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A obra poética de María Xosé Queizán está composta polas seguintes obras: 

Metáfora da metáfora, de 1991; Despertar das amantes, de 1993; Fóra de min, de 

1994; Non o abras como unha flor. (Poesía reunida 1980-2004), de 2004, e Cólera, de 

2007.  

Tendo en conta a idade da autora cando se estrea como poeta, coa publicación do 

seu primeiro poemario, en 1991, sen termos (ou téndomos) en conta os cinco poemas 

publicados desde 1980 en Nordés e na Festa da Palabra Silenciada, e que podemos 

cualificar como poemas circunstanciais, non escritos como unidades dunha obra maior, 

é de obriga mencionar o serodio da vocación poética da autora, sobre todo sabendo que 

xa desde 1965 frecuentaba o espazo literario galego coas súas novelas, relatos e ensaios.  

Esta demora obedece, á vista dos resultados, a un feito peculiar: a elaboración dun 

discurso poético propio no que, ademais do idiolecto que lle é connatural a todo poeta, 

se reorganiza o mundo quebrantando a ollada masculina sobre este, sobre todo no que 

atinxe ás cuestións do amor, a maternidade, a muller, a sexualidade, a palabra e a 

relación desta coa realidade. Quere isto dicir que o discurso lírico de MXQ estivo 

contido, á espera da súa definitiva maduración, durante un longo tempo, o tempo que lle 

levou explicar o mundo, para si e para os demais, na súa peculiar clave persoal, inzada 

da teoría feminista que, en parte, ela mesma contribuíu a elaborar.  

Cabe, por tanto, sinalar que toda a obra poética de MXQ haina que ler á luz dos 

seus traballos noutros xéneros, como un necesario “suplemento”, no dobre sentido que 

Derrida lle outorga a esta palabra: por unha banda, como un substituto desta, dada a 

concentración de temas que son correlato da reflexión sobre eses mesmos temas na súa 

obra narrativa e ensaística; por outra, un engadido, un comentario final e resumido, 

aínda que incrementado desde o punto de vista emocional. Esta consideración lévanos a 

un primeiro dato que convén recordar: estamos diante dunha poesía que tende ao 

conceptual, que sitúa a agudeza do concepto por enriba da beleza da expresión, aínda 

que non renuncie a esta. Unha poesía, xa que logo, supeditada á vixilancia do concepto, 

tendo aquí a palabra vixilancia o sentido de alerta, de sospeita, de atención preferente e 
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desconfiada, toda vez que a tradición lírica occidental estivo en xeral nas mans dos 

homes e a súa tutela patriarcal non cesa de desvelar unha ollada androcéntrica na que a 

muller e os valores a ela engadidos son ollados como un outro, mitificado e mistificado 

a un tempo.  

Podemos engadir, por tanto, que no conxunto de poemarios sinalados obsérvase 

un desprazamento moi significativo desde o Eu ao Outro e desde o presente ao pasado 

que se incrementa segundo pasan os anos. Poderíamos argumentar, por tanto, que este 

dobre movemento que atinxe a totalidade da súa obra poética presenta o seguinte xogo 

de polarizacións dispostas a xeito de cadro semiolóxico greimasiano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A raia de trazo groso sinala o proceso de evolución da poética da autora, sendo os 

seus dous libros iniciais Metáfora da metáfora e Despertar das amantes os libros que en 

conxunto se sitúan no vector que liga a poética do eu coa poética do presente. Fóra de 

min establecería o novo vínculo da poética do presente coa poética do outro e Cólera 

sinalaría o momento de irrupción da poética do outro e a poética do pasado. Fica aberta, 

por tanto, a porta para unha poética memorialista que vertebre a relación do eu co 

pasado, relación en parte xa suxerida nalgúns dos poemas de Cólera.  

O feito de que Metáfora da Metáfora aparecese en 1991, inaugurando a década 

dos noventa, década que sería, como se sabe, logo da poesía dos oitenta, o tempo da 

recuperación da poética do compromiso e a emerxencia da poesía escrita por mulleres, 

resulta, neste sentido, moi significativo. Marga Romero (2004: 11) ten falado deste libro 

como nova arte de trobar, na medida en que sinala a presenza dun modelo poético 

substancialmente depurado e enmarcable dentro dos procesos de superación do modelo 

poético masculino.  

