
Irak, o conflito en Afganistán, as doutrinas que
puidese lanzar no pasado Bin Laden ou a caída
das torres de Nova York repercuten en medidas
políticas, en dinámicas económicas e en movementos socioculturais que acaban fundíndose
na nosa propia cultura, que acaban afectándonos tamén na hora en que os políticos lexislan.
P. Que trazos da sociedade tradicional pensa
entón que debemos defender para o presente?
F. A. Hai dúas cousas que debemos manter
sempre, coñecer en cada caso o valor exacto
da palabra e non desvirtualo, porque se o facemos dervirtuamos o ser humano, a comunicación, a razón, a civilización. Debemos intentar
que permaneza o valor da palabra como base
para construír un mundo máis xusto e mellor,
un mundo racional. E en segundo lugar non debemos perder nunca a calidez do tacto, da ollada, da proximidade. Iso non quere dicir que debamos renegar da tecnoloxía, ao contrario, eu
son partidario dela e utilízoa, pero non debe ser
excluínte. Cando a tecnoloxía se dá nunha relación substitutoria é perigosísima.
P. O seu poemario último, Transición, vén acompañado dun cd con textos recitados. A súa última achega á literatura infantil, O meu gato é un
poeta, vai tamén acompañado de cd con música de Xurxo Souto, con quen ideou ademais
unha presentación. Descré das actuais posibilidades comunicativas da escrita poética? Precisa o recordo da oralidade para o verso?
F. A. No primeiro caso foi un produto da casualidade, fixen un traballo para un estudio de
gravación e díxenlles que en lugar de cobrar
me apetecía máis a posibilidade de gravar. O
libro sae cun cd en que eu e mais María Lado
recitamos algúns poemas. É diferente con O

meu gato é un poeta. Neste quería que houbese
música e pensei que Xurxo podería facer algo
moi bonito que lle dese vida ao cd, como así
foi. Creo que é un libro absolutamente interdisciplinar. O planeamento visual é integramente
meu, con ilustracións que empregan tipografías pictóricas ou gráficas. Era a primeira vez
que abordaba un libro desde o punto de vista
visual e quería ter o control sobre as ilustracións e tamén sobre a música.
P. A crítica falou de macrotexto para a súa escrita e tamén dun proxecto literario xa de vinte anos. Cales son as características máis importantes dese proxecto?
F. A. Intentar dialogar cos cidadáns que me
acompañan no meu tempo, sen restricións. O
que está sucedendo ao meu redor sucédeme
a min e condicióname. Pode axudarme a ver
o mundo con máis firmeza, e non me refiro
a unha actitude moral senón á seguridade de
saber por onde camiñas. A literatura ten esa
capacidade de ser distinta para cada mente en
cada momento. Algo moi importante tamén é
a autonomía do lector, non quero ser doutrinario. O lector non é un ser estúpido ao que
haxa que dicirlle as cousas con absoluta claridade. Creo que é a miña obriga como escritor
respectar a súa capacidade analítica, a súa independencia de pensamento. Pretendo tamén
efectivamente crear ese texto que é como a
pasarela dos aeroportos, polo que vas avanzando, camiñas por enriba pero hai unha parte
que volve empezar, dá voltas sobre si mesma.
Supoño que chegado un momento debes esgotar as ideas ou a capacidade de dicir cousas
e, así e todo, neste momento teño a sensación
de ter moitas cousas por dicir, de que non ser
capaz de dicilas todas. Transición é un libro de
exploración, heterodoxo, con poemas moi autónomos –ás veces autistas, digo no prólogo–.
O meu seguinte libro, que supoño que sairá
contra a primavera en 2.0 [Editora], chámase
Poética. O último poema de Transición –o que
está antes de que empece Balada solitaria,
que é de 2004–, é o punto onde comezo no

seguinte libro. Seguramente resultará polémico porque é un libro de descrenza da poesía,
no que me río de todo o mundo, incluído de
min mesmo.
P. De que autoras e autores se sente próximo
á hora de escribir?
F. A. Resúltame difícil porque non son nada
fan nin dado a canonizar autores. Vinte anos
despois síntome acompañado por unha xeración, a miña, que creo que deu froitos moi importantes na narrativa e na poesía. Pensábao
coa saída de Ninguén porque se fan tamén os
vinte anos da publicación do primeiro libro de
Xavier Queipo, e iso alégrame moito. As nosas escritas poden non coincidir pero sinto esa
compañía na viaxe, e aí estarían tamén Xurxo
Borrazás, Jaureguízar, Rosa Aneiros. Unha xeración que hoxe ten presenza, lectores, e que
está facendo que sinta que hai xente navegando comigo. Con respecto ás lecturas tiven
unha época bastante importante na miña vida
na que lía moita literatura “periférica”. Lin
moita literatura africana, cousas ás que tes difícil acceso, algúns autores rarísimos que non
son coñecidos, e lin moita literatura xaponesa. Debe ser unha das literaturas que máis fala
da súa propia sociedade e, como é paradigma
das sociedades avanzadas, pode ser un espello interesante para ver onde podemos chegar
ao pescudar nas entrañas do que somos. Interésanme moito autores coma os que están
aquí [nas citas con que abre Ninguén], autoras neste caso, Banana Yoshimoto e Hiromi
Kawakami; tamén Kjell Askildsen, un escritor
noruegués do que lin a obra completa e que é
absolutamente deslumbrante.
P. Como entende entón, nun momento en que
se están facendo compilacións arredor dos 80
ou en que se trata de resituar, coa distancia,
etiquetas críticas como xeración dos 90, a súa
relación cos escritores do teu tempo?
F. A. Os 80 para min foron a década de espertar
ao mundo. No 83 tiña 20 anos, traballaba nun
pub e ás veces ao saír ía ao Kremlin, pero vivín

