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duce, “activo e batallador como
o propio novelista”. Quizá falta
unha cita antes de comezar a
novela, de Carlos Fuentes: “As
novelas modernas escrébense
para lelas, non para crelas” (cito
de memoria).

Deu a casualidade que can-
do iniciei a lectura da novela de
Vaqueiro –por recomendación
directa de Manolo Veiga e, in-
directamente, de Adolfo Boa-
do–, por cousas e causas que
non veñen ao caso, acababa de
ler e reler diversos textos de
Walter Benjamin sobre Proust
nos tomos III e IV das obras
completas da edición Italiana
de Einaudi, emprestados por un
amigo (excelente edición, por
outra parte, de Giorgio Amba-
gen, aínda que inmanexábel
desde o punto de vista físico).
Benjamin, sobre todo en Para
unha imaxe de Proust, baixo
esa forma aforística que adoito
teñen os remates benjaminianos
(longos parágrafos intrincados
e intercalacións fulgurantes),
sinala as claves proustianas: (a)
a sintaxe da frase sen ribeiras
(“algo asi como un Nilo lin-
güístico que aquí desborda po-
las planuras da verdade”); [A

esixencia ao lector de que non
debe abandonar: daí a non exis-
tencia de puntos e aparte: o lec-
tor debe partillar a neurose do
autor e de Vítor Vaqueiro]. (b)
construír toda a edificación in-
terna da sociedade como unha
fisioloxía do chisme;  (c) unha
caracterización sobre o ollar de
Proust á sociedade que está a
describir –(“os dez mil compo-
ñentes da alta sociedade eran
para el unha banda de delin-
cuentes, unha banda de conxu-
rados, sen comparanza con nin-
gunha outra: a ‘camorra’ dos
consumidores”, escrebe Benja-
min); e (d) unha teoría da me-
moria onde o esquezo é máis
vasto e máis estrutural que a
lembranza, onde a lembranza
só é unha aventura excepcional
do esquezo. 

Acabada de ler Os nomes da
Morte, quizá por analoxía, veu-
me ás mentes o que de Proust
dicía Benjamin, porque a escri-
ta, a sintaxe, de Vaqueiro é, ta-
mén, a da frase sen ribeiras, lon-
gas frases onde o traballo da es-
crita é acumulativo e case infi-
nito, sempre incompleto. Onde
se encadean e modelan as fra-
ses. Unha arte da escrita onde a
cita –e a autocita ás veces irre-
coñecíbel– , ao cambiar de lu-
gar, viaxa dunha escrita a outra.
Quer dicer, o “autor” –digamos,
Vítor Vaqueiro– arranca a cita
da sua escrita orixinal (da súa
“aura”, voltamos a Benjamin)
para afundila noutra escrita,
arrodeada doutras marcas e dou-
tros sentidos. Un método de
composición que hoxe chaman
intertextualidade, mais que é ve-
llo como a literatura, aínda que
de difícil execución: incorporar
as citas ao sistema da propria
escrita, cortándoas, repetíndoas,
mirándoas desde diferentes la-
dos, copiándoas diversas veces,
parafraseándoas, adaptándose a
elas, seguéndoas como quen se-
gue a verdade dun texto litera-
rio; esquecéndoas e tornándoas
a copiar como se fosen proprias,
facéndoas proprias. Dándolles,
en definitiva, un sentido.

Construír toda a sociedade
como unha fisioloxía do chis-
me. Non é a ambición, nin o
proxecto, acho, de Vaqueiro
construír toda a sociedade, mais
si constrúe a novela como unha
fisioloxía do chisme. As dife-
rentes voces, o narrador, o au-
tor, mesmo quizais o lector, son
voces (¿partes do texto?) que

conforman, digamos, a acta que
dirá quen matou ou quen non
matou ou como morreu Hermi-
nio Rotea. Mais tamén confor-
man esas voces a construción
da sociedade, mesmo que pare-
za que non. Unha sociedade on-
de hai moitos criminais, moitos
delincuentes, e non só na “alta
sociedade”, pero isto entra xa
no apartado da caracterización,
máis que construcción, da so-
ciedade [a neurose].

Por último, e aquí Vaqueiro
é Proust total, e non imos alon-
garnos: en Os nomes da morte a
lembranza é a aventura excep-
cional do esquezo, o esquezo
máis vasto e estrutural que a
lembranza [a cuestión da memo-
ria e o combate na dualidade es-
quecemento/lembranza. A miña
experiencia no diván do psica-
nalista].

Se na primeira obra narrati-
va de Vaqueiro, O soño
dirixido, a pegada de Borges era
forte, aínda que, felizmente, ben
asimilada –non podo falar de Os
xenerais de África, que non a
lin, recebina nun tempo no que
me negaba a ler literatura gale-
ga, e aínda me nego hoxe, este é
o primeiro libro narrativo gale-
go que leo desde As chamadas
perdidas de Manuel Rivas, e o
anterior que lera era o de Laura
Caveiro–, aquí as influencias
son máis variadas e, talvez, me-
llor peneiradas.

A novela está construída so-
bre un basamento de evocacións
que o autor dirixe con habilida-
de persoal, sen introducilas den-
tro da estrita realidade, mais in-
sinuándoas como unha posibili-
dade latente dentro do contexto
mental das personaxes (sic). As
persoas –e mesmo os obxectos–
están relatadas dentro dun modo
expresivo que case as posúe.
Vense mergullados nel e depen-
den, exclusivamente, da vida
que este lles confere. A acción
lingüística, como instrumento
directo do modo de dicir e de-
signar, adquire unha importan-
cia vital, capaz de sobreporse a
acción de todos os outros instru-
mentos utilizados na novela.

Por ser, Os nomes da morte,
unha novela sen liña argumen-
tal explícita, conleva en si unha
serie de situacións continúas
que permiten harmonizala den-
tro dun contexto lóxico. A pala-
bra e o modo de usala conféren-
lle ese valor e apuntalan a obra
a todo o longo da súa existencia

Unha fisioloxía
do chisme
De Xesús González Gómez
a Vítor Vaqueiro. 
Primeira entrega (01 / 01 / 03)

P
rezado Vítor, ante todo, bon
ano, e perdoa que che escre-
ba, mais collín o teu endere-
zo dunha das mensaxes que
me enviaron de Esculca.

Antes de nada, felicítote pola
novela, que tardei en ler por cau-
sas alleas a ti. Agora trátase do
seguinte. Ao mellor fago unha
reseña un pouco longa sobre ela,
e quero facela, digamos, discu-
tindo un pouco contigo. Para iso,
se queres, pois es ti quen manda,
xa que é o teu tempo, envíoche
unha serie de notas que fixen ás
24 horas da súa lectura, a partir
dos subliñados no libro. Gostaría
que me sinalases as cousas, su-
poño que a maioría, coas que
non estás de acordo. E discutises
o que eu digo. A reseña vai ser
longa, non sei onde se publicará,
mais quero facela de vagar e
matizando moitas cousas. Graci-
ñas polo tempo perdido en ler
todo isto e recebe un abrazo.

Xesús.

Desde hai muitos anos coñécese
o valor das citas. Raro é o libro
de poemas, a novela, mesmo o
ensaio literario ou filosófico,
político ou económico, socioló-
xico ou psicanalítico, que non
estexa encabezado por unha ci-
ta. Da importancia das citas non
imos falar, sobre tal cousa dixo
moito Gérard Génette en Seuils
e Walter Benjamin ilustrou per-
fectamente a estratexia e o uso
da cita no inacabado –e tal vez
por iso tan suxestivo- Libro das
pasaxes, ou París Capital do
século XX.

As citas que inician a novela
de Vítor Vaqueiro Os nomes da
morte avisan clarísimamente da
clase de texto co que nos imos
encontrar: “As novelas non con-
tan historias... as novelas abren
camiños para soñalas... ás ve-
ces. Para soñar historias. Para
soñalas” (Xosé Carlos Caneiro).
Queda, pois, avisado o lector,
un lector que debe ser, segundo
a cita de Cortázar que se repro-

Walter
Benjamin,

crítico e
intelectual

alemán
(1892-
1940).

‘As novelas
non contan
historias...
as novelas

abren
camiños para

soñalas...”
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XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ - VÍTOR VAQUEIRO

Un diálogo literario
Estamos ante un encontro inabitual.
Un crítico, Xesús González Gómez, e
un escritor, Vítor Vaqueiro, exprésanse
a través de sucesivas cartas. O tema é a
última novela de Vítor Vaqueiro, Os

nomes da morte, pero tamén a literatu-
ra en xeral e a cultura galega en parti-
cular. Un diálogo persoal e libre que,
coa autorización de ambos, ofrece-
mos agora aos lectores de A Nosa Terra. 



O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

como manifestación literaria. [a
necesidade de “argumento” que
servise de cemento na confec-
ción da “historia”].

De construcción atrevida e
novidosa dentro da nosa litera-
tura –e non só–, actualiza anti-
gas formas e recrea unha nova
maneira de concepción escrita,
non porque estexa Vaqueiro a
crear algo que non se coñecía
–as mesmas chamadas ao lector,
¿non proveñen, contra o que se
poida pensar, do folletín clási-
co?, aínda que na novela con-
temporánea o “autor” lle pida
máis que refaga a novela que
que repare no que está a suceder
–, senón máis ben polo uso xus-
to que fai, a maioría das veces,
das cousas.

Como experiencia, Os no-
mes da morte, é inicio dunha
formulación positiva para o seu
autor, malia que talvez pola “te-
mática”, que case o exixe, a no-
vela se faga lenta demais ás ve-
ces, porque ás veces se enche
dun vicioso modo letánico onde
a linguaxe, de tanto concretizar-
se, escurécese. [Este era o risco
que corría: a escrita-maquis, a
escrita-parapeito Borodino].

Para facer unha novela des-
ta categoría, onde hai case que
partir dunha suposta negación,
dun embrullo de personaxes e
sucesos, o autor tivo que usar
formas de resolución acordes
co asunto formulado, mais dis-
tinto canto a súa finalidade. In-
sistir nun mundo que pode ser
agotador para o lector e descre-
ber vidas pequenas e cousas de-
rrubadas, é dificil e encerra
moitos riscos. Vaqueiro sabíao
e estaba preparado. Usou unha
formula narrativa que partici-
pou das diversas necesidades
da sua idea. Incluíu unha lin-
guaxe concéntrica que acadou a
sensación de círculo concéntri-
co e apelou á palabra fresca e
desenfadada para amortiguar a
atmosfera (pesada moitas ve-
ces. ¿Pesada ou densa?).

A prosa coa que está escrita
ten, por este motivo, a capaci-
dade de representar máis do que
di. A insinuación está ben en-
fiada a todo o longo da novela e
mantén un clima de intención
ben definido. Podería falarse ta-
mén de que a estrutura de conti-
nuidade que hai na narración, a
penas quebrada por interven-
cións do “autor”, serve para
manter unha dignidade dentro
do conxunto. A tal planifica-
ción expresiva debería corres-
ponder, e corresponde, unha
maneira de dicir. Non hai un es-
tado obxectivo de variedade no
que respecta ao contido escrito;
nembargantes, unha flexibilida-
de da linguaxe e un uso afectivo
das formas sinxelas de comuni-
cación, contribúen a criar un
ton especial que contrapesa o
pesado corpo, ás veces fadigan-
te, do suceso mínimo. A pala-
bra, nesta novela, ten un valor
contundente. Dándolle a volta á
súa primeira actividade, a de
poeta, Vaqueiro pretende outor-
garlle a cada vocábulo unha
significación paralela á do seu
desexo expresivo.

O libro está cheo de raros
valores; sería case perfecto se
Vaqueiro tivese procedido na
elaboración novelística como
procedeu co idioma.♦

Introducir
a desorde
na narración
burguesa
De Xesús González Gómez
a Vítor Vaqueiro. 
Segunda entrega (03 / 01 / 03)

Á
parte de todo o que che
puña na anterior entrega,
hai unha cita que non
transcribin no seu mo-
mento porque non a daba

achado no “caderno”. A cita,
xulgo que interesante, desen-
volvereina como poida, penso
que se pode aplicar a Os nomes
da morte, cando menos en de-
rradeira instancia, ainda que
quizá –é o que penso eu– en
primeira:

“Se as voces baixas da his-
toria deben ser escoitadas [...]
iso só se logrará interrompen-

do o fio da versión dominante,
rompendo o seu argumento e
enguedellando a sua trama.
Porque a autoridade desta ver-
sión é inherente á estrutura
mesma da narrativa –unha es-
trutura que, tanto na historio-
grafia posterior á Ilustración
como na novela, estaba consti-
tuída por unha certa orde de
coerencia e linealidade. Esta
orde é a que dita o que se debe
incluir na historia e o que hai
que deixar fóra dela, de que
forma o argumento debe
desenvolverse coerentemente
co seu eventual desenlace, e
como as diversidades de carac-
teres e acontecimentos deben
controlarse de acordo coa lóxi-
ca da acción principal” (o su-
bliñado é meu). A cita provén
do libro de Ranahit Guha Las
voces de la historia y otros es-
tudios subalternos (Barcelona,
Crítica, 2002, p. 31). 

Aínda que se refira funda-
mentalmente á historiografia, a
observación que Guha fai a res-
pecto da novela suxire, acho que
acertadamente, a creación dunha
sólida alianza entre as dúas for-
mas de tratar o pasado sobre as
cales gravitou o que el chama “o
réxime de narratoloxía burgue-
sa”. Guha chama a introducir
certa desorde na narración bur-
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‘Os
personaxes

da tua novela,
pertencen

maiormente
ás clases

subalternas.
A sua historia
non pode ser

lineal”
(X.G.G.)

guesa para revisala e introducir
unha “desviación radical”. O
chamamento de Guha, penso,
acha o seu paralelo na túa nove-
la. E non só porque os protago-
nistas formen parte da categoría
enunciada por Guha (as voces
baixas, as voces das clases su-
balternas, en léxico gramsciano),
senón porque en Os nomes da
morte a construción narrativa
socava –mina– constantemente a
narración lineal e a univocidade
na interpretación dos aconteci-
mentos narrativos. 

Quer dicir, os personaxes da
túa obra, novela, pertencen
maiormente ás clases subalter-
nas. A sua historia non pode ser
lineal, para escoitar as súas vo-
ces, hai que romper como di
Guha “o fío da versión domi-
nante”, “romper o seu argumen-
to” –fácil era, e talvez gañases
en lectores diletantes, resolver a
novela a modo de relato poli-
cial–, “enguedellar a trama”,
quer dicir, penso, que o lector
descubra as voces. ¿Eras cons-
ciente? Xa sei que da obra de
“arte” os lectores din, dicimos,
cousas que o autor nunca sos-
peitou, mais son dos que pensa
que o autor sempre quere dicir
ou facer algo determinado –es-
quezamos a famosa mensaxe–,
ao mellor confuso para el mes-

A prehistoria
de Os nomes...
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Primeira entrega (08 / 01 / 03)

P
rezado Xesús: Antes de
nada unha cuestión prévia
e, talvez, egoísta. Cuestión
que, é posíbel non sexa do
teu interese, respondendo,

ben sei, a aspectos que non te-
ñen a ver directamente coa
produción literária (aínda que,
de certo, todo axuda), senón ao
que Bush chamaria “cuestións
colaterais”. Se asi for, pido-che
desculpas.

