
Sobre	O	Canto	da	Sibilia	

 
	

Por	Manuel	Forcadela	

Publicado	na	revista	Tempos	Novos		235	do	suplemento	Protexta	

	

Levamos	demasiado	tempo	considerando	que	o	principal	litixio	desenvolvido	no	

seo	 da	 nosa	 poesía,	 ao	 longo	 do	 pasado	 século,	 foi	 aquel	 que	 enfrontou	 o	

denominado	 culturalismo	 co	 realismo	 social.	 E	 esta	 lectura	 da	 tradición,	 como	

tantas	 outras	 cousas,	 poida	 que	 sexa,	 á	 luz	 dos	 novos	 tempos,	 unha	 lectura	 xa	

obseleta.	Explicareime.	

A	partir	dos	anos	cincuenta,	comeza	a	darse	en	Galicia	outro	conflito,	moito	máis	

sutil,	 se	 acaso,	 e	 que	 poderíamos	 considerar	 desde	 a	 perspectiva	 dunha	

polarización	entre	a	poesía	da	revelación,	da	ereignis,	do	evenément,	da	epifanía,	

do	 acontecemento,	 que	 se	 culmina	 coa	 publicación	 en	 1962	 do	Nimbos	 de	 X.	M.	

Díaz	Castro,	(“porque	o	poema	é	un	nimbo	de	luz”)	e	o	culturalismo	cunqueiriano	

que	se	erixe	como	primeira	mostra	do	que	se	vén	a	denominar	post-lírica.		

Temos	 que	 aclarar	 que	 esta	 post-lírica	 xorde	 da	 coincidencia	 dunha	 serie	 de	

factores	 que	 enche	 de	 argumentos	 unha	 “morte	 da	 poesía”	 e	 que	 serían	 os	

seguintes:		

En	primeiro	 lugar,	o	 culturalismo,	a	 liña	que	 leva	desde	o	The	Waste	Land	de	

T.S.	 Eliot	 ao	Con	Pólvora	e	Magnolia	de	 Ferrín,	 con	 Cunqueiro	 polo	medio,	 e	 que	

constata	que	non	se	pode	vivir,	nin	pensar	nin	moito	menos	facer	literatura,	sen	o	

eco	constante	das	voces	dos	outros,	que	xa	non	é	posible	escribir	sen	a	presenza	

simultánea	da	tradición.	Algo	que	documentou	moi	ben	Derrida	ao	explicarnos	que	

non	podemos	escribir	sen	ler.	Ou	Génette	cando	nos	dixo	que,	igual	que	o	escritor	é	

un	palimpsesto,	tamén	o	lector	o	é.		

En	 segundo	 lugar	 a	 quebra	 da	 oposición	 entre	 idiolecto	 e	 heteroglosia	

ideada	por	Bahtin	para	distinguirmos	os	xéneros	da	poesía	e	da	novela,	e	que	cede	

paso	 á	 constatación	de	 que	 todo	 é	 heteroglosia,	 falar	 do	 outro,	 e	 dialoxía,	 isto	 é,	

escribimos,	lemos	e	pensamos,	dentro	dun	diálogo	que	é,	en	definitiva,	o	falar.		



En	terceiro	termo,	deberíamos	pensar	ademais	en	que	a	crise	do	eu	conduce	ao	

Suxeito	barrado	 lacaniano,	ese	S	que	non	ten	máis	sentido	que	ser	outro.	 (“Je	sui	

l’autre”,	 na	 famosa	 cita	 de	 Rimbaud).	 Mediadores,	 outros,	 obxectos,	 proxectos	

actanciais,	 modelos	 de	 desexo,	 suxeitos	 definidos	 polo	 propio	 relato.	

Deconstrucións,	en	definitiva,	de	oposicións	dialécticas	que	non	se	sostiñan	e	que	

agora	se	nos	revelan	como	alicerces	dun	edificio	asentado	sobre	a	lama.		

En	 cuarto	 termo,	 deberíamos	 considerar	 a	 propia	 inestabilidade	 da	 poesía	

como	 xénero,	 algo	normal	 en	 calquera	 xénero	 literario,	 unha	 vez	 considerada	 a	

apertura	 do	 século	 XX	 coa	 declaración	 do	 “carácter	 vocativo	 da	 conciencia”,	 (a	

poesía	como	un	estado	de	conciencia,	ten	dito	R.	Baceiredo)	isto	é,	un	xénero	que,	

ao	longo	dos	séculos,	alternou	con	inclinarse	para	a	música,	para	a	pintura,	para	a	

filosofía,	para	a	escultura,	e,	xa	máis	recentemente,	para	o	audio-visual,	incluíndo	a	

mediación	 fundamental	do	 teatro	e	non	digamos	do	 cinema.	Unha	 inestabilidade	

que	proviña,	na	miña	opinión,	do	feito	de	que	o	poema	se	erixía,	fronte	ao	matema,	

constituído	 polo	 número	 e	 a	 súa	 presenza	 radical	 no	 real	 e	 no	 racional,	 na	

expresión	 da	 representación	 da	 continxencia.	 Fronte	 ao	 matema	 do	 real,	 o	

poema	 da	 contixencia,	 expresada	 pola(s)	 linguaxe(s)	 e	 o	 seu	 xogo	 de	 sentidos	

azarosos.		