Organizada pola AELG, no inicio dos noventa, o acto da presentación conxunta 

do libro primeiro de tres autoras diversas (MXQ con Metáfora da metáfora, Chus Pato 

con Urania e Luísa Villalta con Música Reservada) marca o inicio do proceso. Ao 

Poética do Eu 

Poética do Outro 

Poética do Presente 

Poética do pasado 
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longo deses anos outras poetas como Ana Romaní, Olga Novo, Enma Couceiro, 

Estíbaliz Espinosa, Yolanda Castaño, Lupez Gómez, entre moitas outras, levan a cabo 

unha reactivación sen precedentes do sistema literario feminino galego. A este proceso 

non é allea a Festa da Palabra Silenciada, que desde o seu comezo, aínda nos oitenta, 

procura dar cabida a esta nova fulxencia, estimulando a creatividade das autoras e 

abríndolles novos camiños. Lembro ter falado dese asunto con MXQ, ao longo deses 

anos, e sido testemuña do seu entusiasmo polo novo tempo que comezaba.  

Metáfora da metáfora é, pois, un libro inaugural en varios sentidos. Primeiro, 

como libro que dá comezo á produción lírica da súa autora; segundo, porque en 

comuñón con outras poetas significa o toque da saída dunha carreira pola incorporación 

da muller escritora ao sistema literario e, mesmo, a súa presentación como autoras 

dispostas a ocupar os lugares centrais, lonxe da periferia e da subalternidade que lle son, 

en principio, características, dentro de calquera sistema literario patriarcal.  

A crítica deste modelo poético masculino comeza coa mención de il dolce mio 

lauro da poesía petrarquiana (2004:53), a muller idealizada e submisa. A historia da 

poesía occidental non é allea ao proceso de subalternidade disposto para as mulleres. 

Safo de Mitilene fica xa moi lonxe e o estrago do seu herdo significa igualmente a perda 

de centralidade da muller como produtora do discurso lírico. A viaxe iniciada polo amor 

cortés e continuada despois no Renacemento sitúa ás mulleres nun plano máis elevado, 

na súa dobre condición de virxes e de nais (o mito da Virxe María, mito para os laicos, 

claro está), ao tempo que as reduce a posesións que deben ser protexidas, obxectos que 

pertencen ao haber económico do varón. Ese mesmo proceso reprodúcese aínda 

simbolicamente no tempo actual en obxectos fetiche como o zapato de tacón, entre 

tantos outros obxectos culturais, que segue a impór impón a moda: por unha banda 

elevación, por outra banda dificultade no movemento, o que implica a tendencia á 

conversión en estatua, figura inmóbil, obxecto de escrutinio e de mirada, mais tamén 

dificulta o movemento, imposibilita a fuga, na outra banda do río a muller deturpada, 

escarnecida, devolta á súa condición real de obxecto. Da muller divina á muller canalla. 

Da virxe á prostituta. Sempre construcións masculinas, non alleas ao devir poético do 

imaxinario masculino ao longo dos dous mil e pico anos de civilización occidental.  

A concepción do amor como un espazo feito de palabras (non es máis que 

palabras, 2004:58) e destinado ao fracaso (o amor feliz non ten historia, 2004: 59) 

inaugura a temática do poemario que se pregunta, citando a La Rochefoucault (2004; 

60), Cántos homes estarían namorados se nunca escoitaran falar de amor? É, por 
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tanto, a palabra a que configura a cultura e a que dá forma á sexualidade, entre as 

demais construcións culturais. Resulta preciso, daquela, tomar a palabra, construír 

discurso, desde esoutra perspectiva, a perspectiva das mulleres, mais pondo en dúbida, o 

discurso herdado. E todo isto significa, finalmente, pouco menos que a relectura de toda 

a tradición á procura dos seus erros, dos seus diagnósticos desacertados, dos seus 

enganos. Este percorrido, revisitando toda a historia lírica occidental  para reformulala, 

está na base do proxecto lírico de MXQ.  

Así a perspectiva humboldtiana (e lacaniana), de sermos linguaxe, de estarmos 

fundados pola linguaxe, de precisarmos a linguaxe para estar e para entendérmonos,  a 

nós mesmos e cos demais, vertebra todo o poemario desde a palabra reiterada no seu 

título: metáfora. E é a través da metáfora como se analiza a ruptura da alianza (Steiner, 

1992: 92)  entre a linguaxe e o mundo, tema posmoderno onde os haxa. Este transfondo 

da crise epistemolóxica, ben máis amplo e máis grave, afecta verdadeiramente á crise do 

significado do significado e que constitúe “unhas das poucas revolucións do espírito 

verdadeiramente xenuínas na historia de Occidente e define a propia modernidade”, 

abre unha segunda fase, o que poderiamos denominar a época da post-palabra ou, se se 

quixer, do epílogo. Estamos, por tanto, diante da poética do epílogo a unha linguaxe 

masculina ou, tamén, á linguaxe mesma. E esta coincidencia non é en absoluto baladí e 

sitúa o feminismo perante a presenza da ideoloxía patriarcal enraizada na linguaxe.  