Verás: A orixe de Os no-
mes da morte, está, como teño
sinalado, na miña infáncia: na
intuición dun feito lutuoso que
os meu pais, seguindo a tradi-
ción de ocultamento do que se
tiña por inconfesábel (o suicí-
dio), non me fixeron saber até
a idade de, máis ou menos, do-
ce-trece anos. Supoño que no
seu ánimo pesaria, alén do sui-
cídio, o feito de ter o suicida só
trinta e algo anos. Porén, as re-
feréncias ao meu avo paterno,
embrulladas permanentemente
nun veo de mistério, trocaron
aquel feito nunha categoria mí-
tica semellante ao fusilado que
(xa sei que non o liches) en
“Memória do siléncio”, incluí-
do en Os xenerais de África,
colle como referente a figura
do meu avó paterno. 

Quixera, agora, falar por ri-
ba, da prehistória de Os no-
mes...

Eu desexei, a partir do ano
1986, concretar aquel suicídio
nun relato. Nese ano construín
–mellor diria perpetrei– un tex-
to de catorce fólios que consti-
tuia un plano abxecto inserido
nunha forma execrábel que,
naturalmente, o sentido común
e a inestimábel axuda do nunca
suficientemente louvado San
Roquiño me impediron publi-
car nas páxinas de O soño diri-
xido. 

Debeu ser ao redor do
1987-88 cando lin, na antolo-
xia do conto policial de Bioy-
Borges, de Alianza, o relato
“Na fraga”, de R. Akutagawa.
Del naceu a primeira idea: a de
que oito voces falasen ao redor
dunha morte. Tamén a “decla-
ración” final, en boca dun espí-
rito. Naturalmente, o relato de
Akutagawa son unhas dez pá-
xinas e eu queria –o tempo
transcorrido dende a primeira
redacción ia-me suxerindo no-
vas hipóteses, abrindo novos
campos– referir unha realidade
máis plural. Coa dita idea
construín un relato, de setenta
e dous fólios, no que oito vo-
ces falaban e deseñaban a per-
sonalidade do morto. O resul-
tado foi, de novo, decepcionan-
te: as oito voces eran só unha e
o aborrecemento e o bocexo
percorrian, e acoitelaban, o
texto dende o princípio ao fin.
Para tentar roborar esta hipóte-
se, din a ler o texto –era a pri-
meira vez na miña vida que fa-
cia tal cousa– a algunhas per-
soas que confirmaron  os meus
celobres agoiros. Era o mes de
xullo de 1993. 

Decidin agardar un par de
anos. Nos sete que transcorre-
ran, acho que se precipitou o
material “mental” acumulado
durante case unha década e o

material literário, científico,
fotográfico, ensaístico, etc.
amoreado ao longo de toda a
miña vida. Até que certo día
unha idea –por seguir con Bor-
ges– se me revelou como axei-
tada para constituir-se no fio
condutor da última redacción:
esa idea referia-se ao carácter
caótico do pensamento, á faci-
lidade coa que, cando conduci-
mos, cando paseamos, cando
ollamos o mar, cando pasma-
mos, permite viaxar a unha ve-
locidade incomparábel a través
de variados temas; en definiti-
va, o que teño definido como o
carácter browniano do pensa-
mento. E sen embargo, esa via-
xe, en aparéncia caótica, posúe
unha orde estrita, aínda que
non a coñezamos miudalleira-
mente, rexida pola idea da
“asociación”. Eu penso que to-
dos, absolutamente todos, os
nosos actos posúen unha lóxi-
ca. O que acontece é que, nesta
altura, non coñecemos aínda as
leis que rexen esa lóxica, os
vectores psíquicos e neurolóxi-
cos que vordean o pensamento.
O cal non exclúe o feito de ad-
mitirmos que existe o azar, o
acaso, que, á sua vez, vén rexi-
do tamén por leis: as da estatís-
tica e da probabilidade.

A última redacción, entre
os anos 1996 e 1998, tentou or-
denar ese material con esa idea
–a do caos– como condutora.
No proceso de escrita, como
sempre, descubrin cousas e ou-
tras escureceron-se. Tal e co-
mo ti apontas que acontece en
certas páxinas dos Nomes... En
dias sucesivos comentarei cais
foron as motivacións que con-
duciron á redacción, á “forma”
definitiva de Os nomes...

Por que digo todo isto?
Porque no momento pre-

sente, e dende a aparición do
romance, estou a dar-lle voltas
a unha idea: a de relatar a
“história secreta dunha nove-
la” (como perfectamente sa-
bes, pido-lle emprestado o tí-
tulo a Vargas Llosa). Como
cada un de nós, son pouco ori-
xinal. Fóra de Adán e Eva que
inauguran a desobediéncia, de
Deus, que fai o próprio coa re-
presión, e de Caín, co homicí-
dio, case ninguén o é. Aínda
asi, sabendo que o que tento
facer ten vários precedentes,
entre eles Vargas Llosa (His-
toria secreta de una novela) e
Eco (Apostilas ao Nome da
Rosa), levaba algún tempo or-
denando as miñas ideas para
relatar a “Longa marcha” (Ra-
fael Chirbes adiantou-se-me e
acoitelou-me o título, despois
de llo ter acoitelado a Mao) de
Os nomes da morte. Habia al-
go, sen embargo, que me obri-
gaba a deter-me. 

E, entón, o primeiro dia do
ano, chegou a túa carta. E, con
ela, a obriga de defrontar-me
ao tema. A reflectir en cousas
sobre as que –ignoro o moti-
vo– reflectin pouco: o porqué
dalgúns parágrafos, dalgunhas
páxinas desa novela. 

Por iso falaba arriba de
egoísmo. Porque, ao escreber-
te estes párrafos, se cadra os
estou a escreber para min mes-
mo, como material que (aviso
dende agora mesmo) gardarei e
algún dia tentarei publicar.

Mañá, se podo, comezarei a
resposta das tuas notas. Como
todos os domingos, irei, cos
compañeiros de Esculca, a me
manifestar no Obradoiro. En
todo caso, o día 6, festa tamén,
porei-me ao traballo.

Unha forte aperta
Vítor



A frase sen
ribeiras ou o
Nilo lingüístico
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Segunda entrega (11 / 01 / 03)

P
rezado Xesús: Adxunto a
série –probabelmente in-
completa– de reflexións
que me suxire a tua primei-
ra “entrega” do dia

1/1/2003. Verdadeiramente, non

podo dicer que haxa cousas coas
que estea en completo desacor-
do. En xeral, penso que a leitura
que fas do texto é moi concor-
dante coas miñas intencións.
Efectivamente, hai cousas nas
que o autor non “cai” e si un lei-
tor sagaz. Espero falar disto na
resposta á tua do 3 de xaneiro,
que procurarei comezar hoxe á
tardiña e que plantexa, entre ou-
tros, o problema, de que “os lei-
tores din, dicemos, cousas que o
autor nunca sospeitou”. 

Unha forte aperta,
Vítor

Efectivamente, eu partillo a idea
de que as novelas son para le-las
e non para cre-las. Como nou-
tras moitas cousas, a fotografia
(non só) influiu nesta idea. A
fotografia é, para min, unha re-

presentación da realidade, non a
realidade. Como unha imensa
maioria da poboación, mesmo a
poboación culta, non acredita
neste princípio e confunde a re-
alidade coa representación da
mesma, o estatuto de credibili-
dade da fotografia fica incólume
e, asi, o Poder segue enganando,
falsificando e manipulando a
imaxe e a xente crendo. E, por
certo, falando de fotografía, de
W. Benjamin e de citas, no libro
de Susan Sontag Sobre la foto-
grafía (Edhasa, 1980), existe un
capítulo final titulado “Breve
antología de citas (Homenaje a
W.B.)” que contén 27 páxinas
de citas, algunhas delas moi ali-
mentícias. 

Levado pola idea que che
comentaba sobre a (aparente)
estrutura caótica do pensamen-
to, construin a terceira, e defini-
tiva, versión de Os nomes da
morte (sirva para o anecdotário
que a primeira versión se titulou
A árbore xenealóxica e a segun-
da Relatividade da teoria). Para
iso precisaba, en primeiro lugar,
unha forma tenaz, non cuántica,
na que non existisen disconti-
nuidades. O que ti chamas, re-
ferenciando a Benjamin, a frase
sen ribeiras, algo asi como un
Nilo lingüístico (é curioso: eu
definin para min próprio ás ve-
ces Os nomes da morte como un
texto “caudaloso”: ambas as
duas son metáforas fluviais). O
pensamento, coa sua esmagado-
ra continuidade, mesmo nos pe-
ríodos nos que durmimos, era o
meu referente. A primeira con-
clusión de todo isto, como se
pode comprender, teria de ser a
abolición dos pontos e aparte
que suxiren interrupción e mo-
mentos de acougo. Probabel-
mente deberian desaparecer ta-
mén os pontos e seguido. Consi-
derei tal posibilidade, mais deci-
din rexeita-la porque iso, pensei,
obrigaria ao leitor a un esforzo
que, se callar, dinamitaria a pro-
pria narración. Aínda asi, como
sabes, aparecen situacións nas
que entre dous pontos existe un-
ha distáncia de várias páxinas.

Dixen que os pontos e aparte
poderian supor interrupción e
momentos de acougo. Eu non
desexaba tal cousa: queria (eis a
cita de Cortázar) un leitor activo
e batallador, descontento, que se
enfrontase ao texto para, se for
preciso, insulta-lo, queima-lo,
destrui-lo. Calquera cousa, agás
esa literatura (perdoa se isto po-
de soar a imodesto; non é a miña
intención) que prolifera, mesmo
en autores de sona (se cadra, son
de sona mesmamente por iso),
que xulgo excesivamente light e
descafeinada e de pouco com-
promiso coa própria escrita.
Concibia o romance como un es-
varadoiro, como unha pendente
na que resultase dificil se deter.
Esa necesidade dun leitor activo
e batallador é a que preside a
elaboración do índice analítico e
da bibliografia final, sen perder-
mos de vista, igualmente, o as-
pecto irónico que tais comple-
mentos posúen e que teñen,
igualmente, outra virtualidade: a
de tentar socavar a idea da “cria-
ción literária” como algo proce-
dente do “xénio” persoal.

É de xustiza que sinale aque-
les que me axudaron decisiva-
mente na concreción desa frase

mo. Ou ao mellor, como podía
ser o teu caso, polo que me dis,
intentabas pór en orde –para ti–
un feito determinado, mais ta-
mén pondo en orde ese feito,
dabas a voz, sen querelo, a Her-
minio Rotea, non sei, talvez isto
entre nos eidos da psicanálise.
Con todo, penso que alén da
psicanálise ou catarse persoal, a
novela é moito máis que iso;
para empezar o falso emascara-
mento do autor, a construción
voluntariosa do estilo por me-
dio da “linguaxe concéntrica”
de que falaba na anterior, etc.
Etcétera que irei desenvolvendo
máis adiante, pois quedan aínda
notas nas marxes do libro e per-
guntas por che facer, senón te
molestan ou incomodan.

Un forte abrazo
Xesús

Vítor
Vaqueiro.

Nº 1.083
Do 22 ao

28 de maio
de 2002

Ano XXVI

O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

●



nilota. Que teña conciéncia, si-
nalarei tres: o Hermann Broch
de A morte de Verxilio, o Octa-
vio Paz de O mono gramático e
o Bernhard de Corrección. Se
cadra existen outros, dos que
son menos consciente. Talvez
Alejo Carpentier, coa sua frase
de fraga e barroquismo. Talvez
o Lezama de Paradiso.

Surprende-me esa noción de
“fisioloxia do chisme”. A verda-
de é que non se me ocorrera tal
cousa, pero penso que hai moito
de razón nela. Porque, con efei-
to, hai moito “chisme”, moita
aportación individual que con-
forma o perfil do defunto. Al-
gunhas evidentes, e, tamén, tan
contraditórias (eis outro dos as-
pectos que me interesaba salien-
tar: o carácter contraditório da
sociedade e da maioria das cou-
sas, de nós mesmos, o carácter
de relatividade, misturado, ta-
mén, co carácter neurótico so-
cial), que se fai indispensábel a
intervención do narrador para
pontualizar certos aspectos que,
unhas veces inconsciente e ou-
tras conscientemente, eles/elas
manipulan para levar a auga pa-
ra o rego do seu “moíño deduti-
vo”. Tal vez sexa posíbel que
ese carácter que se desexa mos-
trar da contradición force, tamén
el, ese carácter de escrita que se
contradi a si mesma en ocasións,
que se encabalga, que se nega e
afirma simultáneamente, que se
bifurca en oracións subordinadas
para, ás veces con grandes difi-
culdades, voltar á principal e ou-
tras, como acontece, negando a
posibilidade da volta e explici-
tándoo claramente no texto, afir-
mando que é difícil o feito de es-

creber, apoiándose, para iso,
mesmo en autoridades, en citas
como a de Clarice Lispector.
Nesta liña de afondar na contra-
dición, que comporta outra idea
adxacente a ela –a de mudanza–
é polo que se tenta levar á escri-
ta o carácter destrutivo e acumu-
lativo de experiéncias pasadas,
como no caso de plantexar a hi-
pótese inicial –e inxénua, e sim-
ple– do manuscrito contido nun-
ha libreta para, chegado un certo
momento, destruir esa idea, que
semella extravagante, simples e
anticuada “pois dende Jan Po-
tocki, ou Edgar Allan Poe nin-
guén cre no vello manuscrit
trouvé à Saragosse, found in a
Bottle, nen en parte nengunha,
se callar porque os tempos de fá-
bula están periclitando, que diga
perigando”.

Neste sentido a “acción lin-
güística”, como ti advirtes, “ad-
quire unha importancia vital, até
o ponto de, efectivamente, non
existir unha liña argumental ex-
plícita. De feito, se calcularmos
a, por chama-la dalgunha ma-
neira, masa argumental, decata-
remo-nos que constitúe, aproxi-
madamente, un 30% da exten-
sión total do texto que fica cons-
tituído, na sua maior parte, por
derivacións, avances e retroce-
sos, na procura incesante do
próprio material. Verdadeira-
mente a morte de Herminio Ro-
tea é só unha desculpa na articu-
lación dun proxecto narrativo.
Neste sentido é posíbel (a min
resulta-me dificil, aínda, ve-lo)
que a novela se faga, ás veces,
lenta de máis. É o risco que se
corre cando se tenta desenvolver
“un combate profundo na chaira

da linguaxe” e estabelecer “a es-
crita-maquis, a escrita-para-
peito, a escrita-resistencia na
chaira da linguaxe, na engroba
da palabra, a escrita desenvol-
vendo a función de Termópilas,
de Borodino, ou da Pontesam-
paio”. Eu, como digo, aínda
non vexo esa lentitude, ou esa
densidade, ou esa pesadez, máis
entra dentro do posíbel que den-
tro de un, cinco ou dez anos se-
xa quen de ve-la, como vexo
hoxe as eivas que contén O soño
dirixido, fallos que non percebo,
de momento, en Os xenerais de
África. Como ben sabes, moitas
destas percepcións son, simples-
mente, cuestión de tempo. 