a movida como espectador. Os 90 son a década
que me acompañou, a miña. Gústame Siniestro Total pero a miña identificación emocional
é cos Diplomáticos. Nos 90 logro expresarme,
poño de manifesto a miña creatividade. Tortillas para os obreiros (Espiral Maior, 1996) é un libro moi emblemático pero responde a un tempo vivencial. Recordo ir ao instituto Santa Irene, onde estudaba no nocturno, e ver por todas
partes barricadas, o Scaléxtric, os grises detrás
da xente. Aquilo era Beirut e esa sensación non
a volvín vivir en ningún outro lugar. Vigo non
deixou de ser esa cidade convulsa, e Tortillas...,
aínda que dun xeito un pouco máis harmónico, reflicte esa convulsión, o Vigo visto desde o
mar que traga a personaxe, esa muller que vai a
un bar facer tortillas.
P. Como relaciona logo as dúas décadas?
F. A. Recordo que nos 80 puña Pink Floid no radiocasete e gravaba ao mesmo tempo poemas
de Manuel Antonio e de Rompente. Tiña unha
adoración especial polo poema ese de “María
/ tres sílabas nos beizos / preñadas / de vento...”. Era a actitude de alguén que está espertando ao mundo e quere atopar a sensibilidade.
Os 90 foron xa para min dar con compañeiros
de viaxe, algo moi importante. Cando publiquei
Persianas..., no 92, aínda non estaba claro que
houbese un grupo de xente ou novas sensibilidades, que se formase o que logo se formou.
P. Falaba sobre todo de acompañantes na narrativa. E na poesía?
F. A. Non se pode falar dunha estética dos 90
porque non a hai, vexo moitas formas de escribir. Aprendín moito dos poemarios escritos
por mulleres, e é algo que debemos recoñecer, que polo menos eu debo recoñecer. Xente
como Lupe Gómez ou como Chus Pato ensináronnos como abordar a escrita doutro xeito.
P. Deste ano é tamén o libro dixital Contesta ou
disparo, que recupera parte dun labor xornalístico que xa compilara en Un país a medio facer
(Xerais, 2008). Bota de menos o xornalismo?
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F. A. Gústame ser un escritor cos oídos postos
na rúa. Hoxe xa non sei, porque as cousas están
realmente mal, pero o xornalismo ben entendido permíteche estar en contacto coas voces da
túa sociedade. A edición pertence a un ámbito privilexiado, permíteche o diálogo cos teus
iguais, o debate cultural, pero está moito máis
afastada da rúa. O meu perfil profesional non
está moi apegado á conflitividade social. Resúltame incomprensible que non teñamos un libro sobre o ensino. Pensemos por exemplo no
fracaso escolar. Aí hai un debate fundamental
hoxe, e terei que facer o esforzo de situarme aí
se finalmente escribo sobre isto algún día.
P. E tamén como traballador nunha editorial,
como entende a normalización nunha cultura
en que ás veces parece cinguirse á imitación
de modelos próximos?
F. A. Esa é unha contradición permanente, aínda que xa vivimos nela máis ca agora. Por un
lado sería magnífico que houbese best-sellers
en galego que lesen 20 mil persoas, o tipo de
libro que se vende noutras culturas. Pero queremos que haxa lectores en galego ou queremos ter unha literatura de calidade, non estigmatizada polo mercado? Por un lado quero
que haxa lectores para best-sellers pero por
outro reclamo a dignidade da literatura á marxe das modas que dite o mercado. E cada vez
máis, e esa é unha reflexión que fago moito
como editor, a edición está máis putrefacta.
Mandan os grandes grupos e a edición está
máis en mans de xerentes, de comerciais, ca
de editores. Iso que denunciaba Schiffrin no
seu libro, A edición sen editores. As estratexias
editoriais dos últimos anos, de ocupación de
metros cadrados de librarías, adiantos millonarios de dereitos, contratacións sen sentido,
de pugna por novelas de moito éxito, de desviación a produtos comerciais á marxe da calidade literaria, creou un estado do que hoxe
é moi difícil recuar. Iso é algo que me preocupa moito, porque penso que na edición paga
a pena crear cultura. Pero o meu corazón parte en dous. Non podo dicir que non me alegrase se tivésemos un best-seller, aínda que
o diga con dor. Iso significaría que teriamos
unha cultura normalizada, que en Galicia, aínda que se lería mala literatura, leríase en gale-

go. Pero que é a normalidade? Inevitablemente creo que temos que camiñar cara a unha
normalidade que implique dignidade literaria,
calidade e ao mesmo tempo unha cultura en
que haxa lectores e unha sociedade entregada
cos seus propios referentes. Iso é pedilo todo.
P. Como cre que debemos enfrontar entón hoxe
a procura desa normalidade que parece seguir
dominando a planificación da nosa cultura?
F. A. Hoxe vin en La Voz unha noticia que dicía que Galicia perde 1000 habitantes por mes.

Comunidades,
burbullas, sistemas
Narrativa Relatos de soidade
nunha sociedade tecnolóxica

D

ez relatos cruzados por dez hoax, aqueles embustes
que invaden os nosos correos electrónicos con finalidades diversas, e un epílogo; velaí Ninguén, a última
aposta narrativa de Fran Alonso a interrogarnos sobre os límites da ficción no tempo das novas tecnoloxías. Pero non só.
Unha personaxe, el, S. Lonely, desprázase do seu relato
orixinario, “Vacacións”, cara ao que lle corresponde á outra
personaxe que aparece en Ninguén, ela, Alone, en “Esperando”. As dúas, cargando co simbolismo da soidade nos alcumes que os identifican en internet, son os únicos nomes
que nos revela o autor, pero nun exercicio intuitivo de coherencia semella encaixar facilmente a posibilidade de que
ocupen algún lugar en cada un dos outros relatos... porque
este conxunto de fragmentos de historias, de historias de
comunidades, de comunidades que son burbullas dentro da
bóla global, podería comprenderse como unha novela interrompida e entretecida, ao mesmo tempo, polas constantes
chamadas de atención da rede, os hoax. Onde comeza e remata o xénero é outra das incógnitas que Fran Alonso pon
sobre as liñas do seu libro. No entanto, o autor confesa no

Isto é unha autodestrución, un auténtico suicidio. Un país que non medra poboacionalmente, que non defende a súa lingua, a súa
cultura, vive un suicidio compartido. Os escritores, polo menos eu, temos momentos
de desalento, pensamos quen está detrás dos
nosos libros, a onde seriamos capaces de chegar, como serían estes 20 anos nunha cultura normalizada. Non creo que haxa solucións
máxicas, sempre confiei en que chegaría un
día unha xeración capaz de reverter as cousas. Non sei se o verei ou se chegará, pero é

seu epílogo que sempre lle preocuparon os seus veciños. E
por aí ronda o eixo que inquieta, move e pregunta en Ninguén: a convivencia contemporánea, o xogo das aparencias,
o cambio histórico nos estilos de vida.
Entre o absurdo e o alegórico –salvando a incursión no
fantástico que toma presenza en “Home Vello e Muller Vella”– vaise describindo o mundo urbano no que teñen lugar
os encontros, os desencontros e unha permanente ansiedade que semella acompañar ao habitante de hoxe. Os veciños
da grande comunidade que describe Fran Alonso padecen
os ruídos dun lugar que só por unha vez se nomea Vigo, e
que podería ser calquera outro núcleo de barullo, deixan o
estrés e foxen ao campo para renunciar de vez a unha tranquilidade que non os deixa en paz, namoran por internet e a
fraude pónselles diante dos ollos cando quen non aparece é
o namorado, están sos, non saben estar sos, obsesiónanse,
teñen medo. Poderíase ler que todos perden, que non curan,
que o autor non intervén sobre eles porque só pretende describilos e así os deixa coa angustia na metade do diafragma. Agás o protagonista do último relato que, nun equilibrio
cortazariano ben resolto, é quen de vingarse da súa propia
teima uníndose a ela e facéndonos pechar o libro co sorriso
nos labios da lectora que sabe que a roda continuará xirando, aínda que unha xa non poida mirar. Porque neste Ninguén bastante se trata de mirar e, xusto despois, mirar para
si. Probablemente o autor tamén levou adiante este acto reflexivo cando non deixou de introducir as relacións polémicas que xeran os sistemas literarios e a situación do escritor,
unha figura que é metáfora do individualismo na sociedade

claro que temos que mudar completamente
de estratexias. Os sindicatos teñen que deixar
de pensar exclusivamente que as manifestacións son a panacea do mundo porque xa non
o son, a súa capacidade de incidencia é moi
pequena. Hai que desenvolver a imaxinación
e intentar ver cales son as vías máis efectivas para incidir nunha sociedade tan distinta,
tan fragmentada como a que vivimos, porque
o camiño que levamos é de esgotamento, de
esmorecemento. Despois de moitos anos non
chegamos a ningures e isto é terrible.

urbana do sistema capitalista na medida en que encarna a
soidade irremediable do seu oficio.
Os habitantes de Ninguén aparecen descritos tan inquietos
nos seus postos, de feito sedentarios e monótonos, como incapaces de formularse abertamente: onde estamos. E entón,
sen sabelo ou si, decídense a recrear a súa caverna orixinal
para a protección e o acougo cando foxen da cidade, dos ruídos, da presenza do outro e conforman, ao cabo, outra comunidade ou espazo que acaba por abafalos tamén. A experiencia do espazo é inherente ao existir: vivimos en espazos, en
esferas, en comunidades. No entanto, este libro cuestionando a nosa capacidade para soportar as atmosferas en que nos
relacionamos. E así continuamente os relatos chamando pola
teoría da burbulla, Sloterdijk. Se o filósofo alemán analizou
na súa triloxía a conexión entre crises vitais e a procura dun
espazo habitable, Fran Alonso descríbenos intentando aniñar,
compartindo con medo un espazo-tempo en que sabemos
manexarnos só parcialmente e con problemas, conformando
esferas e quebrándoas, sobrevivindo, despois da catástrofe,
na intemperie. As burbullas que constitúen Ninguén inclúennos, falan do que está a acontecer agora mesmo nos nosos
interiores, nas nosas computadoras. // Oriana Méndez
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Ensaio A globalización artella este monllo de ensaios coordinado

polo profesor e poeta Manuel Outeiriño. Ollar crítico que pousa
sobre a propia batería ideolóxica do capitalismo neoliberal
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Globalización é imperialismo