A través de sucesivos capítulos (Metáfora do amor, Máter-metáfora, Soror-

metáfora, Metáfora da saudade, da fame, do adulterio, da aniquilación, da morte, do 

narciso, da rebeldía, do desamor, da metáfora) lévase a cabo un in crescendo de 

deconstrucións: a nai como perda ou como fusión imposible; a irmá-amante que procura 

á nai erradamente; o amor como saudade; Galicia como amor e, por tanto, como 

saudade; a fame como procura do obxecto, desexo insaciable, metáfora da pulsión 

corporal que nos anima; o adulterio como metáfora da paixón e da poesía (sen adulterio 

non hai paixón[…] sen adulterio non hai poesía, 2004, 89). A voz lírica diríxese a 

Beatrice, substituta da Eurídice clásica, na Divina Comedia e concede que de non haber 

obstácultos para o amor/ teríamos que inventalos (2004, 91). O amor só pode ser, por 

tanto, transgresión, adulteración, metáfora, pulsión corporal, fóra dos lindes da cultura. 

E é a cultura a que leva os amantes a vestirse de metáfora (2004, 97) pois o Eros 

tenebroso convértese en sede insaciábel e finalmente en retórica das palabras e dos 

xestos. A historia da civilización occidental é, por tanto, a historia da construción dun 

obxecto, o Amor, que debemos superar xa que Suspiramos con Ofelia/ Morremos con 



5 

 

Xulieta/ Choramos con Rosalía/ Expiramos con Werther/ A poesía venta a morte como 

voitre (2004, 109). Por tanto a recomendación á amante non é outra que a de avanzar na 

paixón ata matala (2004,110) xa que Cando me amas son/ a túa ilusión/ o teu delirio./ 

Son un soño creado por ti./ Non me ames (2004,130), para rematar proclamando que a 

forza que me separa do teu corpo é a poesía. A falacia da linguaxe, a quebra da relación 

entre o significado e o referente, sinala o tema central de todo o poemario. Nada está 

fóra da linguaxe. O Real permanece inaccesible, situado lonxe de nós, que unicamente 

podemos percibilo a través dos sentidos. Son o ver e o oír os que nos relacionan co Real 

a través dos sentidos, construíndo o noso mundo simbólico, mais son o ollar e o escoitar 

os que converten o simbólico en imaxinario. Se o noso ver e o noso oír lévanse a cabo a 

través do corpo, o noso ollar e o noso escoitar son producidos polo Ego, construción 

cultural elaborada a partir da linguaxe. Ollamos e escoitamos o que a cultura nos deixou 

en herdo, mais tendemos a converter esa ollada/escoita cultural no que Lacan 

denominaba pulsión escópica e invocante, isto é, puro ver e oír, imposible nun ser, 

como o humano, traspasado pola linguaxe. Amamos, por tanto, a través da cultura que 

herdamos. Neste sentido, a poesía de MXQ pódese considerar como un discurso anti-

amoroso. ¿Que queda dos corpos que amei…?, pregúntase antes de respostar …nada/ 

membros descompostos/ xacentes na fosa común. O amor como unha rede deitada sobre 

a muller polo patriarcado para subxugala e adormecela.  

O poemario convértese, por tanto, nunha crítica da ilusión, no sentido forte que 

esta palabra ten dentro da historia da filosofía: a quebra da alianza entre a linguaxe e o 

mundo, a imposibilidade dos grandes relatos. E é neste sentido herdeiro do que 

poderíamos denominar poética post-estruturalista (con Foucault, Barthes, Derrida e 

Lacan á fronte).  

O remate, o apartado denominado “Metáfora da Metáfora”, como o libro todo, é 

unha convocatoria ás mulleres a que se unan a ela nesta loita pola transformación da 

linguaxe. Acudide/ enigmáticas fillas eternais/ facedeiras do entramado/ tear da vida/ 

penélopes do signo/ que déchedes á luz a palabra silenciada (2004, 148) para continuar 

Escoitádeme/ fíxenme poeta/ interpreto os designios […]/ Son poeta e decido coa 

palabra/ o ser e o non ser (2004, 150). 