Cómpre dicer que eu tenta-
ba, con eses “excursos”, xerar
unha nova expectativa, unha
“nova visión” –por citar a frase
de Moholy-Nagy, un dos gran-
des teóricos da fotografia do sé-
culo pasado–, un novo ponto de
vista, de tal maneira que, unha
vez rematada a derivación, se
contemplase o texto dunha ma-
neira diferente. É certo que nisto
son debedor do ponto de vista
da ciéncia e, en particular, dun-
ha disciplina concreta, a Mecá-
nica Cuántica, que hoxe, aínda
que non pertence ao campo da
miña profisión, si, en troca, está
no território do meu interese e
afeizón. Interesa-me esa idea,
postulada en primeiro lugar por
Heisenberg, segundo a cal a ob-
servación dun sistema supón xa
a intervención sobre el e a súa
modificación. Certamente iso é
asi para sistemas microscópicos.
Mais tamén, ás veces, sistemas
–por chama-los dalgunha ma-
neira– “psíquicos”, van-se ven-
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‘Eu desexaba,
até o ponto
no que fose

quen
de face-lo,
elaborar

unha espécie
de balanzo

sobre o tempo
que me tocou

viver,
o século XX”

(V.V.)

do modificados, aos nosos ollos,
dependendo da “ollada” que so-
bre eles deitamos. 

E despois engades: “Non é a
ambición, nin o proxecto, acho, de
Vaqueiro construír toda a socieda-
de”. A verdade é que non podo
respostar. É posíbel que tentar
construir a sociedade sexa tarefa
de deuses, un labor blasfemo. Sen
embargo eu desexaba, até certo
ponto (quer dicer, até o ponto no
que fose quen de face-lo) elaborar
unha espécie de balanzo sobre o
tempo que me tocou viver. Antes
mencionei a palabra “neurose”,
concepto que acho extraordinaria-
mente vixente no tempo actual.
Precisaba para iso –é posíbel que
non sexa moi preciso o que vou
dicer– unha escrita “neurótica”,
unha escrita crebada, como ti sina-
las, acumulativa, bifurcada, de ci-
tas e autocitas, de avanzo e retro-
ceso. (Tamén precisaba que, quen
lese o texto, ficase na dúbida, afas-
tado das certezas, e que non sou-
bese con total seguranza a fracción
de ironia que existia no texto). 

Verás: sabes que hai cousas
que é dificil formalizar, mais eu
tentarei face-lo. Eu queria romper
o lugar común que escoitamos a
cotio concretado na frase: “está
moi ben esa novela porque de-
trás hai unha história”. Eu non
queria contar unha história (es-
tou-me explicando moi mal, sin-
to-o). Eu non quería concretar
“unha escrita transparente, diáfa-
na”, porque ¿como vou competir,
nese território, con Flaubert?. Eu
non queria, como se me suxeriu
un dia, cando me achaba mergu-
llado na terceira redacción, atin-
xir “un deseño psicolóxico de
personaxes”, porque ¿como vou
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Os lectores e
o marketing
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Terceira entrega (sen data)

P
rezado Xesús: A fasquia
que oferece o libro de
Guha, que descoñecia, é
extraordinária, mália o pe-
queno fragmento do que

dispoño a través da tua cita. 
Vou falar de cousas, en re-

lación a isto, das que teño me-
do non ser ben interpretado,
aínda que suspeito que enten-
derás o que desexo dicer. Ob-
viamente, en todo o que segue,
como facilmente adiviñarás,
non existe referéncia nengunha
–aínda que, talvez, por unha
má expresión poida parecer
que se suxire– a nengún tipo de
social-realismo, que detesto,
nen a nengunha outra noción
que se ache na sua órbita. Ou-
tra cousa, ben distinta, acho, é
que eu pense, e o devalar do
tempo non fai máis que confir-
mar-mo, que calquera produto
humano sai do mundo que se
acha na nosa contorna. Nese
sentido, como noutros, preten-
do ser estritamente materialis-
ta, aínda que recoñeza que o

termo está un pouco “anticua-
do”, por empregar a nomencla-
tura do noso eficaz e louvado
presidente e Grande Timoneiro
José María Aznar. Tamén, su-
poño eu, Gramsci estará “anti-
cuado” e, sen embargo, non hai
sombra de dúbida do funciona-
mento do seu cerebro.

Até certo ponto, na miña
anterior “entrega” –por seguir a
tua terminoloxia– eu xa anun-
ciaba esta espécie de socava-
mento cando facia referéncia ao
carácter caótico do pensamento.
Naturalmente a idea está perfei-
tamente definida na cita que me
envias: ideas que se apontan a
través de frases como “rompen-
do o seu argumento”, “engue-
dellando a sua trama” e a sub-
versión da “estrutura mesma da
narrativa”, “coeréncia e lineali-
dade”, “o que se debe incluir na
história”, “eventual desenlace”
ou “lóxica da acción principal”
son-me moi gratas.

Certamente, en Os nomes da
morte, a construción tenta soca-
var constantemente a narración
lineal e a univocidade. Eu tenta-
ba iso, porque, como che sinala-
ba –influído pola ciéncia e, ta-
mén, pola fotografia– tento mi-
nar a evidéncia. O Poder xoga
demasiado apresentando-nos
cousas complexas baixo o ca-
rimbo da evidéncia e cousas
evidentes baixo a etiqueta da
complexidade, segundo conve-
ña aos seus intereses. Nese sen-
tido a ciéncia e a fotografia

máis conscientes dan-se a man,
no sentido de mostrar o carácter
oculto da “verdade”. Eu desexa-
ba, con efeito, como ti suxires,
“enguedellar a trama” e, tamén,
que o leitor descubrira as voces.
Tiña-o formalizado. Penso, por
respostar á tua pergunta, que era
consciente diso, levado pola
idea, como che dicia, de non po-
der ser –e tampouco non dese-
xa-lo– Twain, Flaubert ou Dos-
toievski, de procurar un xeito de
narrar diferente, onde a lineali-
dade ficase abolida. Claro, eu
non tiña a concreción de Guha,
ao falar de “romper o fio da ver-
sión dominante”, que é moi pre-
ciso. Tamén era consciente que
unha narración encarreirada po-
la idea do relato policial talvez
desembocase nun incremento de
leitores (ou talvez non).

Serei sincero: houbo un
tempo en que –sen modificar a
miña práctica literária– aspira-
ba a un número aceitábel de
leitores, sen esquecer, natural-
mente, o país no que vivo. Os
xenerais de África, que acho de
estrutura asimilábel, afastado
das dificuldades narrativas que
poden aparecer en Os nomes da
morte, con unidades curtas (re-
latos de poucas páxinas), fixo-
me, como no Inferno, abando-
nar toda esperanza. Hoxe penso
que o acceso a un determinado
número de leitores ten relativa-
mente pouco a ver coa cualida-
de e si moito co marketing.
Non é preciso darmos exem-

plos, que se achan nas mentes
de todos. Agora o único que
desexo é uns cantos leitores, se
cadra unhas poucas dúcias, cos
que poder falar como estes dias
estou a facer contigo. Neste
sentido, Os nomes da morte,
forneceu-me a alegria de poder
conversar longas horas con
Manolo Veiga e de facer o
mesmo unha tarde con Adolfo
Boado, a quen recoñecin (eu
coñecia, e falaba, con Adolfo
Boado, sen saber que era Adol-
fo Boado, xa que, para min, era
só Adolfo) hai apenas dous me-
ses, despois da saída (e da sua
crítica, en A Nosa Terra) da
novela. E con outras persoas,
moi poucas certamente, que
(segundo me dixeron) gostaran,
sen eu llo perguntar, do roman-
ce. Ignoro se me enganaron.

Naturalmente que os leitores
din, dicides, cousas que o autor
nunca suspeitou. Mais iso pode
acontecer por vários motivos:
un deles que o autor sexa pro-
fundamente irreflexivo, mesmo
cos produtos que sain do seu ce-
rebro. Tes toda a razón ao sa-
lientar que os autores sempre
queren dicer ou facer algo. E, en
moitas ocasións, algo confuso
para eles próprios. O que acon-
tece –supoño que todo o mundo
procederá asi– é que, na interac-
ción entre o pensamento –que
debe ter máis ou menos claro o
que quere dicer– e a acción da
escrita xorden problemas que,
ás veces, mudan irresolúbeis.

Cando che falaba do libro de
Sontag, con citas finais adicadas
a W. Benjamin, cómpre lembrar
unha que ali figura. Trata-se
dun dos grandes fotógrafos do
século XX, falecido prematura-
mente –ao pé dos 60 anos–:
Garry Winogrand. Di: “Foto-
grafo para descobrer cal será o
aspecto de algo unha vez foto-
grafado”. E algo semellante,
penso, acontece no acto literá-
rio. Van-se descubrindo cousas
descoñecidas, como ti sinalas,
van-se poñendo en orde certos
elementos. Outros ficarán para
sempre na escuridade. Outros,
procuro, a mantenta, situa-los
na incertidume. 

Si, eu tamén penso que a
novela é algo máis. E ti apontas
o falso mascaramento do autor.
Efectivamente, por iso en Os
nomes da morte, eu suxerin
duas voces narradoras. A de
–por entendermo-nos– Vitor
Vaqueiro e a do “autor”, xusta-
mente como resposta a ese
mascaramento do que falas que
fai “como se” unha persoa allea
fose a que relatase.

Nen me molestan, nen me
incomodan as tuas perguntas. É
clásico postular que o imperti-
nente son algunhas respostas.
Se cres que algo non o din con-
testado, debes facer como os
xornalistas que chaman incisi-
vos (deses que cada dia hai me-
nos): re-perguntar. 

Unha forte aperta,
Vítor

●



Mellor
a ciencia que
a psicoloxía
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Cuarta entrega (13 / 03 / 03)

P
rezado Xesús: Ti tamén te-
rás que me perdoar pola
miña tardanza. Acontece
agora que, coas concentra-
cións semanais de EsCUL-

cA no Obradoiro, o dia do que
dispuña para este tipo de acti-
vidades desapareceu. A iso
une-se, como che comentei
nunha carta pasada, o final de

tese, que definitivamente depo-
sitei hai poucos dias, e, como
consecuéncia, este retraso non
desexado.

En verdade, teño a suspeita
de que, como sinalas, ese dese-
xo de furtar-lle á narración ele-
mentos, que podian aparecer,
de relato policial, fixo que per-
dera leitores, sinaladamente
nun momento no que certos ter-
mos como “relato policial”,
“novela negra” etc. semellan
ser a vareta máxica para as
vendas. Aínda bon que esa
ondada semella ir devalando.

Efectivamente, eu tentaba
fuxir de todo psicoloxismo na
definición dos personaxes.
Lembrarás que nunha “entre-
ga” anterior falara de Dos-
toievski e, salvando as distán-
cias, e perdoando-se-me a pe-
danteria que poida suspeitar-
se, e que non desexo, (aínda
que tampouco non perdo de

vista a Golda Meir: “non sexas
humilde; non és tan grande”)
eu non queria facer un retrato
psicolóxico por definición de
características e reaccións psí-
quicas, senon por, por asi dice-
lo, “agregación”. Ti falas da
fotografia e, se cadra, tes ra-
zón. De todas maneiras, talvez
non sexa a fotografia o ele-
mento que máis define a miña
actitude á hora de me enfrontar
co proceso de “fabricación”
dun texto, senón a ciéncia.
Queira-se ou non, eu penso que
o feito de, ao longo de vários
anos, ficar metido entre textos
de Física e Química, coas suas
correspondentes prácticas de
laboratório, unido a 15 anos de
ensino das Matemáticas –o que
deita un período de case duas
décadas, dos 18 aos 37– con-
figura unha certa visión do
mundo. 

Se cadra, houbera gostado

ser eu quen de superar ese deseño
extraordinário de Raskolnikov ou
o desa familia de alucinación que
son os Karamazov?. Eu non que-
ria deseñar unha novela de aven-
turas, porque John Silver e Huck
Finn son, nese campo, imbatí-
beis. Eu, porén, xogaba con van-
taxe a respeito de Flaubert, de
Dostoievski, de Stevenson, de
Twain: eles –a risco de comete-
ren un brutal anacronismo– non
presenciaron o arrepio de Hiros-
hima, de Srebrenica, nen o traba-
llo daquel doutor vienés, nen to-
do o demáis. Non leron a Hand-
ke, nen souberon do suicidio de
Mishima. Non presenciaron a so-
ciedade caudalosa, que se atrope-
la, a ciéncia que se limita a si
própria polo princípio de incerti-
dume. Por iso, e ti define-lo con
total precisión, precisaba unha
escrita que reflexase un traballo
“case infinito” e, ao mesmo tem-
po, “sempre incompleto”, tal e
como é o noso coñecemento das
cousas. Daí a cita de Ian Stewart
que figura ao comezo e que re-
mete á idea de reelaboración e re-
visión da idea de Verdade: a ver-
dade como algo ao que nos ache-
gamos vagariñamente, máis que
nunca chegaremos a coñecer na
sua integridade: o coñecemento
na sua imensidade e na sua in-
complitude. 

Como se comprenderá, para
min o fundamental non era tanto
o que se narraba, senón como se
narraba. Ben sei a ligazón que
existe entre ambos os dous po-
los. Neste caso concreto, o mag-
ma que eu tentaba reflectir con-
dicionou a forma externa do pro-
duto final. E, unha vez que o me-
canismo se puxo en marcha, co-
mo se se tratase dun xigantesco
feed-back, o próprio “dispositi-
vo” da narración obrigou á pes-
quisa en territórios posibelmente,
mesmo para min, inimaxinados.
O mesmo que a exploración dos
brazos plurais do delta dun rio. 

Naturalmente, como apontas,
é central –non só en Os nomes
da morte, senón en todo o que
levo publicado– a cuestión do
par esquezo/lembranza, reflexo
especular da miña vida que cons-
titúe un combate diário neste es-
pazo. Par sobre o que aprendin
enormemente, nun tempo espe-
cialmente doloroso para min, si-
tuado hai un par de décadas. Na-
quelas datas aprendin a impor-
táncia desta parella de elemen-
tos, indisolubelmente unidos.
Eu, na vida cotiá, vivo mal ese
par de conceptos. Vivo mal lem-
brar, como Funes el memorioso,
todos os matices dun feito insig-
nificante acontecido hai 46 anos
e esquecer cunha profisionalida-
de e escrupulosidade maxistral
un acontecemento de grande im-
portáncia ocorrido hai 46 horas,
ou esquecer, non xa o contido,
senón mesmo o feito de ter lido
un libro hai sete meses. Certa-
mente, o esquezo é máis vasto e
amplo que a lembranza. Iso, que
é evidente, non tentei construi-
lo, nen manifesta-lo. Penso que o
teño tan interiorizado que sai fó-
ra en calquera actuación na que
me vexa involucrado. O esque-
cemento é, ademais, unha forma
de morte. E a morte é, para min,
algo tan presente na vida que
non tiven máis remédio que arti-
cula-la neste romance e, mesmo,
leva-la até o título.♦

‘Vivo mal
lembrar todos

os matices
dun feito

insignificante
acontecido

hai 46 anos e
esquecer

cunha
escrupulosi-

dade maxistral
un

acontecemento
de grande

importáncia
ocorrido hai 46

horas”
(V.V.)
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Policías e
personaxes
De Xesús González Gómez
a Vítor Vaqueiro. 
Terceira entrega (25 / 01 / 03)

P
rezado Vítor: Perdoa que
non continuase o diálogo
con máis rapidez, mais le-
vo dúas semanas nas que
se me complica todo e o

último que se me ocorre e pór-
me diante da computadora,
aínda que pensei moitas veces
nas túas cartas-resposta.