Q

ue é a globalización? Os textos
aquí recollidos non pretenden
representar a totalidade das
interpretacións posibles desta
cuestión, pois xa desde o limiar nos advirte o profesor Outeiriño da súa preferencia
polo materialismo dialéctico como ferramenta analítica, e cunha cita de Risco e
outra da Rosalía política sobre as sombras
deitadas polas Luces fai explícita a súa
posición respecto deste fenómeno que,
segundo Appaduray, consiste no “mutuo
esforzo da igualdade e a diferenza para se
canibalizar entre si”.
O libro empeza cun ensaio de David
Held que propón unha posible conciliación entre as necesidades do nacionalismo cultural e as esixencias do marco político global mediante un novo cosmopolitismo que non parece abranguer máis
alá dunha fermosa declaración de boas
intencións. Albrow e outros analizan a
mesta variedade conceptual deste proceso diferenciando entre comunidades
locais e de emigrantes ou turistas, e examinando tamén outras entidades como
as de cultura, subcultura, políticas de integración, minoría, civilización ou medio
para amosar, desta maneira, a complexidade constitutiva dun fenómeno que semella tornar absurda calquera toma de
posición previa –despois de condenar a
colonización, estamos a favor ou en contra de M.I.A.?–. Esta mesma complexidade, segundo Hannertz, o seguinte autor
escolmado, aconséllanos recoñecer, ademais das relacións de dominio unidireccionais, moitas outras entre centro e periferia, híbridos e transferencias que fan
imposible establecer unha xerarquía ou
orixe (pensemos na relación dos Rolling
co blues, ou do Leo e Arremaghona con
Joe Strummer, por exemplo), e testemuña
tamén que, moitas veces, son posicións
reaccionarias, coma as dos fanatismos
relixiosos, as que máis cuestionan certos
contidos da globalización coma a igualdade entre xéneros. Malia a todo, a análise parte do recoñecemento da asimetría
fundamental na relación centro-periferia,
“cando o centro fala, a periferia escoita”,
razón pola que O Leo e os bluesmen anónimos son, finalmente, os que levan as de
perder. Appadurai achega todo un novo
paradigma metodolóxico amoedando
nocións coma as de etnopaisaxe, tecnopaisaxe, ideopaisaxe, paisaxe financeira
ou paisaxe dos medios que proban a súa
eficacia á hora de descompoñer a globalización en diferentes niveis, e virando así
máis doada a interpretación dos efectos
do consumo de produtos como a pornografía ou o concepto democracia lonxe
dos seus lugares de produción, por citar
só dous casos. A visión fatalista e deleuziana dun Manuel Castells encol da globalización como rede de fluxos sen centro
en continua e irreversible expansión é esmagada por Peter Marcuse cando inqui-

East & West: Globalisation // Justin Lee

re quen sae gañando con este aparente
“remuíño enorme que goberna as nosas
accións”. A súa resposta: o gran capital,
a patronal, a banca, disolve de inmediato as disquisicións teolóxicas de Castells.
Fred Halliday revisa a vixencia da teoría
leninista do imperialismo confirmando
a continuidade dalgunha das súas teses
como a da extensión global do capitalismo e das súas ferramentas de control
ideolóxico (a globalización) e económico
(FMI, UE). Doutras, como a da necesidade da guerra interna intercapitalista sinala a súa invalidez histórica, como tamén
sucede no caso da subordinación do Sur
ao Norte, desmentido hoxe en parte polos países chamados BRICS. Do medre da
fronte mundial anticapitalista augurado
por Lenin, declárase tamén a súa contradición con feitos como a queda da URSS
e a fragmentación da esquerda de quen
se sinala culpable: os esencialismos ideolóxicos de toda caste. Malia a inexactitude dos seus prognósticos, o autor reivindica a potencia analítica do materialismo
histórico cando ceibe de mecanicismos
teleolóxicos. O seguinte autor, Schiller,
asumindo que “as esferas económica e
cultural son indivisibles”, analiza a progresiva substitución da colonización cultural norteamericana polo chamado “dominio cultural transnacional corporativo”
que replicaría os contidos ideolóxicos do
primeiro (consumo, éxito), mais mitigando as marcas de procedencia. Logo disto,

pasa a desmontar a asunción posmoderna dunha globalización multicultural en
rede e non xerárquica que camiñaría cara
a unha especie de cultura global estilo
World Music, xa que unha creoulización
dos contidos da cultura central sería moito máis probable que o nacemento dunha
alternativa cultural con posibilidades de
se tornar hexemónica, como exemplifica
el mesmo no caso da relación mimética
das producións de sobremesa brasileiras
coa serie Dallas. Alex Callinicos recupera a
polémica Lenin/Kautsky encol da posibilidade (Kautsky) ou non (Lenin) dunha convivencia pacífica entre os países capitalistas, e opta pola opción bukharinista dunha paz acadada como resultado da imposición dun dos actores sobre os outros;
“unha unidade económica que exerza o
seu poder ilimitadamente ata virar poder
mundial”, para explicar a posición dos Estados Unidos no mundo actual. O autor
bota man despois do concepto gramsciano de hexemonía á hora de construír
a linguaxe coa que o amo fai aceptable
o seu dominio ante os seus socios e servos (guerra contra o terror, misión de paz,
etc) e desbota a noción negriana de Imperio por privilexiar o proceso sobre os seus
axentes que tenden a quedar, desta maneira, librados de responsabilidade.
En definitiva, se na nosa opinión compensou acoller o programa ideolóxico da
Ilustración: liberdade, igualdade, fraternidade, mesmo so a pedagoxía autoritaria

das invasións napoleónicas, a extensión
ideolóxica do capital mediante a globalización non porta máis mandato que o da
total submisión dos pobos a un Mercado
que adoita ser propiedade dun señor de
Texas. Nesta escolma advertimos a sedución idealista que levou a algúns autores
a considerar a Globalización como unha
nova idade de ouro do mundo nacida,
talvez, dunha mutación tecnolóxica inducida polo azar, e a persistencia dos autores materialistas en procurar sempre o
pai da criatura. O poeta e profesor Outeiriño fornécenos con este libro dunha verdadeira caixa de ferramentas coas que
repensar, desde esta latitude periférica, a
nosa relación cun centro do que se nos
detalla a súa cruenta xenealoxía. Após da
súa lectura podemos chegar a preguntarnos se non serán as estratexias de homologación e normalización en realidade un
apelo máis á convertibilidade da cultura
en capital, ou que significa, a fin de contas, a Real Banda de Gaitas de Ourense.
// Alberto Lema
Globalización
e imperialismo
cultural·
VV. AA. (Manuel
Outeiriño,
compilación e
tradución)·
Galaxia, 2011 ·
312 páx · 22 euros
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A cidade sometida
Ensaio O libro deixa en segundo plano unha