Un dos elementos estilísticos a termos en conta en toda a produción de MXQ é, 

sen dúbida, a ironía. Non sempre as aseveracións que se fan debe sen contempladas 

como saídas dunha relación unívoca entre a autora real e a autora implícita. En moitas 

ocasións asoma o discurso negado, para poder ser, inicialmente, contemplado como 



6 

 

engano e, posteriormente, contrariado. O texto poético xorde, daquela, como diálogo, 

ese diálogo interior que está na raíz dos procesos que denominamos racionalidade. Tese, 

antítese, síntese. O sorriso da poeta asoma por detrás como se a eironeia, divina para os 

gregos, restaurase o seu lugar dentro desta peculiar poética que se reclama poética da 

verdade e nega, igualmente e sen entrar en paradoxo, a verdade da poesía. Este 

elemento irónico está na base da subversión que propón este modelo de escrita. A razón 

deconstrúe os valores do patriarcado, instala o seu imperio sobre a alienación e o 

simulacro, dá conta dos restos esnaquizados dunha cultura que converteu as mulleres en 

mercadorías no cumio dun entramado que converxe na prostitución. O discurso do ben 

pensante, do cidadán común, non pode, por tanto, ser enunciado sen una sorriso de 

ironía, sen un sinal de incredulidade. Os valores morais da relixión, en tanto que 

estrutura ideolóxica clave no patriarcado, son unha farsa baixo a que se esconde a 

subalternidade da muller. Sexo, reprodución, matrimonio, pecado, inferioridade, son 

daquela temas subvertidos pola luz da razón, conmovidos e alterados por un logos sobre 

o que a autora se erixe, malia a aguda crise en que este logos adormece ao longo da nosa 

posmodernidade, tempos de involución nos hábitos e nos dereitos, tempos da aparencia 

e da representación.  

Mais se algo cabe salientar como característico na poética de MXQ é, tamén, a 

delimitación dun espazo discursivo que non pode abranxer a través dos outros xéneros 

que cultiva: o ensaio, a narrativa, o teatro. A lírica de MXQ é, por tanto, o lugar dunha 

expresión singular na que o privado, tal e como reza a manida consigna feminista, faise 

público e político. E é, por tanto, esta expresión da privacidade a que a poeta asume 

como específico e particular do seu discurso lírico, sendo consciente de que este terá, 

unha vez publicado, unha dimensión totalmente allea, diferente ao ámbito exclusivo e 

individual en que foi creado.  

En 1993, MXQ publica Despertar das amantes, un libro pioneiro en moitos 

sentidos. Trátase, en primeiro lugar, dun poemario lésbico, acaso o primeiro da nosa 

tradición literaria concibido como tal. E, en segundo lugar, porque explicita a 

reconquista do espazo do corpo feminino, agora como suxeito do desexo e do pracer, 

antes que coma obxecto.  

A evocación do título resulta, neste sentido, moi reveladora. Apela á alba, 

subxénero poético medieval no que dous amantes (normativamente heterosexuais) 

cantan a súa dor por teren que separarse logo de pasaren, clandestinamente, a noite 

xuntos. A subversión que propón MXQ, desde o mesmo título, parte da quebra da 
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heterosexualidade, como padrón de comportamento; pola exposición pública desa 

quebra, lonxe de calquera clandestinidade, e, finalmente, pola desaparición da dor pola 

separación ao afirmar a felicidade da comuñón dos corpos. Xa Adrienne Rich (1977, 

271) afirmaba que “as lesbianas non debemos esquecer que fomos penalizadas, 

envilecidas e ridiculizadas non por odiar os homes senón por amar as mulleres. O 

significado do noso amor polas mulleres é, por tanto, o que temos que espallar”. Para  

continuar afirmando (1996) que “hai xa moito tempo que é precisa unha crítica 

feminista da orientación heterosexual obrigatoria para as mulleres”.  

Desde a “Oda a Afrodita” de Safo de Mitilene ou a “casta” Basa cantada por 

Marcial aos lais de María de Francia ou ao grupo das safistas de María Antonieta, por 

citarmos só algúns dos exemplos máis distantes no tempo, o lirismo lésbico situouse na 

periferia máis extrema dos sistemas literarios, asentando os principios de que a 

identidade sexual (en tanto que conciencia de pertencer a un determinado sexo) e a 

orientación sexual (atracción física cara a unha persoa en razón do seu sexo) son 

conceptos distintos, non excluíntes entre si, e asumindo que a historia que coñecemos é 

a narración da supremacía masculina, a historia dos homes heterosexuais, nas antípodas, 

por tanto, das mulleres homosexuais. O cuestionamento desde os estudos de xénero 

dunha categoría de muller homoxénea, pondo á vista a pluralidade deste colectivo, 

constatando as diferenzas de clase, raza, idade, situación territorial, formación cultural e 

preferencia sexual facilita o camiño para definir o suxeito lesbiano. E este encontra a 

súa primeira expresión lírica, en lingua galega, a través deste Despertar das amantes.  