Sobre o tema calidade lite-
raria-venda, na Galiza e nos
outros lugares do planeta, me-
llor non falar, hoxe. As edito-
riais e os medios de comunica-
ción –eu traballo nun deles–
non queren que o receptor teña
“dificuldades”, non queren que
participe, simplemente que se-
xan parte do espectáculo, máis
nada.

Lin de vagar diversas veces
as túas respostas, e imaxino as
dificuldades de escrita e –ás
veces– de, digamos, “concre-
ción”. Mais, a parte do exer-
cicio “retórico” –no bo sentido
da palabra, que supoño é o que
quere dicir X.M. Eyré en
ANT– a min o que me sorpren-
deu, e aínda me sorprende,
pois ás veces leo páxinas ao
azar, son dúas cousas: se ben a
historia (ou estoria) podía go-
zar de elementos de novela po-
licial –que, acho, soubeste su-
perar, ou eludir, con sabedoría,
o que tamén, é verdade, seguro
que che restou lectores “dilet-
tantes”–, as diferentes persona-
xes, fuxindo de todo psicolo-
xismo, están moi ben diferen-
ciadas debido á súa constitu-
ción emocional (constitución
emocional que se expresa a
partir de voces, dos diferentes
narradores, do autor); e referín-
dome ao autor, aquí o teu tra-
ballo cotiá supoño  –non sei
moito de fotografía– que che
axudou moito, xa que conse-

gueste non xustapór as voces
nin os personaxes, que era un-
ha maneira de apagar as suas
voces negándolles total liber-
dade. Quer dicir, aínda cando
para un lector apresurado poida
parecer que todo está controla-
do desde atrás –polo autor–, in-
cluso cando ti mesmo avises
que non, sabes que os lectores
somos desconfiados, as perso-
naxes lle fuxen a cada momen-
to para converterse nas prota-
gonistas, xunto coa linguaxe,
da novela, do relato. Non as
suas particulares historias, se-
nón as suas “voces”.

Por outra parte, e relendo
diversas páxinas ao acaso, hai
algo que, penso, se me escapa-
ra, como tantas cousas, nunha
primeira lectura: cada vocábu-
lo, paréceme, ten unha signifi-
cación paralela á do seu dese-
xo expresivo.

A respecto de como naceu
a novela, non sei que dicirche.
Entendo completamente os
teus motivos, mais, por sorte,
non caiches nalgo que podía
ser fácil: un relato psicanalíza-
do. Ti tiñas unha, digamos, di-
ficultade, sempre son opinións
personais (é por non usar de-
masiadas veces o acho ou o
paréceme), para expresar o
que querías expresar, o que
querías escreber, xa que, en
certa maneira, a historia tocá-
bache no fondo, ou desde o
fondo. Sabendo de onde nace
a novela, sorpréndeme, dígo-
cho de verdade, que non haxa
na novela ningunha rachadela.
Tiñas, como todo escritor,
mais neste caso penso que
máis, a dificultade de poder
lograr unha captación xeral
que conlevase todo o sentido
–mesmo que ao final da nove-
la nunca se saiba o final real
da anédota, que ese é, sabendo
ti o final, un valor engadido,
xa que nunca és escuro aínda
que sexas, digamos, difícil ou
o que por tal se entende hoxe
na literatura, e máis na gale-
ga– e que puidese ser a repre-
sentación manifesta do intere-
se que tiveste ao proporte a
novela. Tamén, Os nomes da
morte, sabendo o que sei, poi-

da que sexa un pouco a forma
de manifestación que pode
apreixar o sentido dunha reali-
dade, escollida por ti, mais
previsíbel –ainda que non o
soubeses–  para ser interferida
por “personaxes imprevistas”
que xogarían unha importante
parte dentro desa realidade,
aínda que non pertenzan a ela
como realidade constitutiva.
¿Cales son para min estas per-
sonaxes?: as citas de outros
autores, as autocitas... e os
lectores batalladores. Non é
Os nomes da guerra unha no-
vela “interactiva”, senón unha
novela na que o lector pode
perceber –e o que me contas
nas túas cartas non fai máis
que ratificarme no que vou di-
cir– numerosas referencias á
lectura e á ficción, que fan que
se poida observar, ou conside-
rar, como unha meditación
pausada –malia o nervo que
atravesa toda a novela, ou a
tensión permanente na que es-
tá o lector, supoño que parale-
la á do autor– sobre a arte de
escribir e sobre os efectos be-
nefactores da imaxinación e
da memoria. Ao perceber esas
referencias, o lector, pode,
moi doadamente, facer sua a
novela. Quero dicir, léndoa en
tensión permanente, o lector
pode facer co texto de Os no-
mes da morte outra novela que
sexa súa, non reescrebéndoa,
senón apropiándose dela, fa-
cendo dela un texto propio
que vai escrebendo no mo-
mento mesmo no que está a
ler. Esa, acho, é a única e ver-
dadeira “interactividade” da
novela, da literatura. E iso,
penso, conseguéchelo plena-
mente.

Máis nada por hoxe, espero
tranquilizarme estes días para
continuar, pois aínda teño máis
cousas que dicirche e perguntar-
che.

Do país non quero falar,
pois a magnitude do atentado é
tal, e as noticias que me che-
gan de aí de diversa xente non
son para animar os que esta-
mos lonxe fisicamente.

Unha forte aperta
Xesús



definir mellor os personaxes.
Debo, sen embargo, confesar-
che que foi o esgotamento e,
talvez, o medo, ou talvez a in-
tuición, o que me impedeu
conseguir e abalroar o meu de-
sexo. Explicarei-me: tiña defi-
nido un cadro de caracterís-
ticas físicas que poidesen per-
filar definitivamente os prota-
gonistas-testemuñas. E esta de-
finición baseaba-se nun con-
xunto de elementos obxectivá-
beis, físicos, do tipo “unhas
pingas de graxa decote engala-
nando a súa sotana” (aplicado
a Crisóstomo dos Santos) ou
“bigote lembrador de bigotes
salagres ou facinorosos” (a
Lindolfo Alves) que aparecen
no texto. A superposición des-
tas características conduciria a
un perfil. Iso, pensei, poderia-
me levar un ano máis. E sentin
a dupla sensación de, por unha
parte, non ter forzas para, de-
pois de once anos, rematar a
tarefa e, por outra, de maneira
moi notábel, facer as cousas
demasiado evidentes. En resu-
mo: esnaquizar, en troca de
construir, xa que, como ben sa-
bes, moitas veces é preciso, ou
polo menos conveniente, pro-
ceder por supresión, omitindo
máis que engadindo. O resulta-
do definitivo é o que xa coñe-
ces. Hoxe non me arrepinto de
deter-me no ponto no que me
detiven. Ao mellor, ao engadir
novos elementos, as “voces”,
como ti sinalas, xustapuñan-se. 

Dis algo que me parece moi
preciso e que compartillo. Re-
firome a esa frase que di:

¿Cales son para min estas
personaxes?: as citas de outros
autores, as autocitas... e os lei-
tores batalladores

E digo que me parece im-
portante porque toca cunha no-
ción que para min era central:
a de que a Verdade –por iso a
cita inicial de Ian Stewart: os
cientistas están a abandonar a
procura da Verdade– é algo
dependente do ponto de vista.
(Hai uns poucos días inaugurei
unha exposición de fotografia
e entre as fotos inserin unha
cita de Durrel de Lívia ou o
enterrado vivo: “o ángulo de
visión é tudo”). A min parece-
me de grande interese a idea
de relatividade, diferente, cla-
ro é, á de relativismo. Voltan-
do ao que ia, as personaxes es-
tán compostas por opinións
que unhas teñen a respeito das
outras, por citas doutros auto-
res, por autocitas e finalmente,
pola subxectividade de cada
leitor (os leitores batalladores)
que son os que filtran toda a
información, procesando-a en
función das suas próprias vi-
véncias. E isto, para min, im-
plica unha idea: unha estrutura
de novela aberta e a posibili-
dade de o leitor constituir-se,
simultaneamente, en facedor,
en homo faber, en cúmplice,
do texto literário. E –esta é a
miña visión– parece-me que,
até certo ponto, fago que em-
pate a miña visión da realidade
coa miña actividade de pro-
posta literária. Naturalmente,
sei-no, hai unha chea de pon-
tos sobre os que pode existir
acordo. Eu –outra vez, como
Aznar, que para iso os dous
somos demócratas-de-toda-a-

vida– oferezo consenso sobre
certos temas. E, a partir de es-
te ponto, gostaria que cada
quen, depois de batallar, cons-
truise o seu próprio texto. Ine-
vitabelmente, isto acontece
sempre asi. Non me vou expli-
car máis porque ti me enten-
des, quer dicer: cada leitor fala
da novela segundo lle foi nela.
Sen embargo é máis fácil o
“consenso” por pórmos un ca-
so, con “Os Maias” que con
“Corrección”, con “Guerra e
paz” que con “Á espera de Go-
dot”, por sinalar autores dos
que se fala no texto.

Loxicamente, este “ponto
de vista” referido á proposta
feita ao leitor, empata tamén
co “ponto de opinión” a respei-
to de min próprio, no sentido
de que, como ti apontas, cada
leitor constrúe o seu próprio
romance segundo lle foi nel e,
neste sentido, constitúe unha
espécie de imaxe especular do
autor que constrúe un romance
posíbel entre unha manchea de
posíbeis romances. É mágoa
que eu non tivera reflectido
máis ao longo da miña vida nas
relación que se estabelecen en-
tre o autor e a obra e entre a
obra e o leitor. Curiosamente
–as cousas son asi–, teño-o fei-

to, embora, no território da fo-
tografia. Ignoro o porqué, aín-
da que cómpre que diga que
me atrai –estou a falar da foto-
grafia– a idea de que o espec-
tador ocupa un lugar “equiva-
lente” na contemplación da fo-
to á que ocupaba o autor no
instante de tirar a imaxe, de fa-
cer o disparo. 

A partir deste ponto, da
construción dun só dos posíbeis
textos, comprendera-se que un
elemento esencial para min é a
activación constante da memó-
ria. Ti viche-lo con claridade
cando falas dunha “meditación
pausada”. E exactamente esa
meditación pausada –que se
contrapón co que semella, ou é,
un texto construído a “tumba
aberta”, por empregarmos un
símile ciclista– desenvolve-se
sobre as xeografias da escrita e
das posibilidades que se achan
presentes perante de nós. Se ti-
vera que pronunciar-me –mo-
destamente– sobre o aspecto
que máis contente me deixou,
unha vez rematado o texto, foi
xusto o da análise de confronto
coa escrita, a escrita que, pola
sua vez, emergulla do confronto
entre, por unha banda, a memó-
ria, por outra, iso que chama-
mos imaxinación, sen sabermos

Xesús
González
Gómez.
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‘A verdade
é algo

dependente
do ponto
de vista...

cada leitor
fala da novela

segundo
lle foi nela”

(V.V.)

exactamente que quere dicer
(aínda que o detectamos imedia-
tamente alí onde xorde e que
non ten nada a ver co que se
chama adoito “imaxinación”, si-
tuado, máis ben, no território da
fábula ou do marabilloso) e, fi-
nalmente, coa própria práctica
da escrita. Unha escrita que eu
tentei que, dalgunha maneira
puidese ser identificada como
redixida dende o tempo presen-
te, como dixera o clásico. 

Unha forte aperta,
Vítor

A verdade
escapa
a calquer
ideoloxía
De Xesús González Gómez
a Vítor Vaqueiro. 
Cuarta entrega (sen data)

P
rezado Vítor, Na túa última
mensaxe dis cousas que,
penso, poden facer enten-
der máis a novela nunha
segunda lectura, sobretodo

cando falas do punto de vista,
de que a Verdade depende do
punto de vista. Mais, penso,
que na obra de arte, en Os no-
mes da morte e Os xenerais de
África –finalmente lin o libro e
arrepíntome de non o ter lido no
seu momento–, o importante é o
que chamaba Adorno o “conti-
do de verdade”. Contido de ver-
dade que só se dá naquelas
obras nas que a arte se resiste a
ser reabsorbida na vida cotiá, e
que a curto prazo poden axudar
a preparar o camiño para unha
unificación máis xenuinamente
liberadora no futuro. Ou nou-
tras palabras, o contido de ver-
dade dunha obra de arte é a sua
capacidade para escapar a cal-
quera ideoloxía –política e lite-
raria. E eis, para min, un dos
méritos, tanto de Os xenerais de
África, noutro momento falarei
dela, como de Os nomes da
morte: soubeches fuxir a unha
“falsa modernidade”, ou unha
“modernidade moderada” que
acabou afundindo na integra-
ción á maioría da literatura ga-
lega –e non galega– actual. Daí,
tamén, que alguén, algún amigo
meu barcelonés, me teña falado
de dificuldade de lectura. Penso
que non existe esa dificuldade,
ou, cando menos, ti non a creas
aínda que poida ser que non lle
deas todas as oportunidades ao
lector, mais, penso, chámalo en
axuda túa, déixalo completa-
mente libre para que escolla o
seu Punto de Vista, quer dicir,
para que procure a Verdade da
novela (e a Verdade en si), que,
ata certo punto, vai ser a súa
–como foi a miña. (Tamén,
penso, que talvez sexa necesa-
rio ler Os nomes da morte, e
maioría de relatos de Os xene-
rais... coa mesma atención con
que se le un poema, polo grau
de tensión). Acho que por dis-
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acerto pola túa banda. A obra de
arte non pode facer as cousas
demasiado evidentes, sempre
navega na ambiguidade, por ou-
tra parte, se todo é evidente,
¿que lle queda ao lector? ¿Pagar
o prezo do libro e non “actuar”
criticamente sobre o que está a
ler? Non sei se foste consciente,
mais penso que si.

Por outra parte, o medo a fa-
cer as cousas “demasiado evi-
dentes” era a ambición da nove-
la do XIX e aínda que continúan
a ser grandes xa non se pode es-
cribir como eles sen soar a “fal-
so”. A “novela” moderna, pen-
so, tampouco debe, xa, describir
unha realidade fragmentada, se-
nón máis ben mostrar a sua re-
solución total (da realidade e da
novela, se é posíbel). Resolu-
ción que, me parece (a verdade
é que dubido moito), só se pode
conseguer se se poden reunir to-
dos os aspectos da realidade
nunha visión simultánea: o pa-
sado, o presente, o futuro, a vida
e a morte. Esa “visión simultá-
nea” é unha dos grandes logros
da túa novela, e disto, para min,
si foste consciente, polo que me
dis nunha das túas: “O pensa-
mento, coa súa esmagadora con-
tinuidade, mesmo nos períodos
en que durmimos, era o meu re-
ferente. A primeira conclusión
de todo isto, como se pode com-
prender, teria de ser a abolición

dos pontos e aparte que suxiren
interrupción e momentos de
acougo”. Digo consciente por-
que para min tal resolución só
se pode conseguer mediante fra-
ses de longo alcance e longo
alento: o Nilo lingüístico, o tex-
to caudaloso, que xa se deixaba
entrever n’Os xenerais... E antes
desa resolución quizá o “escri-
tor” deba pór ao lector un dique
ou un muro de contrastes (que
poden percibirse como “dificul-
dades” mais que non o son): aci-
ma e abaixo, interior e exterior,
aquí e aló, pasado e presente,
movemento e repouso, eu e to-
do. Quer dicir, todas as contra-
dicións posìbeis para chegar a
ese punto en que todo deixa de
se percibir contraditoriamente,
que dicia Breton.