Compostela de exclusións e dereitos minguados

O

mércores 23 de novembro de 2011, o casco vello de Santiago de Compostela amenceu tomado pola furgonetas da unidades de
antidisturbios da Policía Nacional.
Nunha imaxe cadora máis frecuente, a violencia estatal despregouse
na cidade para defender o valor de
cambio fronte ao valor de uso. Os
axentes, en contra do que require o seu propio regulamento, non
amosaban a súa identificación. O
desaloxo da histórica Sala Yago,
un vello cinema ocupado e reactivado seis días antes despois de catro anos en desuso, rematou con 12
detidos e acusacións contra eles reproducidas en boa parte da prensa
pero desbotadas polo xuíz. “O Estado non ten dereito a facer dun home
un policía para sempre”, escribiu
Brecht no seu Libro das mutacións. O
Estado, ese aparato que co descenso da taxa de gaño e a fractura da
economía financeira revela o seu carácter de consello de administración
das clases dominantes, e que tende
a non garantir outro dereito que o
da propiedade privada dos medios
de produción e as rendas do capital.
Non é este suceso o único que impugna certa ollada de (re)Imaxinando o universo urbano. Unha visión
sobre as cidades na posmodernidade
arredor da capital galega, pero si un
dos últimos e máis fotoxénicos.
“As accións humanas aínda non
se volatirizaron nin se desvirtuaron, seguen a responder a estímulos naturais” considera Xosé Constenla Vega, “deste xeito, Santiago
de Compostela ofrece a posibilidade de atopar espazos sans, amábeis
para os cidadáns, en fin, unha cidade diáfana, tranquila e amábel”.
A cidade sobre a que conclúe este
ensaio, encadernado dunha tese
de licenciatura datada en 2005 e
aplicación do que o autor denomina “xeografía crítica” a unha realidade concreta, existe e non existe

a un tempo. Se o propio Constenla identifica para o seu traballo e a
súa tradición científica unha tarefa –investigar os conflitos que ocorren no espazo–, son precisamente
as tensións constituíntes do trazado urbano compostelán as que fican
ausentes de (re)Imaxinando o universo urbano. Nun municipio onde, segundo datos de Cáritas difundidos
pola Candidatura do Povo, residen
4.000 persoas “en situación de pobreza extrema” e 20.000 “en risco
de exclusión social” –a cuarta parte
do censo total–, e onde o 25% das
vivendas están baleiras, antes de
remitir a Barcelona como presunto
espello “de modelo moderno e integrador” cumpriría un informe do
estado da loita de clases. E aínda
que a outra cara da moeda non fica
oculta, si aparece desprazada fóra
do foco. Contra esa Compostela retratada como “palestra formidábel e
plural, só comparábel a casos de excepcional repercusión mundial, para
cantas reivindicacións xustas e democráticas quixesen expresarse nas
súas rúas [a redacción é de 2005]”,
pódese esgrimir a orwellización da
améndoa histórica, a desproporcionada presenza policial, a deterioración dos dereitos civís, a inexistencia de albergues laicos de transeúntes, o sometemento do poder público ás xerarquías sectarias –neste
caso católicas, propietarias a maiores de milleiros de metros cadrados de chan e inmóbeis urbanos–. A
configuración dunha democracia de
baixa intensidade, en definitiva, en
que un trámite burocrático –comunicar á autoridade unha manifestación– muda en, fraudulentamente,
unha autorización de facto dun precepto constitucional.
Porque, amais, admite Constenla Vega, “existen conflitos en relación co prezo da vivenda, co transporte público de proximidade, coas
altas densidades de tránsito rodado ou co excesivo marco de pro-

tección policial”. Velaí o escenario.
David Harvey, o xeógrafo cuxa tradición de pensamento explica o autor
na primeira parte da obra, diagrámao nunha entrevista con Carolina
del Olmo e César Rendueles: “Esta
transformación supuxo o abandono do estado socialdemócrata, supostamente interesado no benestar
de todos os seus cidadáns –sempre,
iso si, que non ameazase as bases
do capitalismo–, e a súa substitución por un aparato estatal neoliberal coa misión de crear un bo clima
para os negocios a calquera prezo”.
Compostela, ao cabo, non escapa á
lóxica do mercado. A reorientación
da urbe cara á captación de turismo
confesional –a Igrexa protestou polas puntuais manifestacións do BNG
na Quintana pero non pola pista de
xeo discoteca que ocupa arestora a
praza– ou a espectacularización das
políticas culturais e a súa submisión
ás obras sociais das antigas caixas
de aforros cadran co asedio aos centros sociais –paradigmática é a persecución da Gentalha do Pichel por
gobernos locais da esquerda e da
dereita do capital–, coa expulsión
da poboación traballadora aos concellos lindeiros ou cos indicios de
xentifricación abortados pola Gran
Recesión. Coñecer os adentros do
modelo urbano de Compostela, no
caso de existir alén dos azares da
conxuntura e da procura do lucro,
esixe un diagnóstico da correlación
de forzas sociais, do mundo do traballo, dos antagonismos de clase,
do repartimento da riqueza. Ningún
destes factores entran en (re)Imaxinando o universo urbano, talvez
constrinxido pola súa orixe académica e o fórceps argumental á que
esta o obriga.
Pero antes de deitar o microscopio sobre a Compostela de 2005, o
libro de Constenla Vega traza unha
panorámica apurada da xeografía e
do urbanismo críticos, entre Engels
e as teses de Harvey sobre a acu-

Policía nacional // Arquivo

mulación por desposuimento e o
significado espacial do capitalismo
na fase da globalización. Debedora
dos postulados arredor do posmodernismo elaborados polo crítico
cultural Fredric Jameson, a caixa de
ferramentas que (re)Imaxinando o
universo urbano... aplica a Santiago
de Compostela desanoa o cultural
do económico. Acae a advertencia
do profesor de planificación urbana
Peter Marcuse, nun artigo recollido
en Globalización e imperialismo cultural (Galaxia, 2011), respecto de Jameson: “Tamén se dá decote certa
desconexión nesta corrente entre a
análise e a realidade política cotiá,
non por mor de desexo ningún de

se retirar da implicación directa, senón porque o vencello entre a teoría
e maila práctica amorteceu e case
non se dá visto entremedias da presenza achaiadora dos poderes dominantes”. // Daniel Salgado
(re)imaxinando o
universo urbano.
Unha visión sobre
as cidades na
posmodernidade.
De Baltimore a
Santiago
de Compostela ·
Xosé Constenla Vega ·
Laiovento, 2011 ·
157 páx · 16 euros
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Arturo Casas

«Co blog volvín
experimentar o pracer
da escrita»
A escusa para a conversa é a publicación de Alusión (Galaxia, 2011) pero os temas son
transversais e lévannos desde o autoral ao político, do concepto de comunidade até
a preocupación polo mantemento das liberdades na sociedade galega. Como bos docentes da universidade, saltamos de cando en vez a un diálogo pseudoacadémico que
coutamos como podemos. Alusión é o que queda de Efémeras Lándoas, un blog que xa
non é accesible no blogomillo, no que Arturo Casas (A Coruña, 1958), con compromiso
e humor, foi falando e retrucando ao longo dun ano.// Marta Pérez Pereiro // Foto: Fernando de Paz

C

oncertamos a cita na Facultade de Ciencias
da Comunicación. A Arturo Casas parécelle máis “aireada” cá de Filoloxía. Non podo
deixar de coincidir con el cando saímos á terraza do terceiro andar facer as fotos de rigor. O vento e a incomodidade compartida diante do obxectivo
dannos un aquel espeluxado, por dentro e por fóra.
Marta Pérez Pereiro. Por que un blog tendo a posibilidade de romperlles a cabeza aos alumnos nunha aula
con liberdade de cátedra?
Arturo Casas. O blog naceu porque tiña a expectativa de
impartir un curso de mestrado sobre blogs e pareceume
que non estaría mal pasar á experiencia de ter un. Era
o abraio que sentía ao ver o nivel de debate que había
nalgúns lugares e, de maneira moi significativa, no blog
de Marcos Valcárcel, As uvas na solaina, onde me parecía
que había un ambiente goliardesco, bastante masculino, por outra banda, pero á vez moi socrático, de debate, moi simposíaco, como se todo o mundo estivese a
bastante distancia pero a certas horas da noite especialmente lúcidos, bébedos (ri) e coa lingua moi solta. De tal
maneira que era o sitio en que atopaba máis verdade.
M.P.P. Supóñolle o atractivo como relato para alguén
que traballa coa literatura.
A.C. No blog hai elementos narrativos e tamén dramáticos, no sentido de que hai moitas voces que constrúen un personaxe. Teño experiencias moi simpáticas de comentarista de blogs, de chegar a facer pezas
teatrais, moi extensas, a base de participantes que de
maneira paulatina van asumindo un ou varios roles
teatrais. É escribir unha peza teatral en directo e algunha desas cousas durou ata unha semana. Iso para
un profesor de teoría literaria é interesante, de aí que
me achegara con mirada máis científica, aínda que é
unha palabra moi altisonante, que coma autor.
M.P.P. E foi virando a autor?
A.C. Foi virando a autor, si. Sobre todo, porque fun autor, fun poeta e coa escrita no blog volvín experimentar esa sensación algo vergoñenta do pracer da escrita,
de traballar a palabra e a linguaxe e as ideas. E tiña iso
algo esquecido.