O libro comeza cunha aposta polo amor, que é clara continuación do afirmado no 

libro precedente. O amor como rebeldía e como subversión atopa a súa expresión máis 

radical no mundo contemporáneo no amor entre mulleres. Cando lesbias/ a túa vulva 

sibila/ oracula me/ sibilantes profecías/ oracións/ asobíos/ revelacións de amor./ As 

palabras abren novos orificios/ polos que te desbordas sobre min.  

Como sinalou a tamén poeta Pilar Pallarés no limiar do libro: “fundir corpo e 

palabra constitúe un acto subversivo” (2004, 157). Esta pode ser a liña máis proveitosa 

para analizarmos a escrita poética que aquí se formula: o corpo feminino falado por 

muller, convertido en suxeito e obxecto do discurso lírico. Hai, por tanto, unha crise 

epistemolóxica que o discurso lírico de MXQ quere pór de relevo. Este falar de muller 

trae consigo un novo modelo de coñecemento, unha novidosa mudanza de perspectiva, 

na que as “histerias” freudianas (a histeria, palabra derivada de hyster, útero en grego) 

asoman como un claro exemplo de desenfoque e mistificación. Falar e cantar de muller 
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que, no límite, celebra o amor entre iguais e o amor diferente, amor desposuído das 

ansias de conquista e de castigo, amor sen cacería da cerva (San Juan) nin presenza da 

morte (Santa Teresa). Amor en definitiva non necesitado de santidade, porque só na 

revolta e na sedición, na insurrección dos corpos de muller a abrazárense, pode ser 

reconsiderado. Escribo para darlle a volta ao mundo (2004, 196), proclamará. Quero a 

terra a rás de terra/ coma nós/ e o meu país de pedras/ asentadas no meu centro/ coma 

ti./ E as augas que lamben as pedras/ ¡mamas pracenteiras!/ e mollar a terra/ 

¡esponxada vulva! 

Lonxe do ensimesmamento revirado que supuña a consigna de que “o privado é 

político” MXQ dá unha nova virada ao seu percorrido discursivo coa publicación en 

1994 de Fóra de min, un poemario que desde o mesmo título tenta situar o fluír do 

canto sobre temas alleos. A figura da emigrante e da exiliada cobra agora nova forza, 

mesmo como metáfora da condición de estranxeira, na liña da “estranxeira na súa 

patria” instituída por Rosalía, que a poeta sinala como característica da muller, sexa 

onde sexa. A loita polo espazo (A Room of One's Own, Virginia Wolf) resulta, así, ser 

unha loita real e simbólica ao mesmo tempo. A nova terra que acolle ás emigrantes e 

exiliadas e a terra propia que sempre lles é negada. Desde o mesmo inicio a poeta 

defínese como exiliada na Galiza, terra das avoas/ disidente das lianas matrices/ que 

dan vida e afogan (2004, 207) para sinalar, inmediatamente, como obxecto do seu canto 

Sentir e escribir e desviarme/ fóra de min/ cos brados de rabia e os ouveos/ das feras 

libertarias/ das feras xusticeiras/ para protexer tanta carne ameazada (2004, 219).  

Estas feras libertarias lévannos novamente a Rosalía e o seu poema “A Xustiza pola 

man”, texto clave, como se sabe, na historia do feminismo galaico. Así estes Cen 

millóns de persoas co seu fardo de/ paria/ fóra do mundo, fóra de si/ como unha marea 

de fame (2004, 221), son ollados desde a piedade máis tamén desde a crítica ao 

primitivismo, aos ritos ancestrais, a carencia de educación, de hixiene, de sanidade, para 

non seren Cen millóns de persoas delirando...  

É sabido que MXQ inclúe o seu proxecto ensaístico dentro do pensamento 

ilustrado, o que é tanto como dicir que o seu é un feminismo da razón, da cordura. 