E unha pregunta, ¿os rela-
tos deste último libro nacen da
experiencia da escrita de Os
nomes..., ou nacen simultanea-
mente? 

Unha forte aperta
Xesus

Un combate
contra o
esquecemento
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Quinta entrega (sen data)

P
rezado Xesus: Recibo un
correo de Manolo Veiga no
que me comenta que lle en-
víe o noso material. Aten-
dendo ao feito de ti non po-

ñeres, segundo me contas, pro-
blema nengún, asi o vou facer. 

Como non se che escapa, é
para min motivo de imensa ale-
gria (como xa che comentara) e
de agradecemento o feito de
adicares o teu tempo ao meu tra-
ballo narrativo. Claro que é un-
ha surpresa e ben agradábel, por
certo. Sinaladamente se, ade-
mais, te refires ao relato curto.

A verdade e que un –que
tenta, por convencemento ideo-
lóxico e por contextura vital,
militar no território da humilda-
de e da modéstia– ás veces fica
desanimado e un pouco triste
vendo como as “críticas” que
aparecen na imprensa reducen-
se á leitura das lapelas (ás veces
mal lidas) ou, no mellor dos ca-
sos, a informar escuetamente do
argumento. Como comprende-
rás, con 54 anos ás costas, e co-
ñecendo (penso que non mal) o
país no que vivo, o seu grau de
a-normalidade, a sua lingua
agredida, a existéncia dunha li-
teratura sen rostos e todos os de-
mais condicionantes que ti ben
coñeces, procuro situar as cou-
sas no seu lugar. Sen embargo,
o labor non sempre é doado. 

Efectivamente, “Grial” mu-
da o formato. Agora as súas di-
mensións medran un pouco,
aparecerán fotografias en preto
e branco e cor, as súas páxinas
ficarán acotadas a un máximo,
seica, de 155 e impora-se, sus-
peito, unha limitación na exten-

sión que antes, como sabes, era
moito máis laxa. Digo-o porque
vou publicar –posibelmente no
número de xuño– un artigo so-
bre fotografia e Xosé Soutullo
pediume que non ultrapasara os
20.000 caracteres (11 fólios). 

Fixa-te o que son as cousas.
O outro dia, por casualidade,
botando-lle un ollo a un texto
que lera (e esquecera, como é
costumeiro en min: por iso a
miña necesidade de deseñar es-
tratéxias de combate contra o
esquecemento: subliñados, ano-
tacións, bases de dados, citas)
hai dous anos descubrin un su-
bliñado meu (que tamén esque-
cera). Trata-se dun texto que
Leopoldo María Panero ten nun
limiar a unha obra de Sade titu-
lada Cuentos, historietas y fá-
bulas ( Madrid, Edimat Libros,
1998). Na páxina 13, pode-se
ler, referido á escritura sadiana
(agradece-se que non escreba
sádica): “novelas que non teñen
outro argumento que a repeti-
ción, nada de descrición de per-
sonaxes, que coñecemos só po-
la sua opacidade”. 

En certos aspeitos non sei
que me lembra.

Agardando as tuas noticias.
Recebe unha forte aperta,

Vítor

Que a
narración
teña, case,
a tensión
dun poema
De Vítor Vaqueiro
a Xesús González Gómez. 
Sexta entrega (sen data)

P
rezado Xesús: A informáti-
ca ten mistérios que os hu-
manos, demasiado huma-
nos, non somos quen de al-
biscar. Fuchicando –no bo

sentido– no ordenata apareceu
este texto, tal cal está, obvia-
mente dirixido a ti. Enviara-cho
xa?. Eu penso que non, mais
tampouco podo garanti-lo. Se xa
o tes, tira con el ao lixo.

Unha aperta,
Vítor

Perguntas-me “¿os relatos des-
te último libro [Os xenerais ...]
nacen da experiéncia da escrita
de Os nomes..., ou nacen si-
multaneamente?”. Pois a ver-
dade, digo-cho francamente,
que diga aznarmente, e-che un-
ha pergunta ben fodida de res-
postar. Verás porqué. Os xene-
rais... comezan a camiñar o día
15 de maio de 1992 (no que re-
mato “As desvantaxes da de-
fensa en liña”) data que, como
se se tratase dunha organiza-
ción política, deciden escindir
doutro libro de relatos. Sofren
unha interrupción até o día 19
de outubro de 1993, no que

tintos camiños, mediante dife-
rentes lecturas ou propostas de
lecturas que deixas abertas, ca-
da leitor chegará a unha única
verdade: a da obra de arte, a da
novela, que non entregas fecha-
da, senón aberta. En verdade,
eu releo, antes de che enviar al-
gunha mensaxe, partes da nove-
la, saltando aquí e acolá, e pen-
so que se pode manter con ela,
o que é difícil para outras nove-
las, un diálogo inconcluso, ou
infinito, que diría Blanchot. 

Escrebes na última: “Hoube-
ra gostado definir mellor os per-
sonaxes. Debo, sen embargo,
confesar-che que foi o esgota-
mento e, talvez, o medo que me
impedeu conseguir o meu dese-
xo. [...] tiña definido un cadro de
características físicas que poide-
sen perfilar definitivamente os
protagonistas-testemuñas. E esta
definición baseaba-se nun con-
xunto de elementos obxectivá-
beis, físicos [...] A superposición
destas características conduciría
a un perfil. Iso, pensei, poderia-
me levar un ano máis. E sentin a
dupla sensación de, por unha
parte, non ter forzas para, des-
pois de once anos, rematar a ta-
refa e, por outra, facer as cousas
demasiado evidentes”, etc. (Xa
sabes que a característica da
obra moderna é que nunca está
acabada; nin para o lector, que a
refai a cada relectura.) Iso foi un

‘A obra
de arte

non pode facer
as cousas

demasiado
evidentes,

sempre
navega na

ambigüidade,
por outra

parte, se todo
é evidente,

¿que lle queda
ao lector?”

(X.G.G.)

Nº 1.083
Do 22 ao

28 de maio
de 2002

Ano XXVI

O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

INFANTIL

Marea Negra
de Pepe Carreiro

Colección Contos do Miño

XUVENIL

As marés negras
de Adela Leiro, Mon Daporta,

Marta Lois e Manuel Domínguez

Contos e Información no
PAÍS DO CHAPAPOTE

A NOSA TERRA



dou cabo a segunda redacción
dos Nomes da morte que, nesta
altura, se chama, como sinalei,
Relatividade da teoría. Neste
momento comezo un libro de
relatos moi curtos, relatos de
1/2 fólio a 1 fólio, que agora
estou a continuar con nome
provisório de Tratado do efé-
mero (Manolo Janeiro leva a
cabo unha cruzada para que lle
mude o nome) e un de poesía,
idem, de Teoria do coñece-
mento. Reanudan-se con “Tar-
de de futbol” (rematado o 11
de agosto de 1994) e finalizan
con “Memória do silencio” (re-
matado o 28 de xullo de 1998).
No centro deste proceso acha-
se “Reflexións dun zoólogo en
dia feriado”, pertencente a Os
xenerais... (final o 29 de agos-
to de 1994) que, como non ig-
noras, está a apresentar certos
parentescos con Os nomes da
morte, romance do que, infe-
lizmente, descoñezo a data
exacta (vas-te dando conta do
meu grau de neurose con isto
da cuantificación e as datas) de
finalización, nen sequera a
aproximada, aínda que suspeito
que andará por volta do 1997. 

Eu penso que como o perío-
do de xestación dos dous libros
é longo (como todos os meus
traballos: así dispoño de máis
tempo para a corrección e dimi-
núo a probabilidade de erros e o
aumento de posibilidades de
rectificación) é posíbel que na-
zan simultáneamente, malia eu,
se cadra, non o desexar, porque
tento abalroar con diferente en-
focamento (aínda que talvez,
como diria Cortazar, con “ten-
sión” semellante) o conto e a
novela. 

E agora podo conectar coa
idea que ti deitas de que “talvez
sexa necesario ler Os nomes da
morte, e a maioria de relatos de
Os xenerais... coa mesma aten-
ción coa que se le un poema,
polo grau de tensión”. Esa é, se-
guramente, a cobiza, a ambición
que me moveu, sabendo ao que
me arriscaba, na escrita d’Os
nomes da morte.. Eu sei que o
leitor pode manter a tensión nun
poema, porque mesmo é canóni-
ca a releitura do mesmo. En me-
nor medida é posíbel levar a ca-
bo este tipo de acción sobre un
relato curto. Sen embargo, unha
novela entende-se como un pac-

to co leitor no que se chega a un
acordo que implica a existéncia
de certos períodos de trégua, de
descanso, de retirada, de transi-
ción, de páxinas que son como
“os minutos do lixo” do balon-
cesto. Na versión fílmica (non
lembro se na escrita) d’O tercei-
ro home define-se con perfeita
claridade esta circunstáncia:
“Gustan-me as novelas que vos-
tede escrebe, porque un pode le-
las e, ao mesmo tempo, seguir
pensando nas suas cousas”. A
min iso que vulgarmente se cha-
ma a “palla” nos romances, a fa-
ramalla diriamos nós, non me
interesa, aborrece-me. Por iso,
debo recoñece-lo, hoxe son moi
mau leitor de novelas. Que é o
que me interesa arestora no te-
rritório do romance?: A morte
de Virxilio, Paradiso, Thomas
Bernhard, Proust, Musil, Kafka
e os alemáns contemporáneos.
Non moitas cousas máis. Abo-
rrecen-me que me aconsellen
novelas “que teñen detrás unha
boa história”. Eu, como Hans
Johst en Schlageter (Millán As-
tray é un plaxiador: ¿como é po-
síbel que, aqueixado da sua pro-
funda encefaloplania, puidese
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‘Que é o que
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arestora no
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‘A morte

de Virxilio’,
‘Paradiso’,

Thomas
Bernhard,
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contemporá-
neos.

Non moitas
cousas máis”

(V.V.)

parir esa frase?) “cando ouzo a
palabra história (referida a ro-
mances), tiro o meu revólver”.

A respeito do parágrafo “o
contido de verdade dunha obra
de arte é a sua capacidade para
escapar a calquera ideoloxia
–política e literária” non teño
nada que engadir. Exactamente
iso é o que penso. Acho que non
se pode dicer con máis preci-
sión. 

O que son as cousas: aquela
idea que che comentei, nunha
das primeiras “entregas” respei-
to a construir o que se poderia
chamar a “história secreta dun-
ha novela” mudou tan esencial-
mente, por mor deste diálogo
que levamos mantido, que é xa,
hoxe, irrecoñecíbel. Sen embar-
go é posíbel que constitua o nú-
cleo dalgunha narración. “A
memória é un campo no que co-
existen desemellantes tempos”,
afirma John Berger. E asi debe
ser e seguir sendo. Aínda que
para algúns de nós o combate
en defensa da memória veña
embrullado, ás veces, baixo un
veo dramático.

Unha forte aperta,
Vítor
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ha vía segura para o acerto:
“Pensa mal e acertarás”. Pero a
idea que prosperou socialmente
é que “pensar ben” é o propio
dos intelectuais, aínda que ese
pensar ben os sitúe no mundo,
noutro tempo desdeñado, da
xente benpensante.

Nós queremos tratar nesta
conferencia das seguintes rela-
cións problemáticas, baixo a for-
ma de algúns tópicos do “bo in-
telectual” no día de hoxe: cada
un dos cales ven ser como un
matiz que engadir aos demáis:

Entremos nesta materia da
seguinte forma: 

■ O BO INTELECTUAL É HO-
XE UN SER HUMANO POLITICA-
MENTE CORRECTO. O “politica-
mente correcto” era un motivo
de risas e burlas polos intelec-
tuais de esquerda doutros tem-
pos, cuxa crítica incidía nos
compoñentes hipócritas deste
tipo de comportamentos; e os
intelectuais non dubidaban en
someter a crítica e desmontar
aquelas ideas “políticamente
correctas”. Lémbrese como un
arquetipo ou, polo menos, un
exemplo desta actitude irrespe-
tuosa ante o politicamente pero
tamén moralmente “correcto” a
figura de Oscar Wilde; pero ta-
mén que a súa posición escan-
dalosa o conduciu a sufrir os
horrores dunha prisión inmunda
e a ser “cuspido” pola socieda-
de inglesa a Francia –cando el
saiu da prisión– e a morrer de
mala forma nun hotel de mala
morte de París.

Quizáis haxa hoxe moitos
intelectuais (“bos”) que se si-
gan burlando e fagan risas nas
súas tertulias íntimas do “poli-
ticamente correcto”, pero de
feito cumpren as órdes contra o
escándalo de toda declaración
“incorrecta”. Nesta situación,
atópanse ben máis perto dunha
verdade sostíbel –dunha “reali-
dade de verdade”– aqueles ci-
dadáns que conviviron nos ba-
rrios pobres con poboacións
xitanas e realizan críticas que
resultan malsonantes nos cas-
tos ouvidos do antirracismo
convencional; nos oídos da-
queles “humanistas” que nunca
viron de perto a un xitano se
non foi no escenario da danza

española ou do cante flamenco
ou no cine.

Esta “esquerda” está exer-
cendo –ao servicio da máis
carca e fedorenta  dereita que a
subvenciona– de enterradora
non só do marxismo –que, sen
embargo, goza de moi boa saú-
de teórica– senón de calquer
proxecto revolucionario, isto é,
utópico, desdeñado por ela co-
mo se formase parte dunha es-
pecie de pensamento orangutá-
nico e troglodítico; dado que,
para ela, a verdade –a “realida-
de de verdade”– sería que as
cousas “son como son”, e que
hoxe a historia “terminou” (fin
da historia), se é que algunha
vez houbo historia, no que esta
sedicente esquerda coincide
plenamente coa dereita econó-
mica, social, política e a súa
intelligentsia, hoxe xeneraliza-
da no poder, unha vez produci-
da a bancarrota do que se cha-
mou o “socialismo real”, cuxas
virtudes e sobretodo as súas
virtualidades quedaron ao fin
liquidadas pola converxencia
dunha estratexia de longo al-
cance do capitalismo, e da pro-
pia burocracia “socialista”,
xurdida baixo o imperio dunha
forzada militarización do pro-
ceso revolucionario.