E	 poderíamos	 seguir	 enumerando	 ainda	 outras	 ideas	 que	 engaderían	 máis	

matices	a	este	proceso	de	tranformación	ou	simplemente	de	actualización	do	que	é	

a	(post)	poesía	no	noso	tempo.		

Pois	ben,	velaí	a	nosa	conclusión	fundamental:	se	a	post-lírica	sería	a	inclusión	

da	cita	no	discurso	propio	ou,	mellor	aínda,	a	construción	do	propio	discurso	como	

cita,	cábenos	aínda	unha	variante	que	sumar	a	esta	enumeración	de	posibilidades:	

a	cita	como	epifanía,	como	acontecemento.	O	momento	en	que	o	falar	do	outro	se	

incorpora	(in-corpora)	ao	meu	propio	falar	como	ereignis,	como	evenément,	como	

acontecemento,	de	maneira	que	esta	incorporación,	lonxe	de	ser	banal	e	supérflua,	

constitúese	 en	 radical	 e	 decisiva	 do	 meu	 propio	 suxeito	 barrado,	 atravesado	

sempre	pola	linguaxe	do	outro.		

De	maneira	que	volvemos	aos	Nimbos	neste	Canto	da	Siliba,	 título	do	primeiro	

libro	 de	 poemas	 de	Rebeca	Baceiredo,	 coñecida	 até	 agora	 pola	 súa	 condición	 de	

ensaísta	e	filósofa,	autora	dun	xa	numeroso	conxunto	de	traballos	publicados	nos	



últimos	anos.	A	uns	nimbos	transcendidos	e	actualizados,	sen	o	peso	excesivo	que	

tiñan	os	séculos	perdidos	na	voz	de	Díaz	Castro.		

De	 entrada,	 e	 máis	 ao	 ler	 o	 texto	 que	 acompaña	 este	 poemario	 na	 súa	

contraportada,	 un	 séntese	 inclinado	 a	 considerar	 este	 volume	 entre	 aqueles	

destinados	 a	 facernos	 salientar	 a	 veciñanza	da	poesía	 coa	 filosofía.	Mais,	 a	pesar	

dunha	certa	presenza	de	ecos	ao	longo	do	libro	(“eu,	lixérsica	de	kairós”),	o	certo	é	

que	 hai	 unha	 pulsión	 estética	 predominante	 que	 institúe	 o	 pracer	 lector	 como	

principal	obxectivo,	lonxe	do	que	sería	tentación	máis	que	evidente.	Deste	xeito,	o	

libro	resulta	un	texto	espido,	sen	os	atavíos	do	coñecemento	e	da	razón,	por	máis	

que,	 ao	 lonxe,	 o	 lectorado	 culto	 poida	 entrever	 algunhas	 pinceladas	 nos	 temas	 e	

nos	motivos.			

Chama	a	atención	a	pluralidade	do	modelo	enunciativo	con	voces	numerosas	a	

falar,	 que	 irrompen	 de	 aquí	 e	 de	 alá,	 voces	 da	 rúa,	 da	 familia,	 da	 cultura,	 da	

lembranza,	 que	 se	 sobrepoñen	 de	 xeito	 coral,	 por	 máis	 que	 este	 recurso	 poida	

aparecer	en	ocasións	como	manido.	

Desde	 o	 punto	 de	 vista	 discursivo,	 a	 linguaxe	 revélase	 como	 un	 terreo	 sen	

traballar,	a	posta.	Non	hai	ritmo	nin	medida.	Como	moito	versos	que	se	achegan	ao	

versículo.	 As	 voces	 plurais	 que	 exemplifican	 o	 outro	 semellan	 introducir	 unha	

arritmia	 no	 discurso	 do	 suxeito	 barrado,	 como	 se	 nese	 proceso	 desaparecese	 o	

corpo	e	este	fose	víctima	do	ruído.	E	nisto	semella	radicar	outra	das	condicións	da	

post-lírica.	 E	 non	 debemos	 esquecer	 que	 en	 toda	 conciencia	 discursiva	 hai	 un	

corpo,	un	corpo	con	xénero,	que	se	evidencia	a	través	da	figura	do	focalizador,	isto	

é,	o	corpo	que	empresta	os	seus	sentidos	ao	discurso,	o	que	ve,	o	que	escoita,	o	que	

toca,	o	que	cheira,	mais	tamén,	como	é	o	caso,	o	corpo	que	recibe	os	impactos	do	

outro.	 O	 corpo	 focalizador	 convertido	 en	 obxecto	 pode	 ser,	 obviamente,	 un	

recurso.	Mais,	 como	a	propia	 autora	 considera,	 non	hai	 aquí	un	 suxeito	que	 fala,	

senón	que	é	unha	voz	que	mergulla	no	acontecemento,	a	poesía	como	un	falar	sen	

rumbo	fronte	ao	falar	dirixido	a	algures,	propio	da	filosofía.			

“Preciso	que	baixe	ao	abismo,	como	un	nadador,	unha	mirada	que	mira”,	dinos	

Eurípides	nas	Suplicantes	na	fermosa	cita	inicial.		

A	 realidade	 nunca	 para	 de	 sangrar,	 dinos	 Zizek.	 Cada	 soño,	 cada	 ficción,	 cada	

lectura,	é	unha	chaga	e	unha	ferida.	Unha	enorme	cicatriz,	a	realidade.		

Fica	claro.	Non	é	a	voz	da	coruxa	de	Minerva.	É	o	canto	da	Sibila.		
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