Desde que Spinoza enunciara a súa ética, establecendo o nexo entre natureza e 

divindade, as ciencias e a capacidade do ser humano para o coñecemento convertéronse 

nas forzas motrices da innovación e do progreso. MXQ quere modificar o mundo desde 

o pragmatismo, desde a funcionalidade das mudanzas, sabedora de que esa é a única 

loita posible, a que leva á conquista de dereitos e liberdades para todos, mais tamén para 
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as minorías. En oposición a isto a superstición e as deformacións ideolóxicas  

interesadas da realidade, tornando o cultural en natural, o epocal en eterno, o trivial en 

transcendental, son o obxectivo derradeiro a bater do seu discurso. E por aí o nómade, o 

bárbaro, o vendedor ambulante... forman esa outridade que nos é precisa para sermos: 

Excluírte significa excluírnos/ perder a garantía de ser. / Se non existes para nós/ 

significa que non existes para ti (2004, 223). O mundo é, por tanto, un habitáculo que 

temos que compartir co resto da humanidade e só razóns económicas e intereses 

políticos concretos quebraron a liberdade do nómade, na revolución do neolítico e nos 

procesos de sedentarización, establecendo unha división dos territorios que é preciso 

derrubar, máxime cando a globalización en marcha conduce non só ao mercado único 

senón tamén á mundialización da cultura. Nese contexto que sentido ten ser muller e 

galega? Pois xustamente o da diferenza, a mesma diferenza que se percibe no emigrante 

e no exiliado, e que non é outra que a que centralización dos discursos ideolóxicos 

homoxeneizantes queren deturpar e sinalar como camiños sen porvir. Por iso excluírte 

significa excluírnos. Todos somos outro para os outros.  

A primacía da ética sobre a estética convértese, así, desde Fóra de min, no eixe 

central da poesía de MXQ, fronte aos dous primeiros libros, se cadra máis 

ensimesmados, máis centrados no discurso intimista ou privado, aínda que non por iso 

menos cargados de reflexión e de subversión fronte aos artificios do ben pensante e do 

homoxéneo constituído. Xa que o devir é dinámico e todo canto existe muda sen parar, 

non existe outro pensamento posible que aquel que se adapte á realidade de cada tempo, 

de cada lugar, nunha unión inescusable de práctica e pensamento. A filosofía ten que ter 

como obxecto o Real, dirixirse ao mundo e proxectar os seus achados sobre o mundo. O 

patriarcado e os métodos de sometemento das mulleres son, nese sentido, reais, herdo 

de todas as culturas e só o pensamento occidental, logo da ilustración e logo da 

Revolución Francesa, foi quen de pór couto a eses excesos, gañando territorios cada vez 

máis amplos para a liberdade das mulleres. É preciso pensar, pois, para corrixir, para 

avanzar, para mellorar. A liberación das mulleres será un dos procesos clave para situar 

novamente o mundo en termos de felicidade. Unha utopía posible, aínda que custosa en 

tempo e en enerxía.  

Mais, cabe unha poesía do Real? Velaí a pregunta que subxace desde a noite dos 

tempos en toda práctica poética. É eficaz a retórica da poesía lírica para dar conta da 

senrazón do mundo? Ou acaso non sería mellor o formato do ensaio, se cadra máis 

atinado para a exposición de ideas, lonxe das cadeas expresivas e formais da poesía, 
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sempre encorsetada e limitada en espazo e construcción. MXQ resolve isto desde o 

sentimento. Temos, por tanto, que sinalar que é a sentimentalización da realidade a que 

conduce as súas páxinas, o momento en que a súa reflexión sobre o mundo se torna 

ferinte e asoma a punzada da dor, imposible aínda de ser racionalizada. Esta dobre 

oposición entre Sentimento e Razón e entre Poesía e Ensaio dá conta dun novo xeito do 

proceso evolutivo da súa práctica poética e podémola ver representada mediante o 

seguinte cadro semiótico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cuestión sería máis ou menos a seguinte: é posible unha poesía da razón, como 

tamén o é unha poesía do sentimento, mais cabe un ensaio sentimental? E propoñemos 

nós: non sería unha parte importante da obra lírica de MXQ un exemplo de ensaísmo 

sentimental? 

A publicación de Cólera (Xerais, 2007) supón un salto cualitativo na obra lírica 

de María Xosé Queizán. En primeiro lugar, porque, por segunda vez, a autora deixou 

atrás o seu habitual temario feminista, centro habitual do seu equilibrio entre escrita e 

pensamento, para se centrar nun asunto que, dalgún xeito, o engloba e sobrancea: a loita 

contra o franquismo. Nas palabras limiares do vídeo documentario de título homónimo 

que tiven a oportunidade de dirixir, e que foi empregado para a presentación do libro en 

numerosos lugares de toda Galicia, a autora mencionaba o feito de que, desde a 

perspectiva das mulleres, debería falar de Cóleras, en plural, xa que as mulleres baixo o 

franquismo padecían unha dupla discriminación. Mais, en calquera caso, o certo é que 

esa Cólera en singular comprende moitas outras cóleras en plural, tantas como as que o 

franquismo foi provocando por aquí e por alá, dentro do seu peculiar modo de 

comprender a dignidade das persoas e a xustiza. Así que, desde o punto de vista 

temático, o libro singularízase de todo o conxunto da súa obra, para nos retrotraer a un 

Sentimento 

Razón 

Poesía 

Ensaio 
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modelo de escrita que encontra os seus alicerces no realismo social, tal e como era 

practicado a finais dos anos sesenta, a principios dos anos setenta.  