■ O BO INTELECTUAL ESTA
CONTRA TODA VIOLENCIA, VEÑA
DE ONDE VEÑA. Nada máis cer-
to; e son poucas as excepcións
de quen afirmamos que pensar
é distinguir entre os fenómenos
(ou, ao menos, empeza por ese
esforzo), ou sexa, que é todo o
contrario de botar nunha bolsa
de lixo todo o que colla nela en
función de certas semellanzas
que ás veces son realmente se-
rias e importantes (por exem-
plo, un tiro de pistola soa igual
que outro tiro de pistola), para
facer despois un xuizo global
sobre aquel conxunto heterócli-
to. Por exemplo, para min é
preciso estabelecer que son fe-
nómenos diferentes o disparo
dun sicario sobre un dirixente
sindical en América Latina, e a
ráfaga de metralleta de Ernesto
Che Guevara contra un cuartel
de “casquitos” durante a ditadu-
ra de Batista; e moito máis ou-
tra cousa é a explosión dunhas

bombas atómicas sobre Hiroxi-
ma e Nagasaki, e o homicidio a
navalla que se produce nun
arranxo de contas ou nun trance
pasional. Todos son actos vio-
lentos e, por iso, indesexábeis;
pero a partir desa constancia é
preciso poñerse a pensar e a ver
a entidade propia de cada unha
desas violencias, ante cada un-
ha das cales o noso rexeitamen-
to terá tamén a súa propia enti-
dade, ou mesmo non chegará a
ser tal rexeitamento (defensa
propia, tiranicidio, violencia re-
volucionaria...); polo que non é
indiferente esa xenealoxía para
se paralizar nun refugar de –co-
mo di un eslogan case popular
entre os intelectuais “bos”– to-
da violencia, veña de onde
veña, posto que, sendo todas
elas indesexábeis, como dici-
mos, merecerán diferentes aten-
cións, de xeito que o xuízo mo-
ral e político sobre elas baseará-
se no coñecimento da súa dife-
rente cualidade e etioloxía, e na
análise das motivacións, dende
as psicolóxicas ás sociais, de
cada un deses actos violentos; e
hai que dicir que esa metódica
distinción na masa do que é he-
teróclito (aínda que unha im-
portante nota común sexa a vio-
lencia) é a vía sine qua non dun
pensamento “en forma” –ou se-
xa, forte– e da moral, e dunha
acción efectiva para que tales
actos violentos –cada un na súa
índole– cheguen un día a ser
definitivamente imposíbeis. En
canto a min, por mera decencia
intelectual, non podo poñer na
mesma saca a un militante pa-
lestino que se fai estoupar dian-
te dun cuartel israelí ¡ou nun
autobús con todo o horror que
iso comporta!, e os bombardeos
dende o interior de grandes for-
macións blindadas de enormes
carros de combate ou o lanza-
mento de misís de helicópteros
sobre casas habitadas palestinas
nun campo de refuxiados. O
meu punto de vista, como inte-
lectual “malo”, é que en todos
os casos de violencia, mesmo
nos de maior semellanza, exis-
ten diferencias, ás veces radi-
cais, e en todo caso dignas de se
ter en conta, e non digamos
cando os actos violentos son,
por exemplo, a bomba dun gue-
rrilleiro das FARC de Colom-
bia, que combaten pola revolu-
ción do seu país, nun lado, e a
tortura dun policía ou un militar
británico, ao servicio do Reino
Unido, a uns detidos irlandeses
sospeitosos de pertencer ao
IRA, no outro. ¿Pódeseme se-
guir por ahí, ou ese camiño é
impracticábel para un bo inte-
lectual de hoxe, para o huma-
nismo dunha esquerda benpen-
sante? ¿Quedareime eu só ou
acompañado dalguns poetas
malditos, candidatos á marxina-
ción e ao desprezo?

Insistindo na indesexabilida-
de radical da violencia nos seus
diferentes despregues e entida-
des –ou sexa, das violencias–, o
meu ponto de vista daquela e

Cando un par de veces sometín
a crítica a actividade dos inte-
lectuais e dos artistas, dun modo
un tanto detido e orgánico, as
miñas obxecións foron contra os
“intelectuais de esquerda” que
operaban por causas que eu esti-
maba –e estimo– xustas; pero
que o facían –ou facíamos–, ao
meu modo de ver, mal, e ata
moi mal, ou que decididamente,
non o facían, non o facíamos.
¿Pedras contra o meu propio te-
llado? ¿Autocrítica? ¿Navalla-
das aos meus sedicentes ami-
gos? En xeral, foi a “esquerda”
ou o “progresismo” de certos in-
telectuais o que eu sometín a
crítica, anotando e mesmo de-
nunciando a práctica de modos
e tics indesexábeis, oportunistas
e outros variados males. O des-
prazamento masivo á dereita
durante os últimos anos de inte-
lectuais que onte formaron –di-
cían formar– na esquerda, e so-
bre todo na extrema ou ultraes-
querda afórranme agora algun-
has aclaracións, pois quedou
visto para todo o mundo algo do
que eu cría ver daquela (1970):
a non fiabilidade de moitos es-
critores e intelectuais sedicente-
mente situados na esquerda e
ata na extrema esquerda social e
a ultraesquerda política.

Pero entremos na materia da
relación entre os intelectuais (e
os artistas, pero dende agora di-
remos só “os intelectuais” para
cubrir convencionalmente estes
dous campos relativamente au-
tónomos) e a práctica social,
coas que se teñen que ver, den-
de logo, tamén os intelectuais
máis vinculados ao tema da
utopía: máis vinculados aos
proxectos mesmo desmesurados
e ambiciosos. Percorramos a
carne viva dalgúns temas, nos
que moitos dos intelectuais de
hoxe están adoptando a asimila-
ción ao que antes se chamaba
“a xente benpensante”, e que
sempre foi situada na dereita,
pero que hoxe está na esquerda:
é a boa esquerda. Antes, é cer-
to, os intelectuais falaban con
fortes ironías da xente “benpen-
sante”, e non é así agora, se-
gundo o que estamos observan-
do na propia práctica. ¿Terán
razón estes intelectuais? ¿Pois
non é o propio duns bos intelec-
tuais pensar ben? ¿Pensar mal
sería propio de bos intelectuais?
¿E cómo se comería iso?

Vexamos: certamente a po-
boación benpensante antes era
“de dereitas” (ou a xente de de-
reitas era a xente benpensante);
e hoxe a “xente de esquerdas” é
benpensante (ou a xente benpen-
sante resulta ser de esquerdas,
que de ambas formas se pode di-
cir). Pola miña parte, eu reivin-
dico para min unha posición non
benpensante e así o propoño pa-
ra unha esquerda desexábel e se-
riamente radical, ainda que iso
resulte paradóxico. O meu modo
de “pensar ben” é “pensar mal”;
o que coido que me sitúa –¡ai!–
no refraneiro castelán, no que se
certifica que “pensar mal” é un-
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agora é que é preciso distinguir
radicalmente dous grandes sec-
tores nas violencias sociais e po-
líticas –as violencias dos oprimi-
dos e as dos opresores, ou ben,
os actos violentos dos pobres e
dos ricos, ou ben, as guerras pa-
trocinadas polo Poder e as gue-
rras sediciosas ou subversivas,
etcétera–, e que todos os actos
violentos non meramente “pa-
sionais” (amor, ciumes...) –den-
de os atracos de bancos ás bom-
bas “terroristas”– son síntomas
que manifestan profundos males
sociais e que funden as súas raí-
ces en situacións de radical e la-
cerante inxustiza, plano sobre o
que tería que operar na tarefa de
acabar coa violencia no planeta
Terra, e non batendo con furia
cega, policíaca ou militar, sobre
os síntomas, por medio tantas
veces de procedementos como a
tortura que se practicaba e se se-
gue a practicar nas sinistras ofi-
ciñas da “orde pública”, nos su-
midoiros dos Estados Unidos.

Sobre o tema das condenas
ao terrorismo por parte non xa
de políticos senón de intelec-
tuais e artistas, algo dixen no li-
briño sobre Os intelectuais e a
Utopía (pero mellor será na se-
gunda edición, aínda inédita),
acudindo a reclamarme como do
“oficio de Eurípides”, ou da dra-
maturxia en xeral, que non é un
oficio de condenas “ao malo”
senón de análise e reflexión so-
bre as oríxes dos sufrimentos
humáns. Para nós (os que efecti-
vamente practicamos o oficio de
Eurípides, e non pertencemos á
policía nin á xudicatura), en xe-
ral non hai o malo, aínda que al-
gún “malo” poda ter, sobre todo
nas malas películas e nos melo-
dramas (bos contra malos), e
mesmo os tiranos teñen nos no-
sos dramas a libertade de dicir e
de explicar todas as súas razóns.

Lémbrese como un bo
exemplo, case arquetípico, a
Antígona de Jean Anouilh, tra-
xedia escrita e estreada en Pa-
rís durante a ocupación nazi-
alemana, e cómo se escoitaban
naquela obra as razóns de Cre-
onte, o tirano, contra Antígona,
tan ben expresadas pola perso-
naxe que personifica o Poder
que se podía chegar a pensar
que o autor xustificaba as ra-
zóns de Alemania (Creonte)
contra Francia (Antígona). Se
nos desprazamos á Revolución
Francesa, poderíamos botarlle
unha ollada ás grandes obras
que dela se ocuparon (por
exemplo, dende A morte de
Danton, de Georg Büchner, á
obra mestra de Peter Weiss que
é o Marat/Sade), e nelas vemos
e confirmamos que o noso ofi-
cio non consiste nunha conde-
na a ultranza do Terror, nin se-
quera do Terror no Poder, co-
mo é neste caso, na medida en
que se trataba dunha actividade
pública, instalada no poder po-
lítico, e que se pretendía ao
servicio dunha grande revolu-
ción xusticieira, senón que o
noso propósito –o propio dos
socios do “Clube Eurípides”– é
sempre o de analizar vía imaxi-
nante as condicións que dan lu-
gar, por exemplo, aos horrores
da guillotina.

Pensándoo ben apesar de
todo, doume conta de que eu
non son un bo oficiante de Eu-

rípides, e que ás veces cóaseme
o melodrama –os bos e os ma-
los– nas miñas traxedias (nas
da miña vida e nas que escri-
bo), ou na miña percepción das
traxedias alleas (as que ocorren
na realidade e as que escribiron
ou escriben os meus colegas
dramaturgos).

Non é así nalgunhas como a
citada Medea de Eurípides, na
que me dá case tanta pena Ja-
són como Medea, e, desde lo-
go, non condeo a ningún dos
dous, pois Jasón paréceme un-
ha personaxe moi humana ape-
sares de que se comporte como
un porco a propósito de Medea,
e en canto a Creonte, ¿que po-
dería facer el senón o que fai,
condenar a Medea ao desterro
para evitar... o que, ao fin, re-
sulta inevitábel, e non porque
Medea sexa “mala” senón por-
que sofre máis alá do posíbel
polo abandono de Jasón?

Como espectador do teatro,
entendo como un test da miña
propia condición humana –do
que eu teño e do que me falta de
Eurípides– o feito de que en
Fuenteovejuna de Lope de Vega

non me dá ningunha pena senón
que me alegra ver que os cida-
dáns se rebelan, matan o Co-
mendador de mala forma e er-
guen a súa cabeza nunha pica; e,
sen embargo, condeno que
aqueles cidadáns sexan someti-
dos a torturas para dilucidar o
que pasou. (¿Onde se meu que-
dou Eurípides?). Como autor,
escribín con moito gosto que
Tell mata o Gobernador, e fi-
quei tan tranquilo, e en ningún
momento do drama lle deixei
–ao Gobernador– que expresase
as súas opinións e defendese os
seus pontos de vista (cousa que
fixo e moi ben Eugenio d’Ors
na súa obra Guillermo Tell).

Este tema púxome sempre
nun trance mental moi comple-
xo, nunha situación “ardente”, e
así segue sendo hoxe. Pero a
cousa para min empezou cando
descubrín a existencia en Fran-
cia, durante a segunda guerra
mundial, daquel movemento de
resistencia contra os nazi-ale-
máns. ¿Qué pensar dun acto no
que un resistente francés dispa-
raba un tiro na cabeza dun ofi-
cial alemán? Pero aínda máis:
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¿qué pensar dun grupo da Resis-
tencia que pon un explosivo na
vía do ferrocarril? ¿Condenalo e
renunciar á loita contra a ocupa-
ción alemana? ¿Aceptalo e re-
nunciar entón ao noso humanis-
mo intelectual? ¿E que pensar
dos franceses que decidiron
practicar aquela loita? O terro-
rismo foi o doloroso tema dunha
das miñas primeiras obras –Pró-
logo patético– e doutras poste-
riores, particularmente da titula-
da Análisis dun comando, que
parten sen dúbida dunha conde-
na persoal aos sistemas a cuxa
opresión se opoñen os “terroris-
tas”. En realidade –e agora re-
greso a Eurípides e reconcíliome
con el– non hai bos e malos, e
nen sequera os torturadores poli-
cíacos son como os malos das
malas películas ou dos bos me-
lodramas. O malo son os siste-
mas opresores; o condenábel son
eses sistemas; e os verdugos son
tamén vítimas deses sistemas. O
cal non quere dicir que propoña-
mos enlamarnos nunha especie
de humanismo navideño.

En resume, coido que tamén
os intelectuais “malos” estamos
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rigosa e nada compracente, que
rexeitan posicións eclécticas ou
sincréticas (forman parte da
esencia da chamada posmoder-
nidade). ¿Sitúome, falando así,
frente aos intelectuais “bos”
–contra os “bos intelectuais”–, e
resulta, en fin, que estou rexei-
tando a boa idea dunha “toleran-
cia” que parece o mellor pro-
xecto que se podería desenrolar
no seo dunha sociedade que ca-
miñe cara unha organización
aceptábel do mundo? ¿Situaría-
me contra a herdanza –que sen
embargo gabei noutros momen-
tos– dun Sebastian de Caste-
llion, que foi o primeiro promo-
tor –no século XVI– dun “docu-
mento de intelectuais pola tole-
rancia”, que suscribiron audaces
filósofos e teólogos ante o crime
de Calvino, que foi quen condu-
ciu a Miguel Servet á fogueira
de Champel en Xenebra, onde
foi queimado vido? Sebastian de
Castellion escribiu entón aquela
frase, que logo foi famosa, e que
eu reproducín nas miñas obras
sobre Servet: “Matar a un home
non é defender unha doutrina. É
matar a un home”. ¿É un pensa-
mento absoluto? ¿Vale para cal-
quer caso de homicidio? ¿Así
que matar ao Gobernador Gess-
ler foi matar a un home e non
defender a doutrina da libertade,
por referirnos ao mundo dos mi-
tos? ¿Matar un resistente fran-
cés a un oficial alemán é matar
a un home e non é loitar pola li-
beración de Francia? Tales son
os postulados propios dun pen-
samento “forte”, de carácter trá-
xico, que nos deixa tremendo,
sós ante o perigo, tendo renun-
ciado á cómoda molicie dun hu-
manismo benpensante.

Nesta riqueza de contradi-
cións non toleradas senón fe-
cundadas por un pensamento
forte –e– aberto (dialexis), o ho-
me que hoxe mata ao home

(guerras, terrorismo) por razóns
xa patróticas, xa de clase (eco-
nómicas), sería un mal sono do
pasado. Quedaría restaurada e
establecida como froito espontá-
neo e natural dun gran pensa-
mento, e non dunha mera tole-
rancia condescendente, a tese de
Castellion de que “matar a un
home non é defender unha dou-
trina senón matar a un home”.
Remataría, en fin, a prehistoria.