M.P.P. Nese sentido, hai unha cuestión da que falaba nos posts, a de facer unha separación entre o blogueiro que escribe fóra e a que só escribe no blog. Cre
que hai unha diferenza entre certo exhibicionismo e o
amor pola escrita?
A.C. Creo que todo escritor ten algo de narciso, no
momento en que un quere amosar algo que fixo.
Pero efectivamente creo que hai unha especie de
blogosfera de consumo, fática, simplemente de establecemento de contacto, que ten que ver coa idea
da inmediatez de dicir onde estás, que estás facendo,
que les, con quen saíches. Ten que ver coa tradición
da diarística, sobre todo da diarística da intimidade,
non da diarística pública que tamén existe en determinados países, como Francia. Pero si que é certo
que determinados sectores da blogosfera, diría que e
arredor dun 90%, pertencen a ese sector de escritura
perfectamente trivial.
M.P.P. Entón nunca tirou unha desas fotos adolescentes de enfocarse desde arriba que tanto saíron nun
tempo nos blogs.
A.C. Non, non. Pero iso está ben, porque sacar unha
foto desde arriba empequenece a estatura moral do
individuo (risas).
M.P.P. Agora fanse máis fotos frontais, cos teléfonos
móbiles. Ten Iphone?
A.C. Non.
M.P.P. Ten facebook?
A.C. Bah, abandonei tamén. De facebook fago un uso
puramente perverso para buscar cousas singulares,
fotos de amigos, pero non estou convencido de que
aquilo para o que eu quixen facer o blog teña funcionalidade en facebook. Useino en certa medida coma
unha especie de repositorio de fotopoemas que nalgún momento intentei facer, foi unha especie de taller nese sentido porque, claro, é moi importante ese
feedback que hai aí.
M.P.P. E twitter?
A.C. Tampouco. Sempre preferín un ritmo máis pausado, un ritmo máis analítico que non atopo. Twit-

ter interésame por esa dimensión da mínima expresión que é tan do noso tempo, o relato reducido ao
mínimo, ese ritmo case explosivo. Estou convencido
de que se me metese, acabaría pillado. Pero creo que
non me vou meter nunca.
M.P.P. Que vantaxe ten o blog logo?
A.C. Están as fotografías, a pintura, en fin, toda a parte visual que ademais se pode manipular. De feito a
medida que avanzaban eses doce meses en que tiven
o blog fun entrando por esa vía de manipular, de facer
xogos. E logo está a música, a banda sonora do blog. O
blog era tamén unha especie de enciclopedia para entender o país, a conxuntura. Por iso pasar todo aquilo
a libro non deixa de ser unha poda un pouco truculenta que ademais supuxo prescindir dos comentarios,
unha parte importantísima.
M.P.P. Non estamos un chisco obsesionados co papel?
É unha das cousas que se pregunta tamén no blog.
A.C. Estamos algo obsesionados con documentar
todo. Son os signos do tempo. Creo que na universidade de maneira moi particular estamos moi obsesionados con planificar un futuro que cando chega
xa o temos que someter a memoria. Cando chega
o futuro que planificamos xa temos que elaborar a
memoria do que pasou. Está unha sensación de que
vivimos nun presente intanxible, porque no momento que chegamos xa temos que prepararnos para dicir como nos foi. Estamos documentando permanentemente a fase previa e a fase ulterior, e esa obsesión resta vida.
M.P.P. Aínda así é unha mágoa que non poidan perdurar determinadas cuestións do blog como o uso do
humor. “Anunciacións”, un dos posts recollidos en
Alusión, é unha boa mostra.
A.C. Teño unha vocación un pouco inglesa do humor, de tal maneira que sempre teño unha mirada un
pouco cómica sobre a realidade, e o blog favorecía iso.
Teño rido ata escachar lendo blogs. Tamén teño sorrido, que é outra dimensión. Falo como testemuña,
como persoa que pasou por iso. Non falo do meu porque ti estás dentro, estás na cociña preparando. Inten-

proTagonista //

tei explorar bastante nesa dirección. Este libro
estaba cheo tamén de falsas noticias, de parodias, inventei personaxes que non existen,
libros publicados e autores que tampouco, o
mesmo que traducións, chega un momento
en que a propia noción de realidade entra nun
certo desequilibrio. Recoñezo que moita xente
é moi contraria a que o discurso político que,
en certa medida estaba no blog, teña tamén
un contrapunto humorístico. Existen esta posición e recoñezo que é seguramente unha posición maioritaria no noso país.
M.P.P. Ese discurso político de Efémeras Lándoas mantivo unha liña constante de observación da realidade, con especial atención á relación entre o goberno e a cultura galega.
A.C. O poder sempre trata con prevención o
mundo cultural porque, pola súa propia natureza, o mundo das artes visuais, do teatro, das
artes plásticas, da literatura, non está cómodo
na cuadrícula, ten que escapar dela. Entón o
poder quere facer un uso da creación artística en proveito propio. O máis rico que ten Galiza como nación é quizais o seu dinamismo
cultural. Desde unha óptica moi equivocada,
iso debe rebaixarse, someterse, domesticarse.
E dá a impresión de que moitas das decisións
que se toman van nesa dirección, nesa liña.
Centralizar, non favorecer o cooperativismo
cultural, pero o país a ese nivel ten unha forza
extraordinaria, non se vai deixar someter.
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gramas a longo e medio prazo co efectismo
do momento. Unha das cousas que habería
que resolver é esa tendencia a descoidar os
obxectivos a medio e longo prazo. Pero estamos a falar de cuestións que tamén pasan
noutros ámbitos, o 15M e os movementos semellantes no mundo, os que conduciron á revolución no norte de África… creo que confiaron excesivamente nunha dialéctica negativa, nun non, e esquecéronse de considerar
que é necesario un programa de intervención
directa no ámbito político. Hai que pasar do
social ao político.

M.P.P. O pobo sabe isto?
A.C. O pobo xa non existe.

M.P.P. Galicia é unha sociedade líquida ou aínda estamos noutro lugar?
A.C. Ao paso que levamos, imos ser unha sociedade gasosa! Creo que líquidos somos todos, porque obviamente os bloques en que
estamos afeitos a considerar o mundo, a
realidade, a historia, son cousas que deberíamos superar. Entendo que fan falta novas
linguaxes. Que pasan pola política e pola cultura. E unha desas linguaxes que me parece
máis interesante é a do igualitarismo, que
defende a filosofía política de Jacques Rancière ou daqueles que están pensando que
significa ser suxeito a estas alturas da historia. Que tipo de subxectividade podemos
poñer a dialogar coa historia no século XXI e
que nocións poden suplir as carencias dinamizadoras que tiveron no seu tempo as ideas
de nación, as ideas de pobo, que probablemente hoxe perderon bastante percorrido, en
termos culturais e en termos políticos.