A poeta practica a lírica conceptual, aquela versión do discurso versificado en que 

predomina a importancia dos contidos e en que, por tanto, o fluír da linguaxe fica 

suxeito ao imperativo da ideoloxía, como un pai (unha nai, le nom du père que dicía 

Lacan) severo e vixiante que atende e sanciona o comportamento dos seus fillos (das 

súas fillas). Esta posición de partida trae consigo numerosas derivacións que atinxen o 

resultado final. En primeiro lugar, o libro constrúese de xeito programático. Non é a 

linguaxe e o seu fluír quen vai dando como produto os poemas e o seu discurso 

encadeado para, finalmente, ser quen de insuflarlle un sentido ao libro todo, senón que é 

o imperio do pensamento, levado do sentimento vivencial e da rememoración da 

experiencia vivida, os que asoman como alicerces, construíndo unha urdime cronolóxica 

en que se bota man do tempo épico, ese tempo de loita, pero tamén de mocidade, ese 

tempo de certezas e de acción, esa época carente de dúbidas, de pasividade.  

A poeta non se dispón a escoitar o canto da linguaxe senón que a toma prisioneira, 

redúcea, mantena ben suxeita, sospeitosa como foi sempre de nos conducir por camiños 

imprevistos, por temas insospeitados, de revelar o que non convén, acaso o que debe 

ficar fóra do discurso regrado. Porque iso é o que constrúe a poeta: un discurso regrado, 

por máis que, en ocasións, o disimule, baixo aparentes barroquismos, entre agachadas 

retóricas de vangarda.  Un discurso que cre na gramática e, sobre todo, sitúase nese 

espazo medio en que a linguaxe serve verdadeiramente para comunicar, lonxe de 

calquera pretensión de transcendencia ou de tentación de experiencia visionaria. Porque 

a linguaxe organiza o mundo, desvela as súas categorías, os seus entramados 

organizativos, por máis que, en ocasións, como ben saben as mulleres, tamén sirva de 

acubillo para o imperio das ideoloxías herdadas, para os misteriosos segredos que o 

logos impuxo sobre o mundo.  

Como queira que a autora tense afirmado, desde a Escrita da Certeza (2001), 

partidaria dun pensamento forte que bote por terra as especulacións de todos os post-

estruturalismos, a súa posición poética non pode ser outra que unha poética forte ou, 

dito con outras palabras, un clasicismo. E esta invocación ao clasicismo, unida a esa 

demanda de pensamento forte, constitúe en si mesma todo un síntoma dos novos 

tempos. Dalgunha maneira desvela a desolación en que moitas se sumen, logo da 

debilidade conceptual promovida a través da posmodernidade, e rescata un pragmatismo 

en que a acción, ligada á teoría, non pode xamais ser desposuída desta, mais tampouco 
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cederlle o seu lugar predominante, a súa posición como obxectivo, como verdadeira 

finalidade.  

Estamos a falar, claramente, da oposición xerada a través de Nietzsche e Paul 

Valéry entre o Apolíneo e o Dinonisíaco, por unha banda, e o Clasicismo e o Barroco, 

por outra. O clasicismo apolíneo, iluminado polas luces da razón, o ditado da norma e o 

imperio da liña recta, fronte ao barroco dionisíaco, escurecido pola embriaguez, o caos 

do pecado e o violento labirinto das curvas sen fin. Está claro que entre unha e outra 

tendencia constrúese o fluír da tradición, abalando dunha para a outra, como unha marea 

interminable, sen ser quen xamais de encontrar unha saída, una equilibrio de mar calmo.  

A poeta pecadora, construtora dun discurso de perversión, a poeta escura, 

partidaria de quebrar as regras, fica en suspenso para se converter en normalizadora, 

legalizadora, difusora de leis e de normas que fixen, limpen e dean esplendor ao 

comportamento dos humanos. A razón imponse sobre a intuición e sobre a 

sensibilidade, o Eu sobre o corpo, a cultura sobre o instinto, e a linguaxe, por máis que, 

en ocasións, manifeste unha certa querencia barroquizante, como dixemos, e mesmo un 

certo achegamento ao que foi a linguaxe das vangardas, tórnase explícita, como se a súa 

vontade fose correr á procura da pura denotación esquecendo a connotación, sempre 

central no discurso poético. E non esquezamos que xa o Pentateuco establecía este 

modelo de poesía e que a palabra dos profetas e sacerdotes tivo, desde a mesma 

antigüidade, ese fulgor especial de sentencia normalizadora, de máxima moral.  