Evidentemente, estoume si-
tuando no terreo teórico da ima-
xinación dialéctica e da utopía,
tal e como trato de describilo en
obras recentes, aínda inéditas,
nas que afirmo –como aquí ta-
mén o fago– as virtualidades
positivas das diferencias con
exclusión das que se dan, no ca-
pitalismo, entre as clases. O te-
ma da tolerancia quedaría sal-
dado na medida en que as teses
opostas ás  miñas formarían
parte da verdade, e non serían
meros obxectos da miña tole-
rancia, pois eu (o filósofo dese
futuro, quero dicir) agradecería
a existencia desas teses opostas
que operarían a favor da retroa-
limentación do meu propio pen-
samento, mentras que hoxe a
miña tolerancia forma parte da
miña soedade, da soedade do
condescendente.

■ O BO INTELECTUAL É PA-
CIFISTA. O bo intelectual é pa-
cifista; eu tampouco, diríamos
glosando a Salvador Dalí que
en certa ocasión declarou que
Picasso era un xenio “e el ta-
mén” e que Picasso era comu-
nista, “e el tampouco”. Pasando
ao noso tema, ao que eu quero
apuntar é a que, habendo ver-
dadeiros pacifistas a ultranza,
persoas admirabeis, non poucos
intelectuais –e a maior parte
dos políticos– entre os que se
din pacifistas, sono só cando se
trata de determinadas guerras e
non cando se trata de outras;
así é ante a violencia terrorista
por exemplo, que rexeitan, e
fan moi ben, mentras se mos-
tran insensíbeis ás torturas que
practica a policía e que forman
parte dunha guerra especial-
mente suxa (todas o son, e ta-
mén as dos pobres, todas). En
canto a min declareime coas
anteriores palabras fora das fi-
las dos pacifistas a ultranza,
pois, como dixen anteriormen-
te, vin unha arma de liberación
na metralleta do Che Guevara,
no que me sinto acompañado
polo poeta Antonio Machado,
que lle soubo dicir a Enrique
Líster durante a guerra civil:
“Si mi pluma valiera tu pisto-

la/de capitán, contento mori-
ría”. Habería, pois, que barrer
as moitas hipocresías para che-
gar a elucidar cantos son e on-
de están os pacifistas a ultran-
za, mentras hoxe se declara po-
la maior parte dos intelectuais e
os artistas, todos eles benpen-
santes, que eles son pacifistas e
admiradores de Ghandi, a cu-
xas folgas de fame atribúen a
independencia da India, men-
tras eu supóñome que algúns
factores máis contribuirían a
que esa independencia se de-
clarase. En canto a min mesmo,
traigo aquí a colación a anéc-
dota de José Bergamín, que du-
rante a guerra civil se puxo
nunha cola na que se distribuí-
an fusís para a defensa de Ma-
drid. Os fusís remataron antes
de chegar a el, e Bergamín sus-
pirou aliviado. Logo, avergon-
zouse diso. Eu tamén me tería
posto na cola dos fusis, en can-
to que teoricamente non son un
pacifista a ultranza, pero respi-
raría con acougo ao ver que os
fusis se esgotaban antes de che-
gar a miña quenda.

Abandonar este pacifismo a
ultranza ocorreume en función
das guerras, que eu cheguei a
admirar con toda a miña alma,
dos “condeados da terra”, como
antes dixen. Así como cheguei
a descubrir os horrores da “pa-
cificación” dos territorios ocu-
pados polas grandes potencias
colonialistas. Por todo o cal,
agora penso que se deberan re-
xeitar como hipócritas e noci-
vas para os pobos todas as gue-
rras “pacificadoras”, e, desde
logo, a filosofía que agachan e
cobren; punto de vista que non
é de hoxe, pois que xa hai moi-
tos anos (é un exemplo) que ti-
ven ocasión de publicar en El
País –periódico no que colabo-
raba regularmente cando aínda
era un escritor benpensante.
“Modesta proposición –rezaba
aquel título– contra a pacifi-
cación de Euskadi”. Xa entón, e
desde logo agora, eu era un par-
tidario fervente da paz, o que é
evidente no meu repertorio dra-
mático, pero antes entendíase
agora sigo entendendo a paz co-
mo un belo efecto da abolición
das inxustizas e das opresións
nun país determinado, no que
sinto rozar o meu cóbado derei-
to co cóbado esquerdo de Em-
manuel Kant, e resoar na miña
memoria o seu pequeno e gran
escrito sobre A paz perpetua,
que non é –e o filósofo dicíao
nas primeiras páxinas– a paz
dos camposantos.

Terríbel é sin dúbida a histo-
ria das pacificacións, dende a
pax romana, imposta a un con-
xunto de pobos a sangue e lume
(imperialismo), o que é vitupe-
rábel aínda que a cultura que se
lle impuxera a aqueles pobos fo-
se “superior” (co herdo grego, e
o compoñente xudeocristiano
conforman o esquelete da “no-
sa” cultura), superior, digo, ás
que soxulgaron. É o caso que et-
nias e culturas “desapareceron”
pola forza das armas, e que no
curso daquela pacificación hou-
bo episodios de masacre como a
que Cervantes elevou ao plano
da arte do teatro baixo o título
de El cerco de Numancia. Den-
de a pax romana, dicimos, a ou-
tros fitos tan importantes como

contra toda violencia, que nos
parece sempre indesexábel, pero
non o estamos da mesma manei-
ra cando se trata da violencia
dos ricos contra os pobres que
cando se trata da violencia dos
pobres contra os ricos.

■ O BO INTELECTUAL É TO-
LERANTE. Lembremos sen nin-
gunha nostalxia a época na que
moitos intelectuais marxistas,
xeralmente militantes nos
PP.CC., exhibían unha mala lec-
tura de Marx, moi ríxida, que os
convertiu nunha especie de ca-
bezas cadradas –dogmatizadas–
con moi baixa sensibilidade ante
os feitos que non fosen meras
repeticións doutros anteriores;
pero non nos parece que as ac-
tuais “tolerancias” sexan unha
boa resposta a aquela marea
dogmática, tanto máis canto que
esta tolerancia, no canto de
apontar á existencia de distintos
pontos de vista e filosofías, aca-
ba engulíndoos nos abismos dun
“pensamento único” ao servicio
do actual neo-imperialismo; e
pensamos que non porque hou-
bese un pensamento ríxido e
dogmático teñamos que apostar
hoxe por un pensamento feble;
por un pensamento que pareza
avergoñado de ser pensamento.
Mala resposta sobre todo na me-
dida en que os intelectuais orgá-
nicos do neocapitalismo liberal
aproveitan esa debilidade para
incorporar a tan tolerantes pen-
sadores ás súas filas ao servicio
desa “nova orde” apadriñada por
figuras tan lamentábeis (e ata ri-
dículas) como George Bush, jr.,
que poden pór en marcha tan
criminais accións como as exer-
cidas por el e os seus cómplices
contra o Irak. Sorprendentemen-
te, foi doutra maneira. Unha boa
parte da esquerda durmida pare-
ceu despertar. (Escribo estas lí-
ñeas hoxe sábado 15 de febreiro,
cando os Inspectores da ONU
veñen de ler o seu segundo in-
forme no Consello de Segurida-
de e dende esta mañán haberá
manifestacións en todo o mundo
contra este ataque ao Irak, tan
longamente preparado polo Im-
perio, pois é de saber que o pro-
xecto de destruir o Irak é estraté-
xico e formulouse antes do ata-
que do Irak a Kuwait).

Son de temer, de todos xei-
tos, os efectos da mala concien-
cia dos dogmáticos de antano,
que camiñan como sobre muxi-
cas polas realidades que nos
comprometen dende o ponto de
vista teórico a formular posi-
cións fortes, precisas e arrisca-
das, situándonos nunha zona pe-
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O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

¿O bo intelectual debe ser un ci-
dadán do mundo? ¿De ningun-
ha parte en concreto? ¿De todas
nun sentido abstracto? Iso será
segundo se mire. Desde logo, o
intelectual “malpensante” que
eu son opina que cada un de nós
–ou sexa, nun plural que en es-
pañol inclúe sen dicilo “as cada
unhas”– é cidadán do seu pobo,
aínda que o apego á terra se poi-

da entender, na línea de Heideg-
ger, como unha antesala dun pe-
ligroso nazionalismo. A miña
resposta foi situarme tan lonxe
–eu dicía– do casticismo na-
cionalista como do cosmopoli-
tismo desarraigado, aínda co
risco de me colocar en ningun-
ha parte, e ás veces ocurriume
–estar en ningunha parte–, pero
penso que terá sido porque o fi-

xen mal, por un déficit no meu
propio talento, dado que unha
postura entrañada na nosa pro-
pia paisaxe natural e civil, hu-
mana, parece que é a conditio
sine qua non dunha validez
“mundial” (antes dicíase “uni-
versal”) da obra literaria ou ar-
tística, dado o carácter sobran-
ceiro que na arte e a literatura
teñen a sensibilidade. (Isto non

quere dicir que o nacimento nun
determinado lugar nos condene
a ser dese lugar ou, no seu de-
fecto, devir un apátrida, pois a
terra de cada un é aquela que
cada un elixe ou a terra na que o
seu propio destino o coloca
–así, Chamisso, tendo sido fran-
cés, é un grande poeta alemán, e
Conrad, tendo sido polaco, é un
grande narrador inglés).♦

O bo intelectual é cidadán do mundo

●



a historia dos grandes imperios
europeos, con grandes xenoci-
dios como o do imperio español
en América e o anglosaxón so-
bre os “indixenas americanos”,
ou, no século XX, fenómenos
como as “pacificacións” de In-
dochina/Vietnám, ou de Arxe-
lia, sempre nas mans de solda-
dos armados ata os dentes e en
posesión das armas de destru-
ción masiva que a tecnoloxía da
guerra poñía nas súas mans en
cada momento histórico. (Por
exemplo, as bombas atómicas
sobre Hiroxima e Nagasaki ou o
napalm en Vietnam). As guerras
do imperialismo adoptaron ás
veces a figura melindrosa de
unidades de soldados, tamén ar-
mados ata os dentes, pero cos
seus cascos de aceiro pintados
dun azul máis ou menos celeste.
(Sen embargo, hoxe por hoxe,
sigo escoitando a políticos
–mesmo da esquerda abertzale–
e intelectuais demócratas e pro-
gresistas apostar pola pacifi-
cación de Euskadi, e incluso po-
la súa “normalización”, ¡coma
se o normal –o cumprimento
das “normas” do capitalismo ne-
oliberal– fose desexábel para a
boa marcha da humanidade!.

■ O BO INTELECTUAL PRE-
FERE A INXUSTIZA AO DESORDE.
Isto fainos ver, unha vez máis,
que Goethe era un intelectual
capaz de transmitir ao futuro a
mensaxe dunha “benpensancia”
que de cote foi mal vista polos
intelectuais e os artistas ao ser-
vicio da subversión dos bos va-
lores burgueses. Dende a miña
propia maldade –ou deixémolo
en malicia–, prefiro a herdanza
de Emmanuel Kant e da súa
apoloxía da Revolución France-
sa, dende un punto de vista crí-
tico que asumía os aspectos
“malos” daquela revolución,
nos que hai que incluír o fun-
cionamento da guillotina. As
cabezas que cairon no seu fun-
cionmento propoñen, por certo,
unha grave aporía á miña mo-
desta idea da distinción entre as
violencias e os terrores do Po-

der e as violencias e os terrores
cebados nas filas revoluciona-
rias, dado que aquel Terror para
o que pedimos unha especial
consideración produciuse dende
o Poder, dende o Estado. A re-
solución desta aporía basearíase
na necesidade de autodefensa
dun proceso cercado e ameaza-
do, e por iso militarizado; argu-
mento que se podería aplicar á
revolución soviética e que de-
sembocaría nunha comprensión,
se non nunha xustificación, da
cheka e da GPU. Tamén sobre
este tema tería moita tea que
cortar. Pola miña parte, non
creo nun determinismo que
conducise necesariamente todo
proceso de cambio radical a un
momento no que o terror social
tivese que se apoderar –por un
tempo máis ou menos dilatado–
da rúa, e menos aínda penso na
fatalidade dunha segunda fase
na que o Terror tería que ser le-
galizado como un instrumento
necesario para a salvagarda dos
cambios. O tema está moi ben
formulado por Peter Weiss na-
quela obra cuxa columna verte-
bral é o debate entre Jean Paul
Marat e o Marqués de Sade. Ta-
mén aquí é aplicábel o método
dialéctico que nos proporía non
unha terceira vía, senón unha
reformulación da noción de ne-
cesidade. Aí teríamos que pedir
axuda ás fazañas da imaxina-
ción dialéctica.

■ CONCLUSIONS (AINDA
QUE NON SEXAN CONCLUSIVAS).
En realidade, non son sete te-
mas os que temos reseñado e
sometido á nosa crítica senón
sete facetas deste diamante fal-
so do humanismo, que eu estou
definindo como “navideño”,
dos intelectuais que están, de-
cláreno ou non, na dereita de
hoxe en día. Aspectos positi-
vos teñen, sen embargo, esa
“benpensancia” intelectual, e
eles determinaron a este tipo
de intelectuais e artistas –mes-
mo os do teatro e o cine– a se
incorporar, estes días nos que
estou escribindo as presentes

páxinas, ás grandes manifesta-
cións mundiais contra o ataque
do Imperio ao Irak, non sen se
proclamar moitos deles –non
sei se a maioría deles– contra
esta idea, que a min me parece
moi fundada, da moi importan-
te diferencia existente entre os
feitos violentos, terroristas ou
militares; segundo se miren; xa
sexan exercidos polo Poder, xa
subversivos, diferencia que pa-
ra min é intelectualmente irre-
nunciábel, e isto contra o mé-
todo da bolsa ou a saca na que
se mete e se revolve “toda vio-
lencia, veña de onde veña”.♦

Post-scriptum

O texto anterior está escrito an-
tes da agresión e a ocupación te-
rrorista-militar do Irak pola tro-
pas norteamericanas e británi-
cas, que causou e segue a causar
incontábeis vítimas civís e da-
nos sociais, morais, culturais,
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económico-materiais e políticos.
A face do Imperialismo mos-
trouse en toda a súa descarnada
crudeza, e iso alonxa por tempo
indefinido calquer esperanza
dunha paz no mundo, merecedo-
ra dese nome e agoira –contra o
que sería de desexar– a multipli-
cación de accións armadas, gue-
rreiras, militares e/ou terroristas
por parte das forzas aínda insub-
misas aos ditados do Imperio.
¿Que facer os intelectuais e os
artistas do mundo nun trance co-
ma este? A min non se me oco-
rre outra cousa que propugnar
unha implicación –palabra que
me gusta máis que compromiso–
no descubrimento e a revelación
pública das verdades que os do-
minadores tratan de ocultar con
todos os seus medios mediáticos
e os seus sobornos.♦

Este texto foi lido por
ALFONSO SASTRE na XX Edición

da Semana de Filosofía de Pontevedra.