M.P.P. Falamos entón de “comunidades”, do
sentido de comunidade?
A.C. Comunidades… hai unha reacción no
sentimental e no emocional moi forte pero
insuficiente desde unha perspectiva de acción política e de eficacia. En xeral, o mundo cultural galego nunca soubo combinar
de maneira eficaz, de maneira feliz, os pro-

M.P.P. Temos que darlle a volta a aquela frase de Bill Clinton, “it’s the economy, stupid!”
para retomar o camiño da política?
A.C. Coincido cunha liña de reflexión que desenvolve Chantal Mouffe cando di que hai que
regresar, máis ca á política, ao político. E significa aceptar que o conflito existe sempre,
que hai que buscar solucións pactadas.
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Espectros do común
Ensaio Pregúntanse Negri e Hardt como organizar politicamente a indignación, mais

quizá a cuestión sexa outra: como virar teoría a indignación xa organizada nos barrios?

E

n primavera, canto a disoar do Estado das cousas, o novo clamor árabe
e subeuropeo axordecía os bongós
altermundialistas fin-de-siècle. Ao
se apresentar nas prazas, cambiaba de vez
a escala –acaso suprimíndoa: os acontecementos locais eran o global–, a intensidade
subxectiva e mais o escenario en que as anteriores percusións se opuñan puntualmente, tras voaren low cost, ás galas do Capital.
Toda práctica é unha teoría, e viceversa. Esquivando tamén, en boa medida, esa cambadela do real aos designios de Imperio (Paidós, 2002) e Multitud (Debate, 2004), cuxas
nomenclaturas apenas ecoaron nas voces
indignadas, o retrouso de Antonio Negri e
Michael Hardt engade unha terceira estrofa.
Dise Commonwealth, coma o termo inglés
que traduce dende o século XV o de res publica e que refire –en Hobbes, Locke ou James Harrington– «unha comunidade [...] gobernada en prol do ben común e non duns
poucos»; precisa con todo a carón, para significarmos a súa aposta, o encano do subtítulo: O proxecto dunha revolución do común.
«Como podemos transformar a indignación
e a rebelión nun proceso constituínte verdadeiro?», interroga o dúo no prefacio da edición
en castelán. Parece así e todo máis xusta a
cuestión inversa, a saber, como se constitúe a
súa produción teórica en relación a un movemento que xa empezou a pensar –ao principio
nas prazas e agora nos barrios– a desigualdade do mundo, e que amais non o facía –conceptual ou simbolicamente– nin como multitude nin contra o Imperio.
En liñas xerais, esta peza negrista soa igual
ca sempre, isto é, igual a si propia. Habería de
novo «a multitude dos pobres», cuxos afectos,
saberes, linguaxes, códigos e informacións
son expropiados cadora polas formas de explotación posfordista; habería a orde do Imperio, que controla esa produción biopolítica
alén e mediante os estados-nación e diante
da cal a invasión estadounidense de Iraq non
foi senón un «golpe de Estado errado» (p. 211);
e habería, por volta, unha lea ontolóxica –de
caste spinoziana– entre aquela potencia vital
e esta gobernanza imperial. Á vez, o desenlace
eticamente necesario de tal drama filosóficopolítico, que xongue o corpo da primeira personaxe conceptual á devandita maquinaria
(re)produtiva, sería o «devir príncipe da multitude»: «o proceso que aprende a arte do autogoberno e inventa formas duradeiras de organización social democrática» (pp. 10-11).
Sucede que esta prosa, igual que a fita de
Möbius, non (se) dá orientado –nin na existencia nin no pensamento. O seu afán construtivista acaba amolecendo as referencias mundanas, volvéndoa intransitiva en termos políticos; e a súa ansia por emprazarse no mundo,
coa cobiza marxiana de transformalo, réstalle
alcance filosófico. A triloxía de Hardt e Negri
quere re-escribir O manifesto comunista (1848)
na carpintería conceptual de Mille Plateaux
(Gilles Deleuze e Félix Guattari, 1980). Téntao
en balde, porén, porque a política non se xoga
–malia podérmola pensar aí como pensamento– nese plano de inmanencia. Ben ao contrario: a Idea do «proletarios do mundo, unídevos» era inmanente, antes que nada, á lóxica
dunha situación. Só así puido deitar nela un
espectro que había percorrer Europa. A pantasma do comunismo.

A paciencia ten un límite // Laura Carneros

POSMARXISMO SEN POLÍTICA
O posmarxismo de Commonwealth é no entanto, coma o de Imperio e Multitud, de trazo
ortodoxo. Trátase dunha pseudociencia que,
máis sustentada na bibliografía que en análises concretas de situacións concretas, determina o sentido subxectivo dun proxecto
político –encarnado, nesta altura, por unha
forza de traballo que opera na fábrica da vida
e “tende a xerar as súas propias formas de
cooperación social e a producir valor autonomamente” (p. 163). O miolo destas páxinas
gravita xustamente arredor da contradición
que invocara a miúdo Marx «entre a natureza social da produción capitalista e o carácter
privado da acumulación capitalista» (p. 292),
a cal se actualizaría agora, politicamente, segundo a «hipótese» que «pon o común contra
a república da propiedade» (p. 322).
No senso amoderno de Bruno Latour, o
común supón aquí unha proliferación de
híbridos; a súa produtividade atinxe tanto o xenoma humano coma o código fonte,
a natureza ao tempo que a cultura. «Non é
só a terra que partillamos, senón tamén as
linguaxes que creamos, as prácticas sociais
que fundamos, os modos de socialidade que
definen a nosa relación» (p. 153). Agora ben,
toda xestión desa produción, tanto se «o
seu valor é atesourado [...] baixo o poder de
mando capitalista ou o control gobernamental» (p. 276), dá como resultado a súa atrofia.

Digamos que o copyleft representaría a súa
potencia intrínseca e o copyright as súas cadeas externas, de tal modo que ao coutaren
estas a autonomía dese traballo primixenio,
tamén «obstrúen a creación de valor, apurrando así a crise» (p. 158).
Commonwealth, a diferenza de Imperio e
Multitude, advirte cando menos que «cómpre a organización política para cruzar o limiar e xerar acontecementos» (p. 164). Polo
demais, a súa fraqueza non é só que deseñe unha transición, se non inmediata, si demasiado simple do social ao político –toda
desigualdade é exterior ao común ou resulta esta produción do común, máis ben, unha
forma de desigualdade? A actividade política, antes que re-afirmar tal capacidade produtiva, non debería disentir de como esa
produtividade dispón (d)as nosas capacidades?–. Negri e Hardt concédenlle asemade
ese paso a unha ontoloxía vitalista: «A cada
suba da nosa potencia tornamos diferentes,
engadindo ao que somos, expandindo o ser
social» (p. 379). Ao consagrala a esta ontosocioloxía, que autonomía lle queda á política en canto tal?
«O político non é un dominio autónomo,
senón que está completamente mergullado
nas estruturas económicas e legais» (p. 21) –
apóñenlle á deriva teolóxica do homo sacer
de Agamben. Así e todo, malia que a humanidade, en efecto, «nunca se caracteriza pola

vida núa, senón que está sempre vestida» (p.
68), a obra de Foucault –tan citado ao longo
do libro– contribuíu precisamente a emancipar a razón política da economía ou do dereito; ao primeiro diagramando o poder e, na
súa derradeira etapa, abrindo a posibilidade
dunha «práctica de liberdade». Precisamente esta autonomía a contrapelo, maltratada por Commonwealth, é a que a fai existir
coma procedemento. Sería a que ela propia
adquire para interromper, a partir de formas
de subxectividade como a de «proletariado»
ou «indignado», unha socialización da que os
autores de Imperio prefiren tirar, en troques,
o porvir da multitude. Pois estoutra música
reproduce –máis do debido– a vella cantilena
do filósofo e os seus pobres.
Próximo á entelequia discursiva, o proxecto
de Commonwealth desafía «a república da propiedade» a despeito dunha aliada indispensábel: a intelectualidade de quen, por caso, están ocupando a metrópole dende abril de 2011.
Velaí os espectros dun común política e verdadeiramente autónomo. // Aurelio Castro