O vivido tórnase así non só memorable senón tamén exemplar. Constrúese unha 

norma fronte á norma imperante, derrúbanse muros para erguérense outros, ábrense 

prisións para seren enchidas de novo, porque o ser humano é libre e responsable e, por 

tanto, debe verse privado da súa liberdade por mor da súa irresponsabilidade. E este 

retorno ao compromiso, á poética de compromiso, sendo, como dicíamos, sintomático, 

xera de por si un novo debate. Debe a poesía ser empregada para eses afáns? Ao fondo, 

aquela máxima de Víctor Hugo segundo a cal “a beleza non se degrada porque sexa útil 

á liberdade e ao melloramento das condicións humanas. Un pobo emancipado non é un 

mal final de estrofa. Non, a utilidade patriótica ou revolucionaria non quita nada á 

poesía”. Mais tamén, aquela sentencia de Marx segundo a cal “toda cultura é unha 

forma de barbarie”. Entre unha e outra abalamos, arrandeamos como nenos nunha 

randeeira, porque non temos resposta, encontrámonos perante un indecidible derridiano, 

unha quebra da dialéctica perante a que esta se nos revela insuficiente, incapaz, 

insolvente. Debe ser a poesía solitaria ou solidaria? Pode ser unha cousa e a outra? Que 
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sentido ten ser solidario a través dun texto escrito ao que acudiremos para procurar 

beleza e non compromiso? Procurar compromiso nun texto poético pode ser unha 

excusa para non o procurar fóra del? Ao fondo a dobre conclusión de Adorno, que, por 

unha banda, cuestionou a lexitimidade mesma de seguir escribindo poesía tras 

Auschwitz, símbolo dunha sociedade que industrializara a morte. Daquela a escritura 

dun poema sería síntoma de barbarie. E, por outra, rectificou o seu enunciado, 

xeralizando o cuestionamento: o sufrimento tamén ten dereito a dicirse a través da 

poesía; o que en cambio convén preguntarse é se se pode seguir vivindo logo de 

Auschwitz. A mesma tensión que se xera desde Platón, quen, no Fedro, define a poesía 

como sublime loucura (manía). Alí lense estas palabras que nos poñen no centro do 

conflito entre a técnica como arte (mestría, habilidade, destreza) e a poesía: “o que sen a 

loucura das Musas se achegue ás portas da poesía, persuadido de que poderá ser un 

poeta eminente por medio da técnica, ha saber que será imperfecto e que a poesía do 

home cordo é sempre escurecida pola poesía dos enlouquecidos”. Esta afirmación, 

favorable á poesía maníaca, modificarase na República. Agora Platón que está perante a 

idea de fundar un estado ideal, confiará a educación dos cidadáns á filosofía, en aberta 

oposición á poesía, nun divorcio que xa comezaba a verse nos inicios da filosofía grega 

porque o coñecemento racional oponse aos arrebatos do entusiasmo. A razón diríxese a 

dar conta dos feitos; o filósofo cúmprelle organizar, baixo certos presupostos 

conceptuais, a explicación clara das cousas. Non así o poeta que se encontra sumido nun 

estraño poder cósmico, e cuxa voz non fai máis que transmitir mensaxes das que non 

pode dar conta.  

A poeta conceptual xoga a facer filosofía coa poesía, a exprimir por medio da 

palabra poética o que acaso debera figurar noutro medio escrito, noutro xénero máis 

acaído, como o ensaio ou a memoria ou a crónica. Mais tamén é certo que vivimos 

tempos de mesturas xenéricas, tempos en que o propio concepto de xénero literario 

ficou irrelevante, por máis que Alain Badiou nos advirta, con moita razón, que debemos 

seguir separando o matema do poema.  

A cólera do título está, así, contida, dominada, sometida. O seu fulgor primario 

non asoma, a súa pulsión asasina déixase escurecer pola razón, que todo o pode, polo 

afán innegociable de construír un mundo mellor, unha sociedade máis xusta.  

A poeta asoma, así, como republicana, no sentido de Platón, unha poeta disposta a 

non ser expulsa da República porque o seu afán, lonxe de ser a expresión da sublime 

loucura, non é outro que o do correcto adestramento da cidadanía.  
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