O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

Esta afirmación supón o com-
promiso dos intelectuais “ben-
pensantes” coa democracia re-
presentativa, e a ignorancia da
crise na que vive –con todo o
seu poderío– esta noción de
democracia, baixo cuxo manto
se cubriron todo tipo de inxus-
tizas e de atentados á libertade
dos pobos ata culminar na ac-
tual situación de dominio im-
perialista do mundo baixo esas
bandeiras dunha democracia
hoxe responsábel da gran ex-
tensión da inxustiza e da min-
gua de liberdades en todo o
mundo, dependente dos intere-
ses do grande capitalismo neo-
liberal, indiferente ás grandes
traxedias sociais que vive a
maior parte da poboación

mundial. O proxecto dunha de-
mocracia participativa emerxe
con forza como contestación,
no marco da filosofía contesta-
taria, da resignación ante este
mundo, e que soe expresar o
seu magno proxecto na frase
“outro mundo é posíbel”.

Experiencias neste sentido,
de momento limitadas ao ám-
bito da administración munici-
pal, pero con vocación de ex-
tensión a máis altos niveis,
son as que se veñen desenvol-
vendo en Porto Alegre, a capi-
tal do Estado brasileiro de Río
Grande do Sul, que ademáis é
sede do foro que desenvolve
os seus traballos no sentido de
cambiar non só a cara senón
as raíces do mundo.♦
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década, a redacción de NLR ta-
mén quer reflexionar sobre as
transicións vividas. Corenta
anos é longa vida, por moito
que sexa menos ca de Les
Temps Modernes da que NLR
aprendeu tanto nos seus pri-
meiros tempos. Ora, toda con-
sideración sobre o futuro da re-
vista ten de partir da súa
diferencia específica. O
tempo definiu realmente
o caracter da NLR coma
o dunha revista política
editada en Londres que
tentou de abordar as cien-
cias sociais e morais e as
artes co mesmo espírito
histórico ca os feitos políti-
cos. Para comprendermos a
situación actual será mellor
evocar o contexto no que se
xerou NLR, nos primeiros
sesenta. A fasquía daquel
intre era a seguinte: no polí-
tico, un tercio do planeta
rompera co capitalismo.
Poucas dúbidas había sobre
os excesos do goberno de
Stalin ou da falla de demo-
cracia nos países que se defi-
nían como socialistas pero
non por iso deixaban os países
comunistas de seren unha rea-
lidade dinámica. Nas páxinas
da NLR, Isaac Deutscher, in-
terpretaba o enfrontamento
chino-soviético coma un sínto-
ma de vitalidade; Jruschev era
un romántico da revolución
que cumpría as súas promesas
de reforma; o prestixio da chi-
na maoísta estaba enteiro; a re-
volución cubana era un novo
guieiro para América do Sul;
os vietnamitas podían con Nor-
teamérica. O capitalismo, tan
estábel e próspero no seu acu-
billo do Norte, parecía ameaza-
do na maior parte do mundo. 

No intelectual, o descrédito
da ortodoxia stalinista e a esta-
bilización da Guerra Fría des-
pois do 58, propiciaron corren-
tes de marxismo revolucionario
de masas (luxemburguistas,
trostkistas, maoístas ou de co-
munismo asembleario) ao tem-
po que o legado da doutrina
marxista nacida nos fracasos da
política de masas (tempos de
Marx, Korsch ou Gramsci) re-
nacían en Sartre, Lefévre, Ador-
no, Marcuse, Della Volpe, Co-
lletti ou Althusser. 

Rock, cine e
estructuralismo

No cultural, a superación da at-
mosfera conformista dos 50 deu
lugar a unha ruptura semellante
pero de maior alcance. As dúas
marcas principais deste tempo

foran a irrupción do Rock como
eco duradeiro dunha revolución
na mocidade. A outra alancada
viría da man do cine de autor,
nomeadamente da influencia de
Cahiers du Cinema e a Nouvelle
Vague. A nova onda de cine e
música liberou a dialéctica entre
os planos altos e baixos de re-
ferencia cultural. O intercambio
entre estas dúas alturas configu-
rouse gracias a corrente teórica
máis importante do noso tempo,
aparte do Marxismo, que foi o
Estructuralismo. Barthes ou Le-
vi Strauss (en Mitoloxías e Tris-
tes Trópicos) aportaron un mé-
todo de estudo crítico para a
mediación entre cultura alta e
baixa. Recuperábase así o lega-
do do formalismo ruso no corpo
dun estructuralismo coherente
coa esquerda cultural.

Catro décadas máis tarde
mudou completamente o entor-
no que nacera a NLR. O bloque
soviético xa non existe e o so-
cialismo deixou de ser un ideal
para moitos pobos do mundo. O
Marxismo xa non é dominante

na cultura da esquerda e mesmo
a social-democracia entrou en
franco debalo. Dicir que estes
cambios foron enormes non dei-
xa de ser unha obviedade. Dez
anos despois da caída do comu-
nismo, a situación podería defi-
nirse coma a consolidación uni-

versal do librecambismo. O
capitalismo norteamericano
afirma resoltamente a súa
primacía en toda parte. Por
sobrepreciados que estean
os valores da bolsa de Nova
York, cargados por unha
crecente débeda privada e
pública, a posición compe-
titiva de Norteamérica me-
llora a diario.

A socialdemocracia
europea responde ao cre-
cemento lento e ao au-
mento do paro con medi-
das que a aproximan ao
modelo norteamericano:
aceleran a desregulación
e a privatización non só
da industria pública se-
nón dos servizos sociais,
en ben de casos con
moita máis decisión ca
os seus predecesores da
dereita.

Metido nunha rece-
sión económica de longa dura-
ción, o capitalismo xaponés
avanza cara a desregulación e
admite  cifras de paro en au-
mento. No resto de Asia, a Re-
pública Popular de China está
disposta a ingresar na Organiza-
ción Mundial de Comercio a
calquera prezo para atraer de fó-
ra investimentos cos que recam-
biar as industrias públicas sen
ter que sentencialas de morte.
Ao tempo, India acepta pola pri-
meira vez as normas do Fondo
Monetario Internacional.

Ningunha revolta popular
contesta á nova economía rusa,
o elo máis feble do sistema ca-
pitalista mundial, a pesar da re-
gresión catastrófica da produc-
ción e do derrube dos indicati-
vos de saúde. Asistimos agora a
consolidación, mediante a con-
sulta en liberdade, dunha oligar-
quía financeira que ten como
proxecto a centralización do po-
der e a privatización da terra.

No espectro da esquerda tra-
dicional ou ex-socialista, obser-
vamos dúas respostas. A primei-
ra é a acomodación. O triunfo

A
calidade e os aportes dun-
ha publicación non depen-
den de forma directa do
tempo que poida durar un-
ha cabeceira. Un xornal

que produza un par de exem-
plares antes de desaparecer po-
de significar moito máis para a
historia da cultura ca outro que
chegue a centenario. Tres anos
abondáronlle á revista Athena-
eum para colocar o romanticis-
mo xermano en órbita. Os xo-
gos de artificio da Revue Blan-
che, a primeira publicación da
vangarda moderna, brillaron en
París só durante unha década;
Lef pechou despois de publicar
sete números en Moscova. To-
das estas revistas viviron na en-
crucillada da innovación estéti-
ca coa filosofía e a política.
Outras publicación críticas du-
raron máis.  Por exemplo, o
Criterion que, en sucesivas eta-
pas, cobreu o período de entre-
guerras ou o Scrutiny, dende os
anos trinta aos cincuenta.

As razóns para o peche po-
den ser alleas á propia redac-
ción, por veces son casuais, pe-
ro case sempre a vitalidade
dunha revista ou dun xornal
gardan relación directa coa re-
dacción que as creou. Hai casos
heroicos de individuos que sen
axuda de ninguén desafiaron o
tempo coa composición dun
monumento persoal. Eis o caso
de Die Fackel que escrebeu
Kraus en solitario durante vin-
tecinco anos ou de Croce que
estivo a piques de conseguir a
mesma marca con La Critica.
De uso, os ciclos vitais das ca-
beceiras son ben máis fuxidíos
e dispersos. É frecuente a ruína
pero tamén hai ben de casos de
disensións profundas entre per-
soas clave das redaccións que a
meirande parte das veces so-
breviven aos xornais que eles
mesmos crearon.

Unha revista política está
igual de exposta que outras ao
risco de morte súbita. Ou aínda
máis se cadra porque a política
é sempre unha kampfplatz, un-
ha palestra á que acoden posi-
cións encontradas. Doutra par-
te, as redaccións políticas de-
ben atender o reto de reno-
várense sobre os seus obxecti-
vos fundacionais. 

Ao comezar a súa quinta

‘Ningunha
revolta
popular
contesta
á nova

economía
rusa, o elo
máis feble
do sistema
capitalista
mundial,
a pesar

da regresión
catastrófica

da producción
e do derrube

dos indicativos
de saúde”
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Este artigo editorial conmemora os
corenta anos de publicación da revis-
ta británica New Left Review (NLR).
O seu autor Perry Anderson, profe-
sor de historia moderna da universi-

dade de California e autor de As
Orixes da Postmodernidade (1998)
aproveita a efeméride para matinar
sobre os desafíos que o paso do
tempo formula a unha revista política.

Ideas para a renovación da esquerda
no aniversario de New Left Review

PERRY ANDERSON



do capitalismo en todo o mundo
levou a moitos dos que pensa-
ban que era un mal prescindíbel
ao convencemento de que era
preciso e mesmo beneficioso
para a orde social. De certo, o
acomodo guíase por un baremos
amplo que vai dende a asunción
plena da superioridade do siste-
ma de mercado ate a renuncia a
discutir as formas de propieda-
de. O retrouso de fondo é que o
capitalismo xa non vai desapa-
recer e que vai ser mellor facer
as paces con el.

A segunda reacción é a da
procura de coartadas. Con dife-
rencia da anterior, non renuncia
ás ideas e nalgúns casos mesmo
as reafirma pero fai por buscar
un acubillo nun entorno mani-
festamente hostil. Na precisión
dun discurso de esperanza, ob-
sérvase unha tendencia a sobre-
valorar calquera proceso con-
trario, a participar en iniciati-
vas sen futuro ou a alimentar
ilusións sobre forzas imaxina-
rias. Se cadra ninguén de nós,
dentro da esquerda, está a salvo
desta tentación e é certo que
non hai movemento político
que poida superar tempos de
adversidade sen abrir portelos
ao consolo emocional dos seus
adherentes o que implica nece-
sariamente compensacións psi-
colóxicas. Pero unha revista in-
telectual coma a NLR ten ou-
tras obrigas. A primeira, a des-
crición precisa do que sucede
no mundo sen que nese relato
lle doan prendas porque as fu-
gas psicolóxicas poden enmas-
carar, de remate, unha transfor-
mación cualitativa do sistema.
End of Utopia (O final da Uto-
pía) de Russell Jacoby fornece
agudas reflexións sobre este ca-
dro.

Emancipación dos pobos
para o futuro democrático

Tamén é certo que unha década
non é unha época e que non te-
ría sentido considerar o libre-
cambismo dos noventa coma un
camiño sen retorno. Neste tem-
po tamén aconteceu a caída de
Suharto en Indonesia, a rectifi-
cación do goberno clerical de
Irán, o final do torno oligárqui-
co en Venezuela, o remate do
apartheid en Suláfrica e do caci-
quismo cuarteleiro de Corea do
Sul así coma a liberación de
Timor. Dende unha óptica op-
timista hai quen as xulga co-
mo sementes do tempo a vir,
coma probas últimas dunha
imparábel emancipación dos
pobos que constitúe o proce-
so real de democratización a
escala mundial. Outra ver-
sión coloca no primeiro lugar
a derrota progresiva da xe-
rarquía dos sexos co avance
universal da emancipación
da muller. Nesta formas de
ver, o capitalismo pode ser
invencíbel pero carece de
anticorpos contra as forzas
profundas que loitan a prol
da igualdade, o equilibrio
sostíbel e a autodetermina-
ción. 

No entanto, a confianza
en que a proliferación dos
sistemas democráticos fa-
ga as veces do socialismo
aparece frustrada pola
propia degradación da de-

mocracia nos países capitalistas
que a postulan, por non falar do
que acontece cos sistemas de ga-
rantías entre os conversos recen-
tes do socialismo. A marea do
absentismo electoral, a corrup-

ción que sobe e o cerco do clien-
telismo están aí para ver. De fei-
to, o característico dos goberno
democráticos fortes non é a
transmisión ao poder do debate
en liberdade na base social senón
a asfixia do parlamentarismo e a
censura do capital sobre as desi-

gualdades. Son benvidos os
avances do movemento
feminista e dos ecoloxis-
tas en todo o mundo pero
a realidade proba que as
súa victorias son compa-
tíbeis coas rutinas da acu-
mulación.

¿Acaso hai outras for-
zas antagónicas do poder
con máis protagonismo
nos países capitalistas
avanzados? Agás excep-
cións raras (como pode ser
a da Franza no inverno do
95) o traballo leva vinte
anos a facer concesións e
hai que engadir de contado
que estas derrotas non se
produciron sen resistencia,
en ben de casos heroica, e
que actitude defensiva dos
traballadores mantense en to-
da parte. Hoxe tamén é certo
que unha posición de esquer-

Imaxe
do asasinato
dun
guerrilleiro
do Vietcong.
A guerra
do Vietnam
serviu
de caldo
de cutivo
ao emerxer
da esquerda
nos sesenta.
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da que non arranque da derrota
histórica admitida con lucidez
plena, ten o camiño abreviado
para o fracaso. O capitalismo su-
perou todos as ameazas que se
conxuraban contra o seu dominio
mentres o movemento socialista
subestimaba unha vez e outra os
recursos do sistema da acumula-
ción para manter o seu dominio. 

No de agora, non hai inicia-
tiva colectiva no horizonte con
capacidade para ameazar o po-
der do capital. Nops comezos
da enxeñería xenética, a única
potencia capaz de cambiar o
equilibrio do poder parece o
propio progreso científico aín-
da que unha nova a liberación
de enerxía histórica capaz de
cambiar o sistema tería que
proceder do propio metabolis-
mo do capital, como conxetura
Robin Blackburn dende as pá-
xinas da NLR. O significado
ideolóxico desta situación é no-
vo: por primeira vez dende a
Reforma non hai unha oposi-
ción relevante ao pensamento
dominante en Occidente.♦

Tradución e resumo:
GUSTAVO LUCA DE TENA.
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Os Bolechas queren saber

Cómo é un parque de
bombeiros

Os Bolechas van de viaxe

Primeiro amor
en Ferrol

A moeda de Lugo

Buscando a Linda
en Pontevedra

A NOSA TERRA

Xosé López González e
Xosé Manuel  García.

Ricardo Polín.

Camiño a Lugo.

Camiño primitivo de Santiago.

Os xoguetes esquecidos (II).

Manuel Monge.

A Coruña de Paco Vázquez.

NNOOVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  TTOODDOOSS

A mellor edición para
un gran libro.
Un volume con vontade de clásico.

A segunda parte dun
dos éxitos editoriais do ano.
O mellor agasallo ao neno
que todos levamos dentro.

Toda a información precisa
para comprender as claves
dunha cidade e do seu
político de máis sona.