Commonwealth. El proyecto
de una revolución común·
Antonio Negri, Michael Hardt ·
Akal, 2011 ·
400 páx · 27,88 euros
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Nacionalistas de varias patrias
Ensaio Vidas na heterodoxia de nacionalistas que

mudaron as coordenadas do seu compromiso

O

s estudos sobre as figuras
nacionalistas céntranse,
maioritariamente, naqueles persoeiros que ao
longo da súa vida amosan unha ortodoxia en defensa da nación á que
afirman pertencer. A súa actividade
intelectual e profesional está baseada na explicación da súa nacionalidade e na evolución persoal respecto ao
proceso da súa construción nacional.
Pola contra, este traballo indaga nas
biografías duns nacionalistas atípicos que mudaron de referente nacional, modificándoo ou incluso emprendendo unha viaxe de ida e volta.
Pode semellar un xogo de posibilidades ligado ao crecemento profesional; así e todo, tras a lectura de Los
heterodoxos de la patria. Biografías de
nacionalistas atípicos en la España del
siglo XX a explicación a estas actitudes vitais é máis complexa.
Trátase de catorce estudos biográficos; seis de orixe catalá –Joan Badina, Eduardo Aunós, Joan Estelrich, Ferran Valls, Francesc Maciá e Pascual
Maragall–, tres vascos –Manuel Aznar, Mario Onaindía e Carlos Santa-

marina–, dous aragoneses –José Antonio Labordeta e Hipólito Gómez de
las Roces–, un galego e un canario –
Santiago Montero Díaz e Antonio Cubillo, respectivamente– xunto a Óscar
Pérez Solís, asturiano de nacemento e
galego de educación que non está relacionado coa defensa dunha das denominadas “nacións periféricas” que
coinciden nos outros co territorio que
os viu nacer, senón que parte do internacionalismo comunista para arribar no fascismo. O interese do libro
non radica só na variada e distinta
referencia nacional de cada un deles,
senón tamén –e este é, ao noso xuízo,
a súa gran achega– no paso da teorización da construción nacional dun
territorio para logo aplicar os mesmos procesos intelectuais na defensa
doutra nación, ás veces complementaria e outras oposta á primeira. Esta
evolución é explicada polos historiadores que no volume os analizan non
como un simple “equívoco de xuventude” ou como un proceso de acomodación, senón como unha análise
da realidade nacional ao compás do
crecemento intelectual que experi-

Los heterodoxos de
la patria. Biografías
de nacionalistas
atípicos en la España
del siglo XX·
X. M. Núñez Seixas, F.
Molina Aparicio (ed.)·
Comares, 2011 ·
334 páx · 25 euros

mentaban. Deste xeito, os que dan
o paso da defensa dun nacionalismo
periférico a un nacionalismo español
excluínte –Badina, Aznar, Aunós, Estelrich e Valls– fano porque o peso da
tradición e o catolicismo é moi forte
e a defensa da concepción católica do
mundo é primordial na súa cosmovisión; outros, andan o camiño cara a
un nacionalismo español laico e integrador –Onaindía– tras reflexionar
sobre o pasado e fundamentalmente
arredor do presente que lles tocou vivir. Algúns realizan o camiño inverso
a este e pasan do nacionalismo español liberal ao periférico e nalgúns
casos ao independentismo –Maciá,
Cubillo ou Labordeta–; ou ben desde

Paisaxes uniformadas // Mateo Maté

o nacionalcatolicismo ao recoñecemento nacional da periferia –Santamarina ou Gómez de las Roces–. Tamén se amosan figuras de difícil clasificación como Pérez Solís e Montero
Díaz que pasan do internacionalismo
comunista ao nacionalismo español
reaccionario –aínda que este último
con acenos ao galeguismo– ou Maragall que se converteu no abandeirado, a fins do século XXI, do federalismo asimétrico en España.
É un estudo necesario e clarificador o que nos presentan Núñez

Seixas e Molina Aparicio. Grazas á
excepción comprendemos a complexidade da construción nacional. A nación, froito da vontade
dos cidadáns evoluciona segundo
os cambios de interese intelectuais
dos seus promotores así como segundo o contexto político en que
viviron. Esta é a análise que se realiza no traballo e a que lle confire
un valor engadido. A historia non é
lineal, ten meandros e zonas escuras e isto é o que a fai interesante.
// Gustavo Hervella
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Los escritores contra
La Comuna ·
Paul Lindsky ·
Los enemigos de Thiers, 2011 ·
240 páx · 6 euros

C

ando o 28 de marzo de 1871, de resultas da
derrota de Francia fronte a Prusia, na cidade de París, contra o goberno provisional,
se dá unha Comuna, é dicir, unha municipalidade autónoma e elixida por sufraxio universal,
e os dirixentes das diversas seitas e partidos republicanos e socialistas revolucionarios “toman” o poder,
os escritores franceses fican divididos. A favor dos comuneiros (comunards): Paul Verlaine, un descoñecido
Arthur Rimbaud, Villiers de l’Isle Adam, Jules Vallès e
poucos máis, e case sempre escritores de terceira categoría ligados á bohemia literario-revolucionaria que
pululaba no París do Segundo Imperio. En contra, grandes nomes da literatura francesa daquel momento: E.
Goncourt, A. Daudet, Renan, Gautier, George Sand (que
en 1848 se autoproclamara socialista), Gustave Flaubert, Taine, a Condesa de Ségur, Catulle Mendès, ou os
“principiantes” Anatole France e Émile Zola –estes tres
últimos pódense contar entre os “moderados”.
Neste pequeno volume, Paul Lidsky presenta unha
clasificación razoada dos principais textos literarios
anti-communards contemporáneos do acontecemento, así como unha recensión de diversas novelas que
tratan do tema da Comuna, escritas posteriormente,
até chegar ao 2009.
O obra iníciase co bosquexo da situación social do
escritor francés a mediados do século XIX e da súa actitude fronte ás diferentes clases sociais: “detesta” o
burgués, que constitúe o seu público, mais é unha posición sobre todo estética. Canto ao pobo, témeo e detéstao. Virado cara ao pasado, despreza un presente
vulgar e refírese aos valores aristocráticos.
Diante da Comuna, diante da insurrección e “toma”
do poder por parte das clases populares, a reacción
do intelectual é case sempre dunha violencia irracional que roza a histeria. Os insurrectos son brutos obtusos, alcolizados, máis achegados aos animais do
que ao home. Os seus dirixentes: desclasados amargados, resentidos. Lidsky mostra nos cap. II e III mediante que procedementos literarios e estilísticos os
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escritores intentaron, non sen éxito, acreditar lendas
que conduciron a desvalorizar o movemento popular,
a inxurialo, a cubrilo baixo calumnias. Un esquematismo simplista asegura a creación de tipos (o desclasado, o mal obreiro, a communarde…), preside o nacemento dos temas e enxendra os mitos. O sistema que
rexe a organización novelesca tende constantemente
a asignar un coeficiente negativo, tanto no plano ético como no plano intelectual, a todo o que se refire
á Comuna, e un coeficiente positivo a todo o que é
oposición á actividade dos comunards. O sistema verbal integra nun relato aparentemente neutro os xuízos previos. O inventario rexistrado chega, por repetitivo, a ser monótono (por outra parte, estas analoxías
zoolóxicas empregadas polos escritores a propósito
dos revolucionarios cando triunfa a contrarrevolución
é universal, como demostrou A. Decouflé en Sociologie des Révolutions: a afirmación da non-humanidade

dos insurrectos lexitima todas as represións). E entre
os insurrectos, os que levan a peor parte son as mulleres, sobre todo da banda de A. Dumas fillo. Lidsky
atribúe a indignación do escritor pola participación
das mulleres na revolución á misoxinia: habería que
ir alén e pagaría a pena tentar unha psicanálise do escritor contrarrevolucionario.
Ao acabar a lectura deste libro de Paul Lidsky,
que aparecera por vez primeira en 1970 en francés
e ao ano seguinte en español, en Siglo XXI Editores
(a actual versión realizouse a partir da 3ª edición de
2010), o lector pode tirar dúas conclusións: aínda
está por iniciarse unha historia ideolóxica da literatura que dea conta da conduta política dos escritores, quer mediante a súa vida, quer mediante a súa
obra; e, digan o que digan, nunca se pode esquecer a
“posición” de clase. Tal historia, hoxe, será mal recibida, pero talvez é máis necesaria que nunca.
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Carta ao pintor Bruegel
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Claudio Pato

C

laro que por unha carta din
que foi que baixou Xosefa do
Castelo para Trasmiras.

Estamos na táboa chamada Sabarís.
Liberdade e Amor na compaña de Temperanza e Duns Scoto visitan Central Park.
Daquela de que se fala nas cartas, do
de sempre.
Do churreiro que só bebía cubalibre e
tocaba a gaita no Val do Dubra, da supervivencia, da vida, do amor, da morte,
do sexo, do matrimonio, da guerra, do
tempo.
Neste caso o pintor Bruegel é para nós
todo o tempo, todo o amor, toda a vida.
A partir das súas cartas entendémolo
cando o meditamos como un axente da
resistencia. Pois non deixa en momento
ningún da súa escrita de marcar os corpos
desorganizados que nos estados permanentes de guerra activan as comunidades
sen comunidade.
En relación a estas ideas son os grupos
de heterodox+s que abrollan en Tarkovski e Bonello o que nos leva a escribirlle ao
pintor Bruegel.
Un día Liberdade decide mirar para as
macacas da ventá que viven encadeadas,
Claudio Pato (Ourense, 1962) escribiu
ese mesmo día por apaños sutís que suSe o bruído e o amonal na casa das abellas
pomos fai vida escríbelle a Temperanza
(1991), Libro de Xacobe (1992), O almorzo
unha carta. Nela consúltalle sobre o que ha
do pintor de iconos Andrei Ruvlef (Xerais,
facer coa súa vida que supón a incomoda
1997), Unha vida de traballo nos bosques
voltándolle incluso a memoria do cativerio
do cánavo (Xerais, 2002) e Como estás?
nas habitacións do hospicio. Os corpos ás
veces van canda as cousas presos dun mal
(Estaleiro, 2011). Participou nos libros
estraño mais potencialmente emancipad+s
colectivos Poetas galegos en Madrid
pola acción de alma. Diralle Temperanza.
(Ediciós do Castro, 2001) e Xuro que nunca
Cada quen ha saber ben como ha facer
volverei pasar fame (Difusora de Letras,
coa súa desorganización un gozo.
Artes e Ideas, 2003).
Entón o asunto da carta ao pintor Bruegel
viña de moito antes ao día en que almorzas canda Edita, Ana e as Boubas no Pozo,
logo de manifestardes a vosa obriga de mirar atentamente para os corpos que na
Praza de Cervantes se impuxeron contra a barbarie ise mesmo domingo de xaneiro.
Antes de percibir as simbioses entre as pinturas do aduaneiro Rousseau e o pintor
Bruegel e antes incluso que Liberdade e Amor liberados por Anticiclón decidan no
tempo que lles resta de lecer nesta mesma primavera escribir un libro ao redor do
pensamento de Michel Foucault e firmalo baixo o nome de Gilles Deleuze.
Abofé que a pregunta que escoitamos é se o tempo nas cartas anda ou non anda,
se se detén ou se non se detén, se xoga ou é que só se deixa xogar ao fondo cando
xorden os pícaros e as pícaras que poboan por riba da neve acomodos que traen a
primavera e verán logo de deixar que outono viva neste vello territorio que chamaremos Europa.
Porque é sobre Europa que Bruegel escribe. E é sobre Europa que nós comezamos
a escribir esta carta. Non contradicir un discurso, un agruparse de modos ou unha
política. Non, máis ben trátase de topar nese discurso centrado e heterosexual os
camiños que por vía de sucesivas guerras, exclusións de ideas e encarceramentos
masivos se viñeron dando no transcurso do tempo neses territorios.
Eses asasinatos de razón para que razón non deixase de producir monstros.
Nen+s de... hospicio, expósit+s, recordará tamén Temperanza cando fale desa inconclusa memoria con Liberdade na cafetería do zoo.
Nun filme de 2001 Bertand Bonello traballa a idea da persecución que sofre
amor. O filme chamase Le Pornographe, en 2008 Bonello filma De la guerre e antes
Tiresia. Si, do que escribimos é sempre da guerra, do batallar dos corpos que por fusión con alma tiran un triunfo do comunal.
Que difíciles se poñen as cousas cando do que se trata é de chegar eí a co(n)-sentir
co rango que a elas lles acae. Corpos aquí emancipad+s da representación de eu e
desa historia que lle nega aquel de cousear e producir mundo.

// Sole Rei

Mais o alucinante é como nesa historia en que caben as dobras dunha arte de cacholas coa memorización de cambios de relación segundo perigos chega el a atinar
eí por riba da neve ou por baixo das árbores florecidas por primavera sempre unha
alegría, un vivir.
Unha carta que unha calquera posta ate o leito onde descansan as macacas. Unha
ou múltiples ideas que eternamente roldan para lle dar sosego a historia. Pacificacións de tempo. Comunismo(s).
Recordos dun río
Deixamos aquí a imaxe de Sara nos brazos de Galicia, a ama de cría da historieta e
gran amiga de Mathieu Amalric. Nesta cartografía, Galicia vai riba do Arenteiro, o
mesmo río que o pintor Bruegel pinta en 1497.
—Entón por que lle escribes ao Bruegel, acaso pola gran táboa onde pinta o triunfo
da morte.
—Non é esa táboa, a que eu non coñezo o suficiente, a que me leva a escribirlle a
carta ao pintor Bruegel, xa falamos dos grupos de heterodos+s e das cabezas buscadoras. Talvez é que a morte non nos interesa aquí como tema no caso que tratamos. De todas a todas penso que Bruegel non pinta alí a morte, na táboa á que
te remites escribe a peste, isto é, o goberno da minoría sobre +s moit+s sen comunidade, a usura. A morte é outro asunto. E en todo caso volta alí pensar as cousas
que cando as cousas fan mundo.
Por fin, a carta deixa mirar o corpo que chega Sara a nena arredista que vén cando Amor Futuro e Liberdade cando chega Carteira e dá con nós na leira para nos dar
as táboas do pintor.
Mais o caso que nos ocupa e que as enleou a el+s na viaxe ate a cidade foi a incomoda estancia que por veces se instalou no verán porque segundo se explica Liberdade segue descalza.
Entón pregunta Duns, non é a plataforma que introducen as zapatillas ou cando
menos a busca daquelas o que leva a Liberdade a memoria do hospicio?
Non soamente... parece respostar Temperanza...
Queda para outra querida Yessica pensar o asunto da nosa comunidade e se
acaso organizar algún encontro máis na ribeira ou ben no casal dos ermos.
Posdata/
Entón o tema é unha pequena historia que conduce a moitas outras pois o que
o meu pensamento des-centraba naquelas horas era a meditación sobre os
corpos sobre as cousas que se ían achegando de vez nunha velocidade lenta
por veloz ao meu sentir alí. A importancia que estes corpos lle ían dar ao meu
mirar e as maneiras tan diferentes de se achegar con cadansúas historias, memorias, apetitos, accións, linguas, economías, sociedades, culturas, políticas e
velocidades.

